CV17-CV25, CV620-CV730, CV740, CV750
Servicehåndbog

VIGTIGT:

Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til
det udstyr, der er sluttet til denne motor.
Sørg for, at motoren er stoppet og befinder sig i vandret position, før der udføres nogen former for
vedligeholdelse eller service.

2
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30
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33
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Sikkerhed
Vedligeholdelse
Specifikationer
Værktøj og hjælpemidler
Fejlfinding
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Brændstofsystem
Regulatorsystem
Smøresystem
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Genmontering
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sikkerhed
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
ADVARSEL! Der kan opstå en faresituation med død, alvorlig kvæstelser eller omfattende tingskade til følge.
FORSIGTIG! Der kan opstå en faresituation med mindre kvæstelser eller tingskade til følge.
BEMÆRK:
anvendes til at underrette personer om vigtige oplysninger vedr. installation, betjening eller
vedligeholdelse.
ADVARSEL
Eksplosivt brændstof
kan medføre brand og
alvorlige forbrændinger.
Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren
er varm eller kører.
Benzin er meget brandfarligt, og
benzindampe kan eksplodere,
hvis de antændes. Opbevar altid
benzin i godkendte beholdere
i ikke-beboede bygninger med
god ventilation og i god afstand
fra gnister og flammer. Spildt
brændstof kan antændes, hvis det
kommer i kontakt med varme dele
eller gnister fra tændingen. Brug
aldrig benzin til rengøring.
ADVARSEL
Roterende dele kan
forårsage alvorlige
personskader.
Hold sikker afstand, når
motoren kører.
Hold hænder, fødder, hår og tøj i
sikker afstand fra alle roterende
dele, så du undgår at komme
til skade. Lad aldrig motoren
køre, mens dæksler, kapper og
afskærmninger er afmonteret.
ADVARSEL
Kulmonoxid kan
medføre alvorlig kvalme,
besvimelse eller døden.
Undgå indånding af
udstødningsgasser.
Udstødningsgasser fra motoren
indeholder giftig kulmonoxid.
Kulmonoxid er lugtfri og farveløs
og kan være livsfarlig ved
indånding.

2

ADVARSEL
Utilsigtet start kan
medføre alvorlig
personskade eller døden.
Afbryd tændrørskabler,
og forbind dem til jord før
service.
Før du udfører arbejde på motoren
eller udstyret, skal du frakoble
motoren på følgende måde:
1) Afbryd tændrørskablet eller
-kablerne. 2) Frakobl det negative
(-) batterikabel fra batteriet.
ADVARSEL
Varme dele kan medføre
alvorlige forbrændinger.
Undlad at berøre motoren
under drift eller lige efter
standsning.
Lad aldrig motoren køre, når
varmeskærme og afskærmninger
er afmonteret.
ADVARSEL
Rengøringsopløsningsmidler kan medføre
alvorlig personskade eller
dødsfald.
De må kun bruges
i områder med god
ventilation og god afstand
til antændelseskilder.
Karburatorrengøringsmidler
og opløsningsmidler er
meget letantændelige. Følg
rengøringsmiddelproducentens
advarsler og anvisninger om
korrekt og sikker brug. Brug aldrig
benzin til rengøring.

KohlerEngines.com

FORSIGTIG!
Elektrisk stød kan
medføre personskade.
Undlad at berøre
ledningerne, når motoren
kører.
FORSIGTIG!
Hvis krumtapakslen og
svinghjulet beskadiges,
kan det medføre
personskade.

Anvendelse af forkerte procedurer
kan medføre fragmentdannelse.
Fragmenter kan blive kastet ud af
motoren. Foretag altid montering
af svinghjulet i henhold til
retningslinjerne.
ADVARSEL
En fjeder, der udløses,
kan forårsage alvorlige
skader.
Bær altid sikkerhedsbriller
eller ansigtsbeskyttelse,
når du udfører service på
en starter med snoretræk.
Startere med snoretræk har en
kraftig returfjeder, der er spændt.
Brug altid sikkerhedsbriller, når
du udfører service på startere
med snoretræk, og sørg for at
overholde anvisningerne i afsnittet
Starter med snoretræk vedr.
frigørelse af fjederspændingen.
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Vedligeholdelse
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
ADVARSEL
Utilsigtet start kan medføre alvorlig
personskade eller døden.
Afbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord
før service.

Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal
du frakoble motoren på følgende måde: 1) Afbryd
tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-)
batterikabel fra batteriet.

Normal vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionsbegrænsende udstyr og systemer kan udføres af
et almindeligt værksted eller enkeltpersoner. Imidlertid skal garantireparationer udføres af en autoriseret Kohlerforhandler.
VEDLIGEHOLDELSESSKEMA
Ugentlig
● Kontrollér heavy-duty luftfilterelementet.
Luftfilter/indsugning
For hver 25 timer eller årligt¹
● Servicér/udskift lavprofilsforfilter.

Luftfilter/indsugning

For hver 100 timer eller årligt¹
● Rens luftfilterelementet med lav profil.
● Skift olie.
● Afmonter kølekapper, og rengør køleområder.
● Kontrollér oliekøleribbe, og rengør dem om nødvendigt (hvis monteret).

Luftfilter/indsugning
Smøresystem
Luftfilter/indsugning
Smøresystem

For hver 200 timer
● Skift oliefilter
● Udskift benzinfilteret.

Smøresystem

For hver 250 timer¹
● Udskift heavy-duty luftfilterelement, og kontrollér det indvendige element.

Luftfilter/indsugning

For hver 500 timer¹
● Udskift det indvendige heavy-duty luftfilterelement.
● Udskift tændrørene, og indstil gnistgabet.

Luftfilter/indsugning
Elektrisk system

For hver 500 timer2
● Få krumtapakslens noter smurt.
1
Vedligeholdelsesprocedurerne skal udføres hyppigere i meget støvede og snavsede omgivelser.
2
Får en autoriseret Kohler-forhandler til at udføre denne service.
REPARATIONER/RESERVEDELE
Originale Kohler-servicedele kan købes fra autoriserede Kohler-forhandlere. Find en lokal Kohler-forhandler på
KohlerEngines.com. Du kan også ringe på 1-800-544-2444 (USA og Canada).
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Vedligeholdelse
ANBEFALINGER VEDRØRENDE OLIE
Vi anbefaler brug af olie fra Kohler af hensyn til optimal
ydelse. Andre højkvalitative olier (herunder syntetiske)
i API-serviceklasse (American Petroleum Institute) SJ
eller højere er acceptable. Vælg viskositet på baggrund
af lufttemperaturen ved driftstidspunktet som vist i
tabellen nedenfor.

OPBEVARING
Hvis motoren ikke skal være i drift i to måneder eller
mere, skal nedenstående procedure følges.
1. Tilsæt Kohler PRO Series-brændstofconditioner eller
tilsvarende til brændstoftanken. Lad motoren køre i
2-3 minutter for at få stabiliseret brændstof ind i
brændstofsystemet (fejl pga. ubehandlet brændstof
er ikke dækket af garantien).
2. Skift olie, mens motoren stadig er varm efter brug.
Afmonter tændrøret eller tændrørene, og tilsæt ca.
30 ml til cylinderen eller cylindrene. Sæt tændrøret
eller tændrørene tilbage, og tørn langsomt motoren
for at fordele olien.
3. Afbryd det negative (-) batterikabel.
4. Opbevar motoren på et rent og tørt sted.

ANBEFALET BRÆNDSTOF
ADVARSEL
Eksplosivt brændstof kan medføre brand og
alvorlige forbrændinger.
Undlad at fylde brændstoftanken, mens
motoren er varm eller kører.
Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan
eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i
godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med
god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer.
Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i
kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen.
Brug aldrig benzin til rengøring.
BEMÆRK! E15, E20 og E85 er IKKE godkendt og må
IKKE benyttes. Skader, der opstår som følge
af brug af gammel eller forurenet brændstof,
er ikke dækket af garantien.
Brændstof skal imødekomme disse krav:
● Ren, ny blyfri benzin.
● Oktantal på mindst 87 (R+M)/2.
● RON (Research Octane Number) på mindst 90.
● Benzin indeholdende op til 10 % ethylalkohol, 90 %
blyfrit er tilladt.
● Metyl-tertiær-butylæter (MTBE) og blyfri
benzinblanding (maks. 15 masseprocent MTBE) er
tilladt.
● Undlad at blande olie i benzinen.
● Undlad at overfylde tanken.
● Benyt ikke benzin, der er ældre end 30 dage.

4
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Specifikationer
Motormål med lavprofilsluftfilter
Mål i millimeter.
De tilsvarende mål i tommer er
vist i [].
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Specifikationer
Motormål med kommercielt plæneklipperluftfilter
Mål i millimeter.
De tilsvarende mål i tommer
er vist i [].
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Specifikationer
Motormål med heavy-duty luftfilter
424.75
[16.722]
134.97
[5.314]
AIR FILTER RAIN
CAP REMOVAL

89.94
[3.541]

301.77
[11.881]
275.56
[10.849]

130.03
[5.119]
AIR FILTER COVER
ASSEMBLY REMOVAL

15.80
[.622]
SPARK PLUG

15.76
[.621]
SPARK PLUG

495.31
[19.501]

Mål i millimeter.
De tilsvarende mål i tommer
er vist i [].

417.59
[16.441]
SAFTY AIR FILTER
ELEMENT REMOVAL

529.91
[20.863]
PRIMARY AIR FILTER
ELEMENT REMOVAL

FUEL
FILTER

334.19
[13.157]

2X 89.41
[3.520]
2X 72.85
[2.868]

77.68
[3.058]

CRANKSHAFT

M8 X 1.25
4 STUDS

45.59
[1.795]
15.75
[.620]
OIL FILTER
REMOVAL

OIL FILL &
DIPSTICK

MOUNTING
HOLE “A”

126.31
[4.973]

30˚

30˚

50.00
[1.969]
EXHAUST
PORT #1

50.00
[1.969]
EXHAUST
PORT #2

104.02
[4.095]
SOLENOID
SHIFT STARTER

241.66
[9.514]

89.41
[3.520]

4X Ø 9.20 [.362] THRU
Ø 254.00 [10.00] B.C.

MOUNTING HOLE “A”

405.97
[15.983]
247.90
[9.760]

OIL COOLER

REGULATOR
RECTIFIER
449.63
[17.702]
PULSE FUEL
PUMP

377.59
[14.866]
317.77
[12.511]

135.30
[5.327]
SPARK
PLUG

93.30
73.30 [3.673]
[2.886] EXHAUST
EXHAUST PORT #1
PORT #2

52.76
[2.077]
OIL FILTER

ENGINE MOUNTING
SURFACE

85.50
[3.366]
KEYWAY

1/4 IN. SQ KEYWAY
7/16-20 UNF 2B (INCH)
38.1 [1.500]
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OIL DRAIN PLUG
3/8 NPT (INCH)
405.97
[15.983]

26.41
[1.040]

14.44
[.569]
MOUNTING
HOLE “A”

96.37
[3.794]

14.20
[.559]
ENGINE MOUNTING
SURFACE

155.30
[6.114]
SPARK PLUG

40.80
[1.606]
OIL DRAIN PLUG
3/8 NPT (INCH)

Ø 28.56
[1.125]
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Specifikationer
MOTORENS ID-NUMRE
Der skal henvises til identifikationsnumre for Kohler-motorer (model, specifikation og serienr.) for at sikre effektiv
reparation, bestilling af korrekte dele og motorudskiftning.
Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CV620
Command-motor
Lodret aksel
Numerisk betegnelse
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . CV620-0001
Serienr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4323500328
Kode for fremstillingsår
Kode
År
43
2013
44
2014
45
2015
GENERELLE SPECIFIKATIONER3.6

Boring
Slaglængde
Slagvolumen

CV17

CV18/CV20/
CV22/CV23
CV22/
CV6207/
CV620/CV621/
CV6407/
CV640/CV641 CV670/CV680
73 mm
77 mm
80 mm
(2,87 in)
(3,03 in)
(3,15 in)
67 mm
561 cc
(34 cu. in.)

624 cc
(38 cu. in.)

Oliekapacitet (genpåfyldning)
Maksimal driftsvinkel (ved fuld oliestand)4
TILSPÆNDINGSSPECIFIKATIONER3.5

Blæserhus og metalplade
M5-befæstelseselementer
M6-befæstelseselementer

Fabrikskode

CV17

674 cc
(41 cu. in.)
1,6-1,8 l
25°

CV18/CV20/
CV22/CV23/
CV22/
CV620/
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

83 mm

725 cc
(44 cu. in.)

CV25/
CV730/
CV740

69 mm
(2,7 in)
747 cc
(46 cu. in.)

CV750

6,2 Nm i nye huller
4,0 Nm i tidligere anvendte huller
10,7 Nm i nye huller
7,3 Nm i tidligere anvendte huller

Karburator og indsugningsmanifold
Tilspændingsmoment ved montering af
indsugningsmanifold (tilspænd i 2 trin)
Monteringsmøtrik til karburator

først til 7,4 Nm
sidst til 9,9 Nm
6,2-7,3 Nm

Plejlstang
Hætte (trinvis tilspænding)
8 mm lige skaft
8 mm holdebolte
6 mm lige skaft

22,7 Nm
14,7 Nm
11,3 Nm

Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
Overskridelse af driftsvinklen kan forårsage motorskader pga. utilstrækkelig smøring.
5
Smør gevindene med olie før samling.
6
Alle referencer til hestekræfter (hk) fra Kohler er certificerede effekttal og gældende iht. hk-standarderne SAE J1940
og J1995. Der findes flere oplysninger om certificerede effekttal på KohlerEngines.com.
7
CH620/CH640-motorer er ændret fra 624 cc til 674 cc; slagvolumen kan bekræftes på motorens typeskilt.
3
4
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Specifikationer
TILSPÆNDINGSSPECIFIKATIONER3.5

Krumtaphus
Montering af udluftningsdæksel
Olieaftapningsprop

CV17

CV18/CV20/
CV22/CV23/
CV22/
CV620/
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

først til 16,9 Nm
sidst til 35,5 Nm
først til 22,6 Nm
sidst til 41,8 Nm
18,1 Nm

Bolt (tilspænding i to trin)
Skrue til vippearm
Svinghjul
Montering af blæser
Holdeskrue til svinghjul

9,9 Nm
66,4 Nm

Brændstofpumpe
Befæstigelse

2,3 Nm

Regulator
Armmøtrik

6,8 Nm

Tænding
Tændrør
Modulbefæstigelse
Befæstigelse for ensretter-regulator

27 Nm
4,0-6,2 Nm
1,4 Nm

Lyddæmper
Holdemøtrikker

24,4 Nm

Oliekøler
Adapternippel

27 Nm

Oil Sentry™
Trykafbryder

4,5 Nm

Oliesump
Befæstigelse

24,4 Nm

Solenoide (starter)
Monteret udstyr
Nippondenso-starter
Delco-Remy-starter
Møtrik, pluspolen (+) på børsteledning
Nippondenso-starter
Delco-Remy-starter

3
5

CV750

11,3 Nm i nye huller
7,3 Nm i tidligere anvendte huller
13,6 Nm

Topstykke
Befæstigelseselement
Møtrik (tilspænding i to trin)

Gasreguleringsbeslag
Befæstigelse

CV25/
CV730/
CV740

6,0-9,0 Nm
4,0-6,0 Nm
8,0-12,0 Nm
8,0-11,0 Nm
10,7 Nm i nye huller
7,3 Nm i tidligere anvendte huller

Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
Smør gevindene med olie før samling.
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Specifikationer
TILSPÆNDINGSSPECIFIKATIONER3.5

CV17

CV18/CV20/
CV22/CV23/
CV22/
CV620/
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

Starter
Gennemgående bolt
Inertidrev
Nippondenso-solenoideskift
Delco-Remy-solenoideskift
Monteringsskrue
Monteringsskrue til Delco-Remy-børsteholder

6,2 Nm

Ventildæksel
Montering af pakningsbaseret dæksel
Dæksel til sort O-ring
Med kraveskruer
Med flangeskruer og afstandsstykker
Gult eller brunt O-rings-dæksel
Med indbyggede metalafstandsstykker

3,4 Nm
5,6 Nm
9,9 Nm
6,2 Nm

CV17

CV18/CV20/
CV22/CV23/ CV25/CV730/ CV750
CV22/
CV620/
CV740
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

Knastaksel
Endeslør (med skive)
Spillerum
Boring, indv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Lejeflade, udv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse

0,076/0,127 mm
0,025/0,063 mm
20,000/20,025 mm
20,038 mm
19,962/19,975 mm
19,959 mm

Plejlstang
Spillerum mellem plejlstang og krumtapsøjle
Ny
Maks. slitagegrænse
Spillerum i siden mellem plejlstang og
krumtapsøjle
Spillerum mellem plejlstang og stempelpind
Stempelpindsende, indv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse

3
5

CV750

4,5-5,7 Nm
4,5-7,5 Nm
5,6-9,0 Nm
15,3 Nm
2,5-3,3 Nm

Stator
Monteringsskrue

SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3

CV25/
CV730/
CV740

0,030/0,055 mm
0,070 mm
0,26/0,63 mm
0,015/0,028 mm
17,015/17,023 mm
17,036 mm

Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
Smør gevindene med olie før samling.
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Specifikationer
SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3

CV17

CV18/CV20/
CV22/CV23/ CV25/CV730/ CV750
CV22/
CV620/
CV740
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

Krumtaphus
Boring til tværakselregulator, indv. diam.
6 mm aksel
Ny
Maks. slitagegrænse
8 mm aksel
Ny
Maks. slitagegrænse

6,025/6,050 mm
6,063 mm
8,025/8,075 mm
8,088 mm

Krumtapaksel
Endeslør (frit)
Boring (i krumtaphus)
Ny
Maks. slitagegrænse
Slør i krumtapaksel, glideleje (krumtaphus) –
Ny
Boring (i oliesump)
Ny
Krumtapakselboring (i oliesump),
krumtapaksel
Spillerum - Ny
Svinghjulets endehovedleje
Udv. diam. – Ny
Udv. diam. – Maks. slitagegrænse
Maks. stigning
Maks. rundhedsafvigelse
Oliesumpens endehovedleje
Udv. diam. – Ny
Udv. diam. – Maks. slitagegrænse
Maks. stigning
Maks. rundhedsafvigelse
Plejlstang
Udv. diam. – Ny
Udv. diam. – Maks. slitagegrænse
Maks. stigning
Maks. rundhedsafvigelse
T.I.R.
Kraftudtagsende, krumtapaksel i motor
Hele krumtapaksel, i hakklodser
Cylinderboring
Cylinderboring, indv. diam.
Ny

Maks. slitagegrænse
Maks. rundhedsafvigelse

0,070/0,590 mm
40,965/41,003 mm
41,016 mm
0,03/0,09 mm
40,987/40,974 mm
0,039/0,074 mm
40,913/40,935 mm
40,84 mm
0,022 mm
0,025 mm
40,913/40,935 mm
40,84 mm
0,022 mm
0,025 mm
35,955/35,973 mm
35,94 mm
0,018 mm
0,025 mm
0,279 mm
0,10 mm

73,006/
73,031 mm
(2,8742/
2,8752 in)
73,070 mm
(2,8757 in)
0,13 mm
(0,0051 in)

77,000/
77,025 mm
(3,0315/
3,0325 in)
77,063 mm
(3,0340 in)

Maks. stigning
Topstykke
Maks. fladhedsafvigelse
3

80,000/
82,988/83,013 mm
80,025 mm
(3,2672/3,2682 in)
(3,1496/
3,1506 in)
80,065 mm
83,051 mm
(3,1522 in)
0,12 mm
0,05 mm

0,076 mm

0,1 mm

Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
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Specifikationer
SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3

CV17

CV18/CV20/
CV22/CV23/ CV25/CV730/ CV750
CV22/
CV620/
CV740
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

Regulator
Spillerum mellem regulatortværaksel og
krumtaphus
6 mm aksel
8 mm aksel
Tværaksel, udv. diam.
6 mm aksel
Ny
Maks. slitagegrænse
8 mm aksel
Ny
Maks. slitagegrænse
Spillerum mellem regulatortværaksel og
regulatordrivhjul
Drivhjulsaksel, udv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse

0,013/0,075 mm
0,025/0,126 mm
5,975/6,012 mm
5,962 mm
7,949/8,000 mm
7,936 mm
0,015/0,140 mm
5,990/6,000 mm
5,977 mm

Tænding
Gnistgab
Tændingsmodul, luftgab

0,76 mm
0,28/0,33 mm

Stempel, stempelringe og stempelpind
Stempeltype A
Spillerum mellem stempel og stempelpind
Stempelpindsboring, indv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Stempelpind, udv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Sidespillerum mellem øverste
kompressionsring og rille
Sidespillerum mellem mellemste
kompressionsring og rille
Sidespillerum mellem øverste oliekontrolring
og rille

3

0,006/0,017 mm
17,006/17,012 mm
17,025 mm

0,040/
0,085 mm
(0,0016/
0,0033 in)
0,030/
0,080 mm
(0,0012/
0,0031 in)
0,046/
0,201 mm
(0,0018/
0,0079 in)

16,995/17,000 mm
16,994 mm
0,040/
0,030/
0,080 mm
0,076 mm
(0,0016/
(0,0012/
0,0031 in)
0,0030 in)
0,040/
0,030/
0,080 mm
0,076 mm
(0,0016/
(0,0012/
0,0031 in)
0,0030 in)
0,060/
0,046/
0,202 mm
0,196 mm
(0,0024/
(0,0018/
0,0080 in)
0,0077 in)

0,025/0,048 mm
(0,0010/0,0019 in)
0,015/0,037 mm\
(0,0006/0,0015 in)
0,026/0,176 mm
(0,0010/0,0070 in)

Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.

12

KohlerEngines.com

24 690 15 Rev. C

Specifikationer
SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3

CV17

Stempel, stempelringe og stempelpind (type A forts.)
Endegab for den øverste og mellemste
kompressionsring
Ny boring

CV18/CV20/
CV22/CV23/ CV25/CV730/ CV750
CV22/
CV620/
CV740
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

0,25/
0,45 mm
(0,0098/
0,0177 in)

0,18/
0,46 mm
(0,0071/
0,0181 in)

0,25/0,56 mm
(0,0100/0,0224 in)

Øverste ring

0,180/
0,380 mm
(0,0071/
0,0150 in)

---

---

---

Mellemste ring

0,180/
0,440 mm
(0,0071/
0,0173 in)

---

---

---

0,77 mm
(0,030 in)

0,80 mm
(0,0315 in)

0,94 mm

Tidligere anvendt boring (maks.)
Øverste ring

0,70 mm
(0,028 in)

---

---

---

Mellemste ring

0,90 mm
(0,035 in)

---

---

---

72,966/
72,984 mm
(2,8727/
2,8734 in)
72,839 mm
(2,8677 in)

76,943/
76,961 mm
(3,0292/
3,0299 in)
76,816 mm
(3,0242 in)

79,943/
79,961 mm
(3,1473/
3,1480 in)
79,816 mm
(3,1423 in)

82,949/
82,967 mm
(3,2656/
3,2664 in)
82,822 mm

Trykflade, udv. diam.8
Ny

Maks. slitagegrænse
Spillerum mellem stempeltrykflade og
cylinderboring8
Ny

0,022/
0,065 mm
(0,0009/
0,0026 in)

Stempeltype B
Spillerum mellem stempel og stempelpind
Stempelpindsboring, indv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Stempelpind, udv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Sidespillerum mellem øverste
kompressionsring og rille
Sidespillerum mellem mellemste
kompressionsring og rille
Sidespillerum mellem øverste oliekontrolring
og rille

3
8

0,039/0,082 mm
(0,0015/0,0032 in)

0,006/0,017 mm
17,006/17,012 mm
17,025 mm
16,995/17,000 mm
16,994 mm
0,030/0,070 mm
0,030/0,070 mm
0,060/0,190 mm

Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
Mål 6 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden.

24 690 15 Rev. C
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Specifikationer
SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3

CV17

CV18/CV20/
CV22/CV23/ CV25/CV730/ CV750
CV22/
CV620/
CV740
CV620/CV621/
CV640/
CV640/CV641 CV670/CV680

Stempel, stempelringe og stempelpind (type B forts.)
Endegab for den øverste kompressionsring
Ny boring

Tidligere anvendt boring (maks.)
Endegab for den mellemste
kompressionsring
Ny boring
Tidligere anvendt boring (maks.)
Trykflade, udv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Spillerum mellem tempeltrykflade og
cylinderboring
Ny

Ventiler og ventilløftere
Spillerum mellem hydraulisk ventilløfter og
krumtaphus
Spillerum mellem ventilspindel og ventilstyr
Spillerum mellem udstødningsventilspindel og
ventilstyr
Indsugningsventilstyr, indv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Udstødningsventilstyr, indv. diam.
Ny
Maks. slitagegrænse
Størrelse på rival til ventilstyr
Standard
0,25 mm O.S.
Minimumløft for indsugningsventil
Minimumløft for udstødningsventil
Nominel vinkel for ventilsæde

0,100/
0,279 mm
(0,0039/
0,0110 in)

0,189/0,277 mm
(0,0074/0,0109 in)

0,490 mm
(0,0192 in)

0,531 mm

1,400/
1,679 mm
(0,0551/
0,0661 in)

1,519/1,797 mm
(0,0598/0,0708 in)

1,941 mm
(0,0764 in)

2,051 mm

79,966 mm
(3.1483 in.)9

82,978 mm
(3.2668 in.)8

79,821 mm
(3.1426 in.)9

82,833 mm
(3.2611 in.)8

0,025/
0,068 mm
(0,0010/
0.0027 in.)9

0,019/0,062 mm
(0.0007/0.0024 in.)8

0,0241/0,0501 mm
0,038/0,076 mm
0,050/0,088 mm
7,038/7,058 mm
7,134 mm
7,038/7,058 mm
7,159 mm
7,048 mm
7,298 mm
8,07 mm
8,07 mm
45°

Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
Mål 6 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden.
9
Mål 13 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden.
3
8
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Specifikationer
GENERELLE TILSPÆNDINGSVÆRDIER
Anbefalede engelske tilspændingsmomenter standardapplikationer
Bolte, skruer, møtrikker og befæstigelseselementer samlet ind i støbejern eller stål

Befæstigelseselementer
af grad 2 eller 5 ind i
aluminium

Størrelse
Grad 2
Tilspændingsmoment: Nm (in. lb.) ± 20 %
8-32
2,3 (20)
10-24
3,6 (32)
10-32
3,6 (32)
1/4-20
7,9 (70)
1/4-28
9,6 (85)
5/16-18
17,0 (150)
5/16-24
18,7 (165)
3/8-16
29,4 (260)
3/8-24
33,9 (300)

Grad 5

Grad 8

2,8 (25)
4,5 (40)
4,5 (40)
13,0 (115)
15,8 (140)
28,3 (250)
30,5 (270)
—
—

—
—
—
18,7 (165)
22,6 (200)
39,6 (350)
—
—
—

2,3 (20)
3,6 (32)
—
7,9 (70)
—
17,0 (150)
—
—
—

Tilspændingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 20 %
5/16-24
—
3/8-16
—
3/8-24
—
7/16-14
47,5 (35)
7/16-20
61,0 (45)
1/2-13
67,8 (50)
1/2-20
94,9 (70)
9/16-12
101,7 (75)
9/16-18
135,6 (100)
5/8-11
149,5 (110)
5/8-18
189,8 (140)
3/4-10
199,3 (147)
3/4-16
271,2 (200)

—
47,5 (35)
54,2 (40)
74,6 (55)
101,7 (75)
108,5 (80)
142,4 (105)
169,5 (125)
223,7 (165)
244,1 (180)
311,9 (230)
332,2 (245)
440,7 (325)

40,7 (30)
67,8 (50)
81,4 (60)
108,5 (80)
142,5 (105)
155,9 (115)
223,7 (165)
237,3 (175)
311,9 (230)
352,6 (260)
447,5 (330)
474,6 (350)
637,3 (470)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Anbefalede tilspændingsmomenter i metriske angivelser til standardapplikationer
Kvalitetsklasse
Størrelse

4,8

5,8

Ikke-kritiske
befæstigelseselementer ind i
aluminium

8,8

10,9

12,9

Tilspændingsmoment: Nm (in. lb.) ± 10 %
M4
1,2 (11)
1,7 (15)
M5
2,5 (22)
3,2 (28)
M6
4,3 (38)
5,7 (50)
M8
10,5 (93)
13,6 (120)

2,9 (26)
5,8 (51)
9,9 (88)
24,4 (216)

4,1 (36)
8,1 (72)
14,0 (124)
33,9 (300)

5,0 (44)
9,7 (86)
16,5 (146)
40,7 (360)

2,0 (18)
4,0 (35)
6,8 (60)
17,0 (150)

Tilspændingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 10 %
M10
21,7 (16)
27,1 (20)
M12
36,6 (27)
47,5 (35)
M14
58,3 (43)
76,4 (56)

47,5 (35)
82,7 (61)
131,5 (97)

66,4 (49)
116,6 (86)
184,4 (136)

81,4 (60)
139,7 (103)
219,7 (162)

33,9 (25)
61,0 (45)
94,9 (70)

Konvertering af tilspændingsmomenter
Nm = in. lb. x 0,113
in. lb. = Nm x 8,85
Nm = ft. lb. x 1,356
ft. lb. = Nm x 0,737
24 690 15 Rev. C
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Værktøj og hjælpemidler
Visse kvalitetsværktøjer er designet til særlige former for afmontering, reparation og genmontering. Ved at anvende
dette værktøj kan du udføre korrekt service på motorer hurtigere, lettere og mere sikkert! Derudover forøges din
servicekapacitet og kundens tilfredshed, da motorens nedetid reduceres.
Her er en oversigt over værktøjer og deres kilder.
SEPARATE VÆRKTØJSLEVERANDØRER
Kohler-værktøj
SE Tools
Kontakt din lokale Kohler-forsyningskilde. 415 Howard St.
Lapeer, MI 48446
Telefon 810-664-2981
Gratisnr. 800-664-2981
Fax 810-664-8181

Design Technology Inc.
768 Burr Oak Drive
Westmont, IL 60559
Telefon 630-920-1300
Fax 630-920-0011

VÆRKTØJ
Beskrivelse
Tester til alkoholindhold
Til test af alkoholindhold (%) i ombearbejdet/iltet brændstof.
Plade til knastakslens endeslør
Til kontrol af knastakslens endeslør.
Tætningsbeskytter til knastaksel (Aegis)
Til beskyttelse af tætningen ved montering af knastakslen.
Lækagetester til cylinder
Til kontrol af tændingsforsinkelse og test af, om cylinder, stempel, ringe eller ventiler
er slidte.
Individuel komponent tilgængelig:
Adapter 12 mm x 14 mm (nødvendig til lækagetest på Xt-6-motorer=
Forhandlerværktøjssæt (Nationalt)
Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj.
Komponenter i 25 761 39-S
Tændingssystemtester
Lækagetester til cylinder
Testsæt til olietryk
Tester til ensretter-regulator (120 V AC/60 Hz)
Forhandlerværktøjssæt (Internationalt)
Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj.
Komponenter i 25 761 42-S
Tændingssystem-tester
Lækagetester til cylinder
Testsæt til olietryk
Tester til ensretter-regulator (240 V AC/50Hz)
Digital tester til vakuum/tryk
Til kontrol af vakuum i krumtaphus.
Individuel komponent tilgængelig:
Gummiadapterprop
Værktøj til fejlfinding på elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI)
Til bærbar eller stationær pc.
EFI-servicesæt
Til fejlfinding og konfiguration af en EFI-motor.
Komponenter i 24 761 01-S
Tester til brændstoftryk
”Noid”-lampe
90°-adapter
Kodestik, rød ledning
Kodestik, blå ledning
Adapterslange til Shrader-ventil
Trådsondesæt (2 stk. almindelig tråd med klemme; 1 stk. sammensmeltet tråd)
Slangefjerningsværktøj, to størrelser/ender (sælges også som enkelt Kohler-værktøj)
Svinghjulsaftrækker
Til korrekt afmontering af motorens svinghjul.
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Kilde/Reservedelsnr.
Kohler 25 455 11-S
SE Tools KLR-82405
SE Tools KLR-82417
Kohler 25 761 05-S
Design Technology Inc.
DTI-731-03
Kohler 25 761 39-S
Kohler 25 455 01-S
Kohler 25 761 05-S
Kohler 25 761 06-S
Kohler 25 761 20-S
Kohler 25 761 42-S
Kohler 25 455 01-S
Kohler 25 761 05-S
Kohler 25 761 06-S
Kohler 25 761 41-S
Design Technology Inc.
DTI-721-01
Design Technology Inc.
DTI-721-10
Kohler 25 761 23-S
Kohler 24 761 01-S
Design Technology Inc.
DTI-019
DTI-021
DTI-023
DTI-027
DTI-029
DTI-037
DTI-031
DTI-033
SE Tools KLR-82408
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Værktøj og hjælpemidler
VÆRKTØJ
Beskrivelse
Slangefjerningsværktøj, to størrelser/ender (fås også i EFI-servicesættet)
Anvendes til at fjerne brændstofslangen fra motorkomponenterne på korrekt vis.
Værktøj til hydrauliske ventilløftere
Til afmontering og montering af hydrauliske løftere.
Tændingssystemtester
Til test af udgangen på alle systemer, herunder CD.
Induktivt tachometer (digitalt)
Til kontrol af motoromdrejninger (o/min).
Offset-nøgle (K- og M-serien)
Til afmontering og montering af holdemøtrikker for cylinderpumpe.
Testsæt til olietryk
Til test/kontrol af olietryk på tryksmurte motorer.
Tester til ensretter-regulator (120 V)
Tester til ensretter-regulator (240 V)
Til test af ensretter-regulatorer.
Komponenter for 25 761 20-S og 25 761 41-S
Testledningsnet til CS-PRO-regulator
Testledningsnet til specialregulator med diode
Tester til gnistfortændingsmodul (SAM)
Til test af SAM (ASAM og DSAM) på motorer med SMART-SPARK™
Servicesæt til starter (alle startere)
Til afmontering og montering af låseringe og børster.
Individuel komponent tilgængelig:
Holdeværktøj til starterbørster (solenoideskift)
Triad/OHC-timingværktøjssæt
Til fastholdelse af knaststyring og krumtapaksel i timet position ved montering af
takthjulsrem.
Ventilstyrsrival (K- og M-serien)
Til korrekt dimensionering af ventilstyr efter montering.
Ventilstyrsrival (Command-serien)
Til oprømning ad slidte ventilstyr, så de accepterer udskiftning med ventiler i
overstørrelse. Kan anvendes i borestandere med lav hastighed eller med
nedenstående håndtag til oprømning i hånden.
Rivalhåndtag
Til håndrømning med Kohler 25 455 12-S rival.
HJÆLPEMIDLER
Beskrivelse
Smøremiddel til knastaksel (Valspar ZZ613)
Dielektrisk smørefedt (GE(Novaguard G661)
Dielektrisk smørefedt
Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (inertidrev)
Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (solenoideskift)
RTV-silikonetætningsmiddel
Loctite® 5900® Heavy Body i 4 oz. aerosol-dispenser.
Kun oxim-baserede, oliebestandige RTV-tætningsmidler, som de anførte, er
godkendt til brug. Permatex® the Right Stuff® 1 Minute Gasket™, Loctite® Nos.
5900® eller 5910® anbefales, da har de bedste tætningsegenskaber.

Smøremiddel til notaksel
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Kilde/Reservedelsnr.
Kohler 25 455 20-S
Kohler 25 761 38-S
Kohler 25 455 01-S
Design Technology Inc.
DTI-110
Kohler 52 455 04-S
Kohler 25 761 06-S
Kohler 25 761 20-S
Kohler 25 761 41-S
Design Technology Inc.
DTI-031R
DTI-033R
Kohler 25 761 40-S
SE Tools KLR-82411
SE Tools KLR-82416
Kohler 28 761 01-S
Design Technology Inc.
DTI-K828
Kohler 25 455 12-S

Design Technology Inc.
DTI-K830
Kilde/Reservedelsnr.
Kohler 25 357 14-S
Kohler 25 357 11-S
Loctite® 51360
Kohler 52 357 01-S
Kohler 52 357 02-S
Kohler 25 597 07-S
Loctite® 5910®
Loctite® Ultra Black 598™
Loctite® Ultra Blue 587™
Loctite® Ultra Copper 5920™
Permatex® the Right Stuff® 1
Minute Gasket™
Kohler 25 357 12-S
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Værktøj og hjælpemidler
HOLDEVÆRKTØJ TIL SVINGHJUL

VÆRKTØJ TIL VENTILVIPPEARM/KRUMTAPHUS

Et holdeværktøj til svinghjulet kan fremstilles af en
startkrans fra et kasseret svinghjul og anvendes i stedet
for en båndskruenøgle.
1. Ved hjælp af en slibende kapsav skæres et
sekstandet stykke af startkransen som vist.
2. Slib eventuelle grater og skarpe kanter ned.
3. Vend stykket om, og anbring det mellem
tændingsmodulets nav på krumtaphuset, så
værktøjets tænder går i indgreb med tænderne på
startkransen. Navet vil låse værktøjet og svinghulet
fast, så det kan løsnes, strammes eller afmonteres
ved hjælp af en navaftrækker.

En skruenøgle til at løfte vippearmen eller til at dreje
krumtapakslen med, kan laves af en gammel kasseret
plejlstang.
1. Find en brugt plejlstang fra en motor med 10 hk eller
mere. Afmonter og kassér plejlstangshætten.
2. Afmonter tapperne på en Posi-Lock-stang, eller slib
de flugtende trin på en Command-stang ned, så
samlefladen er flad.
3. Find en 1" lang maskinskrue med en
gevindstørrelse, der passer til gevindene i
plejlstangen.
4. Brug en flad skive med korrekt indv. diam. til
maskinskruen og med cirka 1 i udv. diam. Monter
maskinskruen med skiven på stangens samlede
flade.
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Fejlfinding
FEJLFINDINGSVEJLEDNING
Hvis der opstår problemer, skal du sørge for først at kontrollere de mest enkle årsager, selv om de måske kan virke
lidt for indlysende. Det kan f.eks. være, at det er en tom tank, der gør, at motoren ikke kan starte.
Nogle af de mest almindelige typer af motorproblemer er anført nedenfor og afhænger af motorspecifikationerne. Brug
disse, når du leder efter fejlårsager.
Motoren tørner, men starter ikke.
● Batteri tilsluttet forkert.
● Sprunget sikring.
● Funktionssvigt i solenoiden til karburatoren.
● Choker slutter ikke.
● Blokeret brændstofledning eller brændstoffilter.
● Diode i ledningsnettet svigter i tilstand med afbrudt
kredsløb.
● Funktionssvigt i DSAI eller DSAM.
● Tom brændstoftank.
● Defekt elektronisk styreenhed.
● Defekt(e) tændingsmodul(er).
● Defekt(e) tændrør.
● Funktionssvigt i brændstofpumpe – vakuumslange
blokeret eller lækker.
● Ventil til brændstoftilførsel lukket.
● Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt
luftgab.
● Utilstrækkelig spænding på elektronisk styreenhed.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Nøglekontakt eller afbryderkontakt i positionen OFF.
● Lav oliestand.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Funktionssvigt i SMART-SPARK™.
● Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet.

Motoren tørner ikke
● Batteriet er afladet.
● Defekt elektrisk starter eller solenoide.
● Defekt nøgleafbryder eller tændingskontakt.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter
tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Paler går ikke i indgreb i drevskålen.
● Indvendige komponenter i motoren er brændt
sammen.

Motoren starter, men bliver ikke ved med at køre
● Karburatoren er defekt.
● Toppakningen er defekt.
● Defekt eller forkert indstillet choker- eller
gasspjældsregulering.
● Funktionssvigt i brændstofpumpe – vakuumslange
blokeret eller lækker.
● Læk i indsugningssystemet.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter
tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Begrænset ventilation i benzindæksel.

Motoren vil ikke køre i tomgang
● Motoren er overophedet.
● Defekt(e) tændrør.
● Nålen til regulering af brændstof ved tomgang er ikke
indstillet korrekt.
● Skruen til regulering af tomgangshastighed er ikke
indstillet korrekt.
● Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
● Lav kompression.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Begrænset ventilation i benzindæksel.

Motoren er svær at starte
● Blokeret brændstofledning eller brændstoffilter.
● Motoren er overophedet.
● Defekt ACR-mekanisme.
● Defekt eller forkert indstillet choker- eller
gasspjældsregulering.
● Defekt(e) tændrør.
● Svinghjulets kile er skåret.
● Funktionssvigt i brændstofpumpe – vakuumslange
blokeret eller lækker.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter
tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Lav kompression.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Svag gnist.
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Motoren kører, men sætter ud
● Karburator justeret forkert.
● Motoren er overophedet.
● Defekt(e) tændrør.
● Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt
luftgab.
● Forkert luftgab på krumtapakslens positionssensor.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter
tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet.
● Hætten til tændrørskablet sidder løst på tændrøret.
● Tændrørskabel ikke tilsluttet.

Motoren bliver overophedet
● Defekt køleblæser.
● Overbelastning af motoren.
● Defekt/manglende blæserrem.
● Karburatoren er defekt.
● Høj oliestand i krumtaphuset.
● Mager brændstofblanding.
● Lav kølevæskestand.
● Lav oliestand i krumtaphuset.
● Komponenter i køler og/eller kølesystemet blokeret,
delvist blokeret eller lækkende.
● Defekt rem til vandpumpe.
● Fejlfunktion i vandpumpe.
Motoren banker
● Overbelastning af motoren.
● Funktionssvigt for hydraulisk ventilløfter.
● Forkert olietype/viskositet.
● Indvendig slitage eller indvendige beskadigelser.
● Lav oliestand i krumtaphuset.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).

KohlerEngines.com
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Fejlfinding
Motoren mister kraft
● Snavset luftfilterelement.
● Motoren er overophedet.
● Overbelastning af motoren.
● Begrænset udstødning.
● Defekt(e) tændrør.
● Høj oliestand i krumtaphuset.
● Forkert indstilling af regulatoren.
● Batteriet er næsten afladet.
● Lav kompression.
● Lav oliestand i krumtaphuset.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
Motoren bruger for meget olie
● Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt
korrekt.
● Sprængt toppakning/overophedet.
● Defekt reed-kontakt til udluftning.
● Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus.
● Krumtaphuset er overfyldt.
● Forkert olietype/viskositet.
● Slidt cylinderboring.
● Slidte eller defekte stempelringe.
● Slidte ventilspindler/ventilstyringer.
Olie lækker fra olietætninger, pakninger
● Defekt reed-kontakt til udluftning.
● Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus.
● Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt
korrekt.
● Stempellækage eller lækage ved ventiler.
● Begrænset udstødning.
UDVENDIG KONTROL AF MOTOREN
BEMÆRK! Olien bør tømmes ud i god afstand fra
arbejdsbænken. Sørg for at afsætte
tilstrækkelig tid til en fuldstændig udtømning.
Før rengøring eller adskillelse af motoren skal du gennemføre en grundig udvendig kontrol af motoren. Denne kontrol
kan give et fingerpeg om, hvad man kan forvente at finde
inde i motoren (og årsagen hertil), når den skilles ad.

● Kontrollér, at der ikke er ophobet snavs og andre
partikler på krumtaphuset, køleribber, græsgitter eller
andre udvendige overflader. Snavs eller andre partikler i
disse områder kan forårsage overophedning af motoren.
● Kontrollér, om der er synlige brændstof- og
olielækager og beskadigede komponenter. Store
olielækager kan være tegn på en tilstoppet eller defekt
udluftning, slidte eller beskadigede tætninger eller
pakninger eller løse befæstelseselementer.
● Kontrollér luftfilterafdækningen og luftfilterenheden for
beskadigelser eller tegn på, at de sidder dårligt og ikke
lukker til.
● Kontrollér luftfilterelementet. Kig efter huller, flænger,
revnede eller beskadigede tætningsflader eller andre
skader, der gør, at der slipper ufiltreret luft ind i
motoren. Et tilsmudset eller tilstoppet element kan
indikere utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse.
● Kontrollér karburatorens indsnævring for snavs. Snavs
i indsnævringen er et yderligere tegn på, at luftfilteret
ikke fungerer korrekt.
● Kontrollér, om oliestanden er så høj, at oliepinden kan
registrere den. Hvis den er over, skal du være
opmærksom på, om der lugter af benzin.
● Kontrollér olietilstanden. Tøm olien ud i en beholder;
den skal flyde frit. Kontrollér olien for metalspåner og
andre fremmedlegemer.
Slam er et naturligt biprodukt ved forbrænding; det er
normalt, at der ophober sig lidt. Store slamophobninger kan være tegn på, at der bruges olie af den
forkerte type eller med den forkerte vægt, at olien ikke
er blevet skiftet i de anbefalede intervaller, en for fed
brændstofblanding eller dårlig tænding.
RENGØRING AF MOTOREN
ADVARSEL
Rengøringsopløsningsmidler kan medføre
alvorlig personskade eller dødsfald.
De må kun bruges i områder med god ventilation og god afstand til antændelseskilder.
Karburatorrengøringsmidler og opløsningsmidler er
meget letantændelige. Følg rengøringsmiddelproducentens advarsler og anvisninger om korrekt og sikker
brug. Brug aldrig benzin til rengøring.
Når du har foretaget en udvendig kontrol af motoren,
skal den rengøres grundigt, før du skiller den ad. Rengør
også de enkelte komponenter under arbejdet med at
skille motoren ad. Det er kun muligt at kontrollere de
rene dele ordentligt for slid og beskadigelser. I handlen
fås der mange rengøringsmidler, der hurtigt kan fjerne
fedt, olie og snavs fra motorens dele. Hvis du bruger et
sådant rengøringsmiddel, skal du følge producentens
anvisninger om brug og sikkerhed nøje.
Sørg for, at alle spor efter rengøringsmidlet fjernes fra
motoren, før du samler den igen og tager den i brug.
Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt
nedbryde motoroliens smørende egenskaber.
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Fejlfinding
VAKUUMTEST AF KRUMTAPHUS
ADVARSEL

ADVARSEL

Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme,
besvimelse eller døden.
Undgå indånding af udstødningsgasser.
Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig
kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan
være livsfarlig ved indånding.

Roterende dele kan forårsage alvorlige
personskader.
Hold sikker afstand, når motoren kører.
Hold hænder, fødder, hår og tøj i sikker afstand fra
alle roterende dele, så du undgår at komme til skade.
Lad aldrig motoren køre, mens dæksler, kapper og
afskærmninger er afmonteret.

Der skal være delvist vakuum i krumtaphuset, når motoren kører. Tryk i krumtaphuset (normalt forårsaget af en
tilstoppet eller defekt udluftning) kan medføre, at olien presses ud ved olietætninger, pakninger eller andre steder.
Vakuum i krumtaphuset måles bedst med et vandmanometer eller en vakuummåler. Der medfølger fuldstændige
anvisninger.
Test af vakuum i krumtaphus ved hjælp af manometer:
1. Sæt gummiproppen i oliepåfyldningshullet. Sørg for,
at presseklemmen er monteret på slangen, og brug
de koniske adaptere til tilslutning af slangen mellem
proppen og en af manometerrøret. Lad det andet rør
være åben ud til atmosfæren. Kontrollér, at
vandstanden i manometeret ligger på 0-linjen. Sørg
for, at presseklemmen er lukket til.
2. Start motoren og kør ubelastet ved høj hastighed.
3. Åbn klemmen, og kontrollér vandstanden i røret.
Niveauet i motorsiden bør som minimum være 10,2
cm over niveauet i den åbne side.
Hvis niveauet i motorsiden er lavere end specificeret
(lav/intet vakuum), eller hvis niveauet i motorsiden er
lavere end niveauet i den åbne side (tryk), skal du
kontrollere de punkter, der er nævnt i nedenstående
tabel.
4. Luk presseklemmen, før du stopper motoren.
Tilstand
Krumtapakslens udluftning tilstoppet eller uden funktion.

Tætninger og/eller pakninger lækker.
Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt
korrekt.
Stempellækage eller lækage ved ventiler (bekræft ved at
efterse komponenterne).
Begrænset udstødning.
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Sådan testes vakuum i krumtaphuset med vakuum-/
trykmåler:
1. Afmonter oliepinden eller oliepåfyldningsproppen/dækslet.
2. Monter adapteren i oliepåfyldnings-/oliepindsåbningen omvendt over enden af et oliepindsrør med lille
diameter, eller direkte på motoren, hvis der ikke
anvendes et rør. Anbring måleren i hullet i proppen.
3. Kør motoren, og aflæs målerværdierne.
Analog tester – Hvis nålen bevæger sig til venstre for
0, er der vakuum, og hvis den bevæger sig mod
højre, er der tryk.
Digital tester – Tryk på testknappen øverst på
testeren.
Vakuum i krumtaphuset skal som minimum være
10,2 cm vand. Hvis aflæsningen ligger under specifikationen, eller hvis der er tryk, kontrolleres nedenstående tabel for mulige årsager og konklusioner.
Konklusion
BEMÆRK! Hvis udluftningen er en integreret del af
ventildækslet og ikke kan kontrolleres
separat, skal ventildækslet udskiftes og
trykket kontrolleres igen.
Adskil udluftningen, rengør delene grundigt, kontrollér
tætningsoverfladerne for fladhed, saml igen og kontrollér
trykket igen.
Udskift alle slidte eller beskadigede tætninger og pakninger. Sørg for, at alle befæstelseselementer er spændt
sikkert til. Brug de korrekte tilspændingsmomenter og
sekvenser, hvor det er nødvendigt.
Reparer stempler, ringe, cylinderboringer, ventiler og
ventilstyr.
Kontrollér udstødningsfilter/gnistfang (hvis monteret).
Rengør eller udskift efter behov. Reparer eller udskift
øvrige beskadigede/blokerede dele på lyddæmperen eller
udstødningssystemet.

KohlerEngines.com
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Fejlfinding
TRYKTEST
Tocylindrede Command-motorer:
En kompressionstest udføres bedst på en varm motor. Fjern eventuel snavs eller fremmedlegemer fra foden af
tændrøret/tændrørene, før de afmonteres. Sørg for, at chokeren er deaktiveret, og at gasspjældet er helt åben under
testen. Kompressionen skal være mindst 160 psi, og må ikke variere mere end 15 % mellem cylindrene.
Alle øvrige modeller:
Disse motorer er forsynet med en automatisk trykudløsningsmekanisme (ACR). Det er vanskeligt at opnå en nøjagtig
aflæsning af kompressionen som følge af ACR-mekanismen. Som alternativ kan lækagetesten af cylinderen, der er
beskrevet nedenfor, bruges.
LÆKAGETEST AF CYLINDER
En cylinderlækagetest kan være et godt alternativ til en tryktest. Ved at tilføre tryk til forbrændingskammeret fra en
ekstern luftkilde kan du kontrollere, om ventilerne eller ringene lækker, og hvor stort omfanget af denne lækage er.
Lækagetester til cylinderen er en relativ enkel og billig lækagetest for mindre motorer. Med testeren følger også en
lynkobling til fastgørelse af adapterslangen og et holdeværktøj.
1. Lad motoren køre i 3-5 minutter for at varme den op.
2. Afmonter tændrør og luftfilter fra motoren.
3. Drej krumtapakslen, indtil stemplet (på den testede cylinder) er ved det øverste dødpunkt for kompressionsslaget.
Sørg for, at motoren befinder sig i denne position under testen. Det holdeværktøj, der leveres sammen med
testeren, kan bruges, hvis krumtapakslens kraftudtagsende er tilgængelig. Lås holdeværktøjet fast på
krumtapakslen. Monter en 3/8" lednøgle i holdeværktøjets åbning, så den står vinkelret på både holdeværktøjet
og krumtapakslens kraftudtag.
Hvis det er lettere at komme til enden med svinghjulet, kan du bruge en lednøgle og soklen på svinghjulets
møtrik/skrue til at holde det fast med. Du kan få brug for hjælp til at holde lednøglen under testen. Hvis motoren er
monteret i andet udstyr, kan du måske holde den ved at klemme eller kile en drevet komponent fast. Du skal blot
være sikker på, at motoren ikke kan rotere væk fra øverste dødpunkt i en af retningerne.
4. Monter adapteren i tændrørshullet, men undlad foreløbig at fastgøre den til testeren.
5. Drej reguleringsknappen helt mod uret.
6. Slut en luftkilde med mindst 50 psi til testeren.
7. Drej reguleringsknappen med uret (øget tilførsel), indtil målernålen befinder sig i det gule indstillingsområde i den
nederste ende af skalaen.
8. Slut testerens kvikkobling til adapterslangen. Mens motoren holdes fast på øverste dødpunkt, åbnes testerens
ventil gradvist. Aflæs målingen, og lyt efter udsivende luft ved forbrændingsindgangen, udstødningsudgangen og
krumtapakslens udluftning.
Tilstand
Der siver luft ud fra krumtapakslens udluftning.
Der siver luft ud fra udstødningssystemet.
Der siver luft ud fra indsugningen.
Målerens aflæsning ligger i det lave (grønne) område.
Målerens aflæsning ligger i det moderate (gule) område.
Målerens aflæsning ligger i det høje (røde) område.
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Konklusion
Ring eller cylinder er slidt.
Defekt udstødningsventil/forkert placering.
Defekt indsugningsventil/forkert placering.
Stempelringe og cylinder er i god stand.
Motoren kan stadig bruges, men der er nogen slid på
den. Kunden bør begynde med at planlægge et eftersyn
eller en udskiftning af den.
Ringe og/eller cylinder er meget slidte. Motoren skal
repareres eller udskiftes.
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Luftfilter/indsugning
LUFTFILTER
Systemerne er CARB/EPA-certificeret, og
komponenterne bør ikke ændres eller modificeres på
nogen måde.
Lavprofils- og kommercielle
plæneklipperkomponenter til luftfilter
A

B
C
D

E

I

F

J
K

G

H
A
C
E
G
I
K

Afskærmning til
luftfilter
Vingemøtrik
Gummitætning
Papirelement
Møtrik til dæksel
Tap

B

Tap til luftfilter

D
F
H
J

Afdækning
Forfilter
Luftfilterenhed
Gummitætning

Heavy-Duty luftfilterkomponenter
Q

L
N

P

P

M

O

Q

Lavprofils-/kommerciel plæneklipper
Løsn tappen, og afmonter afskærmningen til luftfilteret.
Forfilter
1. Afmonter forfilteret fra papirelementet.
2. Udskift eller vask forfilteret i varmt vand tilsat
rengøringsmiddel. Skyl og lufttør.
3. Mæt forfilteret med ny motorolie, og pres
overskydende olie ud.
4. Genmonter forfilteret over papirelementet.
Papirelement
1. Rengør området rundt om elementet. Afmonter
vingemøtrik, elementafdækning og papirelement
med forfilter.
2. Adskil forfilteret fra elementet. Servicér forfilteret, og
udskift papirelementet.
3. Kontrollér tilstanden af gummitætningen og udskift
om nødvendigt.
4. Monter et nyt papirelement på enheden, monter
forfilteret over papirelementet, monter
elementafdækningen igen og fastgør med
vingemøtrikken.
Monter afdækningen til luftfilteret igen, og fastgør den
med tappen.
Heavy-Duty
1. Afmonter holdebøjlen og afmonter endedækslet/dækslerne.
2. Kontrollér og rengør indsugningsfilteret (hvis
monteret).
3. Træk luftfilterelementet ud af huset og udskift det.
Kontrollér tilstanden af det indvendige element, og
udskift det, hvis det er tilsmudset.
4. Kontrollér alle dele for slitage, revner eller skader, og
at udstødningsområdet er rent.
5. Monter nyt/nye element/elementer.
6. Monter endedækslet/-dækslerne igen med
støvudstøderventil/filter nedad, og fastgør med
holdebøjlen.
UDLUFTNINGSSLANGE
Kontrollér, at begge ender af udluftningsslangen er
korrekt tilsluttet.

S
T

LUFTKØLING

R
L
Luftfilterhus
M
Element
N
Endedæksel
O
Støvudstøderventil
P
Holdebøjle
Q
Indvendigt element
R
Udstøderområde
S
Indsugningsfilter
T
Filterovervågning
BEMÆRK! Kørsel af motoren med løse eller
beskadigede luftfilterkomponenter kan
forårsage øget slitage og funktionssvigt.
Udskift alle bøjede eller beskadigede dele.
BEMÆRK! Papirelementet kan ikke blæses ud med
trykluft.
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ADVARSEL
Varme dele kan medføre alvorlige
forbrændinger.
Undlad at berøre motoren under drift eller lige
efter standsning.
Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og
afskærmninger er afmonteret.
Korrekt køling er afgørende. Med henblik på at
forebygge overophedning skal skærme, køleribber
og andre udvendige overflader på motoren rengøres.
Undgå at sprøjte vand på ledningsnettet og alle
elektriske komponenter. Se vedligeholdelsesskemaet

KohlerEngines.com
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Brændstofsystem
Det typiske karburerede brændstofsystem og relaterede
dele omfatter:
● Brændstoftank og ventil.
● Brændstofslanger.
● Indbygget brændstoffilter.
● Brændstofpumpe.
● Karburator.
Brændstof fra tanken føres af brændstofpumpen
gennem det indbyggede filter og brændstofslangerne.
Brændstoffet føres ind i karburatorens svømmerhus og
suges ind i karburatorhuset, hvor det blandes med luft.
Blandingen af luft og brændstof forbrændes dernæst i
motorens forbrændingskammer.
ANBEFALET BRÆNDSTOF
Se afsnittet Vedligeholdelse.
BRÆNDSTOFSLANGE
Der skal være monteret brændstofslanger med lav gennemtrængning på karburerede motorer fra Kohler Co.
med henblik på at overholde regulativerne EPA og CARB.
BRÆNDSTOFPUMPE
Nogle motorer anvender en impulsbaseret brændstofpumpe. Pumpningen i impulsbaserede pumper dannes
ved svingningsbevægelser fra de positive og negative tryk
i krumtaphuset. Trykket overføres til impulspumpen gennem en gummislange, der forbinder pumpen med krumtaphuset. Pumpningen får membranen inden i pumpen til
at trække brændstof med på vej nedad og til at trække det
ind i karburatoren på vej opad. To kontrolventiler forhindrer brændstoffet i at løbe tilbage gennem pumpen.

Ydelse
Brændstoffets hastighed skal som minimum være 7,5
liter i timen. med et tryk på 0,3 psi og et brændstofløft
på 24 in. En brændstofrate på 1,3 liter i timen skal
opretholdes ved 5 Hz.
Udskiftning af brændstofpumpe
BEMÆRK! Kontrollér, at den nye pumpe vender på
samme måde som den pumpe, der er blevet
udskiftet. Der kan opstå interne
beskadigelser, hvis den monteres forkert.
Du kan få ekstra pumper gennem din forhandler.
Ved udskiftning af impulspumpen skal du følge de
anvisninger, der er anført nedenfor. Notér pumpens
placering, inden du afmonterer den.
1. Frakobl brændstofslangerne fra indgange og
udgange.
2. Afmonter skruerne (der fastgør pumpen) og
brændstofpumpen.
3. Afmonter pumpeslangen, der forbinder pumpen med
krumtaphuset.
4. Monter en ny pumpe ved hjælp af skruerne.
5. Tilslut pumpeslangen mellem pumpen og
krumtaphuset.
6. Tilspænd skruerne med 2,3 Nm.
7. Slut brændstofslangerne til indgangene og
udgangene.

TEST AF BRÆNDSTOFYSTEM
Når motoren har svært ved at starte eller slet ikke vil starte, kan der være problemer med brændstofsystemet. Test
brændstofsystemet ved at udføre følgende test.
1. Kontrollér, om der er brændstof i forbrændingskammeret.
a. Frakobl tændrørskablerne, og forbind dem til jord.
b. Luk chokeren på karburatoren.
c. Tørn motoren flere gange.
d. Afmonter tændrøret, og kontrollér, om der er
brændstof på spidsen af det.
2. Kontrollér brændstoftilførslen fra tanken til brændstofpumpen.
a. Afmonter brændstofslangen fra brændstofpumpens indtag.
Tilstand
Brændstof på spidsen af tændrøret.
Intet brændstof på spidsen af tændrøret.
Brændstoffet strømmer fra brændstofslangen.

Brændstoffet strømmer ikke fra brændstofslangen.
Brændstofslangens tilstand.
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b. Hold slangen lavere end bunden af tanken. Åbn
for brændstofventilen (hvis monteret), og
kontrollér gennemstrømningen.
3. Kontrollér brændstofpumpens funktion.
a. Afmonter brændstofslangen fra karburatorens
indtag.
b. Tørn motoren flere gange, og kontrollér
gennemstrømningen.

Konklusion
Brændstoffet når frem til forbrændingskammeret.
Kontrollér brændstofgennemstrømningen fra brændstoftanken
(trin 2).
Kontrollér for defekt brændstofpumpe (trin 3).
Hvis brændstofpumpen fungerer, kontrolleres for defekt
karburator. Se afsnittet Karburator.
Kontrollér brændstofhættens udluftningsåbning, brændstofsien,
det indbyggede filter, brændstofventilen og brændstofslangen.
Afhjælp evt. problemer, og slut slangen til igen.
Kontrollér for tilstoppet brændstofslange. Hvis brændstofslangen ikke er tilstoppet, skal du kontrollere, om krumtaphuset er
overfyldt, og/eller om der er olie i pumpeslangen. Hvis kontrollen ikke afslører årsagen til problemet, skal pumpen udskiftes.
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Brændstofsystem
KARBURATORER
Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte
beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og
i god afstand fra gnister og flammer. Spildt brændstof kan
antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller
gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring.

ADVARSEL
Eksplosivt brændstof kan medføre brand og
alvorlige forbrændinger.
Undlad at fylde brændstoftanken, mens
motoren er varm eller kører.
Komponenter i Keihin to-cylindret karburator
D

E

H
AB

F

Z

G
AA
I

B
AF

AC

C

AD

AE

A

K
L

U
T

Q

J

R

N

W

V

M
X

Y

A

Karburatorhus

B

F

Låseskive

G

S

Z

AA

Chokeraksel

AE

Chokerspjæld

AF

Skrue til
chokerspjæld

P
U
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L
Q
V

O

Skrue til reguleFjeder til regulering af tomC
ring af tomgangshastighed
gangshastighed
Tomgangsdyse – H Tomgangsdyse –
Højre side
Venstre side
O-ring
(svømmerhus
M Aftapningsskrue
– nederst)
Svømmer
R
Stift
Hoveddyse –
Hoveddyse –
W
Højre side
Venstre side

O-ring
(svømmerhus
– øverst)
Tætningsskive
Svømmerventil/
tilgangsnål
Støvhætte til
choker

K

P

AB

Fjeder
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D

Skrue

E

Stelledning

I

O-ring
(tomgangsdyse)

J

Svømmerhus

N

Skrue til
svømmerhuset

O

Brændstofsolenoide

S

T

X

Skrue
Hovedjetdyse –
Højre side

Y

Svømmerbøjle
Hovedjetdyse –
Venstre side

AC

Bøsning

AD

Chokerarm
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Brændstofsystem
Komponenter på Nikki et-cylindret karburator

Komponenter på Keihin et-cylindret karburator
A

D

Z
B

R

C

F

X

E
A

C

J

Y

G

G

W

Q

U

H

S

F
E

D

P

O

V

B

I

T

J
K

I

N

H
M

L

A

A

Karburatorhus

B

Skrue til regulering af
tomgangsbrændstof

C

Fjeder til regulering af
tomgangsbrændstof

D

Passageafdækning

E

Afdækningspakning

F

G

Hovedjetdyse

H

I

Svømmerhuspakning

J

K

Svømmerhus

L

Afdækningsholdeskrue
Stelkabel (kun
solenoide)
Svømmersæt
Pakning til
svømmerhusets
holdeskrue

M

N

Brændstofsolenoide

P

Gasspjæld

Q
S
U

Holdeskrue til
svømmerhuset
Gasspjældsaksel/
gasreguleringsarm
Chokeraksel
Luftfilter
Fjeder

R
T
V

W

Chokerarm

X

Chokerspjæld
Krave
Ring
Skrue til regulering af
tomgangshastighed

Y

Fjeder til regulering af
tomgangshastighed

Z

Indstillingsskruer

O
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C
E
G
I

Skrue til regulering
af tomgangshastighed
Karburatorhus
rør
Svømmer
Svømmerhus

B
D
F
H
J

Skrue til regulering
af tomgangsbrændstof
Tomgangsdyse
Hovedjetdyse
Brændstofsolenoide
Chokerarm

CV17-740-motorer i denne serie er forsynet med faste
et-cylindrede Nikki- eller Keihin-hovedjetdysekarburatorer. Nogle anvendelser bruger en brændstofsolenoide,
der er monteret i stedet for holdeskruen til svømmerhuset, og en acceleratorpumpe. Alle karburatorer har en
selvudløsende choker.
CV750-motorer i denne serie er forsynet med to-cylindret
Keihin-sidestrømskarburator med faste hoveddyser. En
selvudløsende choker tilsvarende den, som anvendes
på enkeltventuri-karburatorer indgår også.
Fejlfindingstjekliste
Hvis motoren er svær at starte, kører ujævnt eller går i stå
ved lave tomgangshastigheder, skal du kontrollere følgende områder, før du justerer eller skiller karburatoren ad.
1. Kontrollér, at brændstoftanken er fyldt med ny og ren
benzin.
2. Kontrollér, at ventilationen i benzindækslet ikke er
blokeret, og at den fungerer korrekt.
3. Kontrollér, at brændstoffet når frem til karburatoren.
Dette omfatter også kontrol af brændstofventil,
filtersi til brændstoftank, det indbyggede brændstoffilter, brændstofslanger og brændstofpumpe for
begrænset funktion eller defekte komponenter.
4. Kontrollér, at luftfilterenheden og karburatoren er
ordentligt fastgjort til motoren, og brug pakninger,
der er i god stand.

KohlerEngines.com
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Brændstofsystem
5. Kontrollér, at luftfilterindsatsen (inklusive forfilter,
hvis monteret) er ren, og at alle luftfilterets
komponenter er sikkert fastgjort.
6. Kontrollér, at tændingssystemet, reguleringssystemet, udstødningssystemet og gas- og chokerreguleringen fungerer korrekt.
Fejlfinding – Karburatorrelaterede årsager
Tilstand
Motoren er svær at starte, kører
ujævnt eller går i stå i tomgang.
Motoren kører med en for fed
blanding (kan ses på, at der er
sort, sodet udstødningsrøg,
udsættere, tab af fart og kraft,
regulatorsvingninger eller for
stor åbning af gasspjældet).

Mulig årsag
Brændstofblanding til lav tomgangshastighed er justeret forkert.
Tilstoppet luftfilter.
Choker delvist lukket under drift.
Brændstofblandingen til lav
tomgang er justeret forkert.
Svømmerniveauet er indstillet for
højt.
Snavs under
brændstoftilgangsnålen.
Svømmerhusets udluftning eller
luftudtag er stoppet til.

Motoren kører med en for
mager blanding (kan ses på, at
der er udsættere, tab af fart og
kraft, regulatorsvingninger eller
for stor åbning af gasspjældet).

Der lækker brændstof fra
karburatoren.

Utæt, revnet eller beskadiget
svømmer.
Brændstofblandingen til lav
tomgang er justeret forkert.
Svømmerniveauet er indstillet for
lavt.

Konklusion
Juster tappen til lav tomgangshastighed, og
juster derefter nålen til lav tomgangshastighed.
Rengør eller udskift luftfiltret.
Kontrollér chokerarmen/-forbindelsesleddet for
at sikre, at chokeren fungerer korrekt.
Juster nålen til lav tomgangshastighed.
Adskil svømmerhuset fra karburatorhuset.
Frigør svømmeren (hvis den sidder fast), eller
udskift den.
Afmonter nålen, rengør nål og sæde, og blæs
området rent med trykluft.
Afmonter nålen til regulering af lav tomgangshastighed. Rengør udluftning, åbninger og
luftudtag. Blæs alle åbninger rene med trykluft.
Nedsænk svømmeren, så du kan kontrollere
den for lækager.
Juster nålen til lav tomgangshastighed.

Adskil svømmerhuset fra karburatorhuset.
Frigør svømmeren (hvis den sidder fast), eller
udskift den.
Tomgangshuller stoppet til. Snavs Afmonter nålen til regulering af lav
i brændstofforsyningskanalerne.
tomgangshastighed. Rengør hoveddysen og
alle åbninger. Blæs dem rene med trykluft.
Svømmeren sidder fast.
Adskil svømmerhuset fra karburatorhuset.
Frigør svømmeren (hvis den sidder fast), eller
udskift den.
Snavs under
Afmonter nålen, rengør nål og sæde, og blæs
brændstoftilgangsnålen.
området rent med trykluft.
Svømmerhusudluftning tilstoppet. Blæs ren med trykluft.
Karburatorsvømmerhusets
pakning lækker.

Udskift pakningen.

Brændstofsolenoide
De fleste karburatorer er forsynet med en brændstofsolenoide. Solenoiden er fastgjort til svømmerhuset. Solenoiden
har en fjederbelastet tap, der trækkes tilbage, når kablet påføres 12 volt, så brændstoffet kan strømme til
hovedstråledysen. Når spændingen fjernes, føres tappen fremad og blokerer for brændstoffets gennemstrømning.
I det følgende beskrives en enkel test, der skal foretages med slukket motor. Ved hjælp af denne kan man bestemme,
om solenoiden fungerer korrekt:
1. Luk for brændstoffet, og afmonter solenoiden fra karburatoren. Når solenoiden løsnes og afmonteres, lækker der
brændstof fra karburatoren. Hold en beholder parat til opsamling af brændstoffet.
2. Tør spidsen af solenoiden af med et stykke stof, eller blæs med trykluft for at fjerne eventuelle brændstofrester.
Anbring solenoiden på et sted, der er godt ventileret og fri for brændstofdampe. Du får også brug for 12-voltstrømkilde, der kan tændes og slukkes.
3. Kontrollér, at strømkilden er slået FRA. Slut kablet fra pluspolen til solenoidens røde kabel. Slut kablet fra
minuspolen til selve solenoiden.
4. Slå strømmen TIL, og iagttag tappen midt på solenoiden. Tappen bør trække sig tilbage, når strømmen er slået
TIL, og vende tilbage til udgangspositionen, når strømmen er slået FRA. Test den flere gange for at kontrollere, at
den fungerer.
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Brændstofsystem
Karburatorkredsløb
Svømmer
Brændstofniveauet i svømmerhuset opretholdes
af svømmeren og brændstoftilgangsnålen.
Svømmerens oppebærende kraft stopper
brændstofgennemstrømningen, når motoren ikke kører.
Når der forbruges brændstof, falder svømmeren, og
brændstoftrykket skubber tilgangsnålen væk fra sædet,
hvilket øger tilgangen af brændstof i svømmerhuset. Når
behovet falder, overstiger svømmerens oppebærende
kraft igen brændstoftrykket, den føres op til den
indstillede position, og gennemstrømningen stopper.
Langsom hastighed og mellemhastighed
I tomgang anvender motoren kun det langsomme
kredsløb. I takt med at der suges en doseret mængde
luft gennem tomgangsudluftningsstråledysen, suges
der brændstof gennem hovedstråledysen, som sendes
videre gennem tomgangsstråledysen. Luft og brændstof
blandes i tomgangsstråledysen og sendes ud gennem
tomgangsprogressionskammeret (overløbskanal). Fra
tomgangsprogressionskammeret sendes blandingen af
luft og brændstof videre gennem tomgangspassageåbningen. I tomgang styres luft-/brændstofblandingen via
indstilling af skruerne til justering af tomgangsbrændstof.
Blandingen blandes så med hovedluftdelen og sendes
til motoren. Når gasspjældets åbning forøges, suges
der en større mængde luft-/brændstofblanding igennem
de faste og afmålte tomgangsprogressionshuller. I takt
med at gasspjældet åbnes yderligere, bliver vakuumsignalet så kraftigt ved forsnævringen, at hovedkredsløbet
begynder at arbejde.
Primær (høje motoromdrejninger)
Ved høje motoromdrejninger/store belastninger kører
motoren på hovedkredsløbet. I takt med at der suges
en afmålt mængde luft gennem luftstråledysen, suges
der brændstof gennem hovedstråledysen. Luft og
brændstof blandes i hoveddyserne og føres derefter ind
i hovedluftstrømmen, hvor brændstof og luft blandes
yderligere. Denne blanding sendes derefter videre
til forbrændingskammeret. Karburatoren har et fast
hovedkredsløb, og justering er ikke mulig.
Karburatorjusteringer
BEMÆRK! Karburatoren bør kun justeres, når motoren
er varm.
Karburatoren er konstrueret til at levere den rigtige
brændstof/luft-blanding til maskinen under alle
driftsbetingelser. Hovedstråledysen er kalibreret fra
fabrikken og kan ikke justeres. Nålen til justering af
brændstof ved tomgang er også indstillet fra fabrikken
og har normalt ikke brug at blive justeret yderligere.
Justering af lav tomgangshastighed (o/min)
BEMÆRK! Den faktiske lave tomgangshastighed
afhænger af den enkelte motor. Se
anbefalingerne fra producenten af udstyret.
Den anbefalede lave tomgangshastighed for
almindelige motorer er 1200 o/min.
Sæt gasreguleringen i stillingen "tomgang" eller
"langsom". Drej skruen til justering af den lave
tomgangshastighed indad eller udad for at opnå en
tomgangshastighed på 1200 o/min (± 75 o/min).
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Justering af reguleret tomgangshastighed
(hvis monteret)
1. Hold regulatorarmen væk fra karburatoren, så gasreguleringsarmen ligger mod skruen til justering af
karburatorens tomgangshastighed (o/min). Start
motoren og lad den varme op, og juster derefter
skruen for at opnå ca. 1200 o/min. Kontrollér hastigheden ved hjælp af et tachometer. Drej justeringsskruen (indvendig) med uret (indad) for at øge omdrejningstaller og mod uret (udad) for at mindske det.
2. Slip regulatorarmen og kontrollér, at gasreguleringsarmen er i tomgangspositionen. Drej skruen til
justering af reguleret tomgang for at opnå udstyrsproducentens anbefalede tomgangshastighed
(1500-1800 o/min). Nogle motoren har en bøjelig tap
til angivelse af tomgangshastigheden. Brug en tang
til at bøje tappen, så den anbefalede tomgangshastighed nås. Den regulerede tomgangshastighed (o/
min) er typisk 300 o/min (omtrentlig) højere end den
lave tomgangshastighed.
3. Flyt gasreguleringsarmen til helt åben/fuld gas-position og hold den i denne position. Drej højhastighedsskruen for at opnå det ønskede høje omdrejningstal
uden belastning. Den regulerede tomgangshastighed
skal angives, før denne justering foretages.
Justering af brændstof ved lav tomgangshastighed
Optimal indstilling af brændstof ved lav
tomgangshastighed.
B

C

A

B

C

A

D

E

A

Fed

B

Mager

C

Midterpunkt

D

Venstre side

E

Højre side

BEMÆRK! Motorer vil have en fast lav tomgangshastighed eller en begrænserhætte på nålene til
justering af brændstof ved lav tomgangshastighed. Trin 2 kan kun udføres inden for de
rammer, som hætten giver mulighed for.
Forsøg ikke at afmontere begrænserhætter.
1. Sæt gasreguleringen i stillingen "tomgang" eller
"langsom". Juster den lave tomgangshastighed til
1200 o/min. Se Justering af lav tomgangshastighed
(o/min)
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2. Indstilling af nål(e) til justering af brændstof ved lav
tomgangshastighed: placer gasreguleringen i
stillingen "tomgang" eller "langsom".
a. Drej 1 nål til justering af brændstof ved lav
tomgangshastighed væk (mod uret) fra den
oprindelige indstilling, indtil motorens
omdrejningshastighed reduceres (fed). Noter
nålens position. Drej nu justeringsnålen indad
(med uret). Motorens omdrejningshastighed øges
muligvis, hvorefter den vil aftage igen i takt med,
at nålen drejes indad (mager). Noter nålens
position. Indstil justeringsnålen, så den står midt
mellem indstillingerne for hhv. fed og mager.
b. Gentag proceduren på den anden nål til justering
af lav tomgangshastighed (kun karburatorer med
to cylindere).
3. Kontrollér igen/juster den lave tomgangshastighed
(o/min) til den specificerede indstilling.
Justering af høj hastighed (o/min):
1. Når motoren kører, skal du flytte gasreguleringen til
"hurtig".
2. Drej den indvendige justeringsskrue udad for at
reducere omdrejningstallet eller indad for at øge det.
Encylindrede Courage-motorer kræver, at skruerne
på gasreguleringshåndtaget løsnes og føres mod
karburatoren for at mindske
omdrejningshastigheden, eller væk fra karburatoren
for at øge den.
Karburatorservice
ADVARSEL
Utilsigtet start kan medføre alvorlig
personskade eller døden.
Afbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord
før service.
Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal
du frakoble motoren på følgende måde: 1) Afbryd
tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative
(-) batterikabel fra batteriet.
BEMÆRK! Hoved- og tomgangsstråledysen er
fastgjorte og størrelsesspecifikke, og kan om
nødvendigt afmonteres. Fastgjorte
stråledyser til store højder er tilgængelige.
● Kontrollér karburatorhuset for revner, huller eller andre
former for slid eller skader.
● Kontrollér svømmeren for revner, huller og manglede
eller beskadigede svømmerlåse. Kontrollér
svømmerhængsel og -aksel for slitage eller
beskadigelser.
● Kontrollér brændstoftilgangsnål og -sæde for slid eller
beskadigelser.
● Kontrollér, at den fjederbelastede chokerplade kan
bevæge sig frit på akslen.
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1. Udfør afmonteringsprocedurer for egnet luftfilter og
karburator som angivet i Adskillelse.
2. Rengør de udvendige overflader for snavs eller
fremmedlegemer, før du skiller karburatoren ad.
Afmonter holdeskruer til svømmerhuset, eller
solenoiden på de fleste encylindrede motorer, og
adskil forsigtigt svømmerhuset og karburatoren.
Undgå at beskadige svømmerhusets O-ringe. Hæld
evt. resterende brændstof over i en godkendt
beholder. Gem alle dele. Brændstof kan også
aftappes, før svørmmerhuset afmonteres ved at
løsne/afmontere svømmerhusets aftapningsskrue.
3. Afmonter svømmertappen (nogle karburatorer kan
have en skrue, der skal afmonteres) og
tilgangsnålen. Der kan ikke udføres service på
sædet til tilgangsnålen. Det må ikke afmonteres.
4. Rengør karburatorens svømmerhus og tilgangssæde
efter behov.
5. Afmonter forsigtigt hovedstråledyserne fra
karburatoren. På karburatorer med to cylindere
noteres og afmærkes placeringen af stråledyserne,
så de kan monteres korrekt igen. Hovedstråledyser
kan være størrelses-/sidespecifikke. Når
hovedstråledyserne er afmonteret, kan man, på
nogle karburatorer, afmontere hoveddyserne via
bunden af hovedtårnet. Notér orientering/retning af
dyserne. Enden med 2 ophøjede skuldre skal være
ud/ned i nærheden af hovedstråledyserne Gem
delene til rengøring og genanvendelse.
6. Placeringen af tomgangsstråledyser varierer, og kan
kun ændres for nogle typer af karburatorer. Se
korrekt illustration med tilsvarende karburatortype,
der viser placeringen. (På karburatorer med to
cylindere kan tomgangsstråledysernes størrelse
passe på en specifik side. Mærk stråledyserne, til
når de skal monteres igen. Bemærk den lille O-ring i
bunden af hver stråledyse.) Gem delene til rengøring
og genanvendelse, med mindre der også monteres
et stråledysesæt. Rengør tomgangsstråledyser med
trykluft. Undlad at anvende en stålbørste eller
karburatorrensemiddel.
Karburatoren er nu skilt ad med henblik på rengøring
og montering af delene i eftersynssættet. Se
flere oplysninger i vejledningen, der fulgte med
reparationssættet.
Drift i store højder
Med henblik på at sikre korrekt motordrift ved
højder over 1219 meter kan det være nødvendigt
at montere et karburatorsæt til brug i store højder.
Du kan få oplysninger om sættet til store højde eller
finde en autoriseret Kohler-forhandler ved at besøge
KohlerEngines.com eller ringe 1-800-544-2444 (USA og
Canada).
Denne motor skal anvendes i sin originale konfiguration
under 1219 meter, eftersom der kan opstå skader, hvis
der monteres et karburatorsæt til brug i store højder, og
anvendelsen sker i højder under 1219 meter.
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Regulatorsystem
REGULATOR
Motoren er udstyret med en mekanisk centrifugal
svinghjulsregulator. Regulatoren er konstrueret til at
holde motorhastigheden konstant under skiftende
belastninger. Regulatordrivhjulet/svinghjulsmekanismen
er monteret i oliesumpen i krumtaphuset og drives fra et
drivhjul på knastakslen.
Regulatorkomponenter

A
B
C
D
J
E

H

F
G
I

Indvendigt i motoren
A

Gasreguleringsarm

B

Reguleringsbeslag

C Chokerforbindelsesled D

Gasspjældsforbindelsesled

E

Regulatorarm

F

Regulatorfjeder

G

Trykskive til låsetap

H

Aksel til
regulatordrivhjul

I
Regulatordrivhjul
J
Regulatorpind
Regulatoren fungerer som følger:
● Centrifugalkraftens indflydelse på det roterende
regulatordrivhjul får svinghjulene til at flytte udad,
efterhånden som hastigheden øges. Regulatorfjederens spænding flytter dem indad, efterhånden som
hastigheden aftager.
● Efterhånden som svingvægtene bevæger sig udad, får
de regulatorpinden til at bevæge sig udad.
● Regulatorpinden berører tappen på tværakslen, hvilket
får tværakslen til at rotere. Den ene ende af
tværakslen trænger ind gennem krumtaphuset.
Tværakslens roterende bevægelser overføres til
karburatorens gasreguleringsarm gennem det
eksterne forbindelsesled.
30

● Når motoren hviler, og gasreguleringsarmen står i
positionen FAST, holder regulatorfjederen gasspjældet
åbent. Når motoren er i drift, drejer regulatordrivhjulet.
Den kraft, der påføres af regulatorpinden mod tværakslen, får gasspjældet til at lukke. Regulatorfjederen
og trykket fra regulatorpinden er i ligevægt under drift
og holder dermed motorens hastighed konstant.
● Når der tilføres belastning, og motorens og regulatordrivhjulets hastighed reduceres, får regulatorfjederen
regulatorarmen til at åbne gasspjældet endnu mere.
Dermed kommer der mere brændstof til motoren,
hvilket øger motorens hastighed. Efterhånden som
hastigheden når den regulerede indstilling, vil regulatorfjederen og trykket fra regulatorpinden igen udligne
hinanden og dermed holde en jævn motorhastighed.
Justering af regulator
BEMÆRK! Undlad at ændre på regulatorindstillingerne.
Det er farligt og kan medføre personskade
at køre motoren med for høj hastighed.
Indledende justeringsprocedure
Foretag denne justering, hver gang regulatorarmen
er løsnet eller afmonteret fra tværakslen. Foretag
justeringen således:
1. Kontrollér, at gasspjældsforbindelsen er forbundet
med regulatorarmen og gasreguleringsarmen på
karburatoren.
2. Løsn møtrikken, der fastgør regulatorarmen på
tværakslen.
3. Bevæg regulatorarmen hen imod karburatoren, til
den ikke kan komme længere (helt åbent
gasspjæld), og hold den dér.
4. Før en lang tynd stang ind i hullet på tværakslen, og
drej akslen så langt mod uret (set fra enden), som
den kan komme, og spænd derefter møtrikken til
6,8 Nm.
Justering af følsomhed
Regulatorens følsomhed justeres ved igen at anbringe
regulatorfjederen i hullerne på regulatorarmen. Hvis
der sker hastighedsudsving ved en motorbelastningsændring, er regulatoren indstillet til for stor følsomhed.
Hvis der sker et stort fald i hastigheden ved tilførsel af
normal belastning, skal regulatoren indstilles til en større
følsomhed. Foretag justeringen således:
1. For at øge følsomheden skal fjederen flyttes tættere
mod regulatorarmens omdrejningspunkt.
2. For at mindske følsomheden skal fjederen flyttes
længere væk fra regulatorarmens omdrejningspunkt.
JUSTERING AF REGULATOR TIL PROFESSIONEL
PLÆNEKLIPPER
Regulatoren til kommerciel brug bruges primært ved klipning af større arealer med en skubbeplæneklipper. Den
første justering og følsomhedsjusteringen er den samme
som ved standardregulatoren. Hvis regulatorfjederen
kobles fra gasreguleringen og regulatorarmen, skal du
slutte den til igen ved at gøre følgende:
1. Før den lange ende af fjederen gennem hullet i
regulatorarmen fra venstre side.
2. Drej fjederen 180°, indtil den griber fat.
3. Før fjederens korte ende ind i det relevante hul på
regulatorarmen, og hægt den fast der. Se Genmontering vedr. det korrekte hul for den anvendte hastighed.
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Smøresystem
Denne motor er udstyret med et tryksmøresystem,
der varetager oliesmøring under tryk af krumtapaksel,
knastaksel, plejlstang, lejeflader og hydrauliske
ventilløftere.
En effektiv gerotoroliepumpe opretholder et højt
olieflow og olietryk, selv ved lave hastigheder og høje
driftstemperaturer. En trykaflastningsventil begrænser
systemets maksimale tryk. Oliesumpen skal afmonteres
for at yde service på olieopsamler, trykaflastningsventil
og oliepumpe.
Smørekomponenter

B
I

A

C

D

E
F

G

H

A

Oliepåfyldning/
oliepind

B

Oliepåfyldningsrør

C

Bagside

D

Oliefilter

E

Nippel

F

Oliekøler

G

O-ring

H

Olieaftapningsprop

I
Oil Sentry™
ANBEFALINGER VEDRØRENDE OLIE
Se afsnittet Vedligeholdelse.
KONTROL AF OLIESTAND
BEMÆRK! Med henblik på at forebygge øget
motorslitage eller -skade må motoren aldrig
køre med en oliestand, der er lavere eller
højere end det niveau, der fremgår af
oliepinden.
Sørg for, at motoren er kold. Rengør oliepåfyldnings-/
målepindområderne for urenheder.
1. Tag oliepinden op, og aftør olien.
2. Sæt oliepinden ind i røret igen; sæt hætten på røret,
men skru den ikke fast.
3. Tag oliepinden op, og aflæs oliestanden.
Oliestanden bør befinde sig øverst på oliepindens
indikator.
4. Hvis oliestanden er lav, skal du påfylde olie op til
overkanten af indikatormærket.
5. Sæt oliepinden i igen, og stram godt.

24 690 15 Rev. C

UDSKIFTNING AF OLIE OG FILTER
Skift olie, når motoren er varm
1. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet/
oliepinden og aftapningsproppen/
olieaftapningsventil.
a. Afmonter aftapningsproppen og
oliepåfyldningsdækslet/oliepinden. Dræn al olien.
eller
b. Åbn olieaftapningsventilen. Om nødvendigt
fastgøres en slange med en indvendig diameter
på 1/2 in. til at føre olien ind i den relevante
beholder. Drej ventilaftapningen mod uret og
træk. Afmonter oliepinden. Dræn al olien.
2. Rengør området omkring oliefilteret. Anbring en
beholder under filteret, som kan opsamle olien, og
afmonter filteret. Tør monteringsfladen af.
a. Monter aftapningsproppen igen. Spænd med
13,6 Nm.
eller
b. Luk olieaftapningsventilen, afmonter slangen
(hvis anvendt) og sæt dækslet på igen.
3. Anbring det nye filter i en flad beholder med
åbningen opad. Påfyld ny olie, indtil olien når
bunden af gevindet. Vent 2 minutter, indtil filteret
har absorberet olien.
4. Påfør en tynd film af ren olie på gummipakningen på
det nye filter.
5. Se den korrekte montering i brugsanvisningen til
oliefilteret.
6. Påfyld ren olie i krumtaphuset. Oliestanden bør
befinde sig øverst på oliepindens indikator.
7. Sæt oliepåfyldningsdækslet/oliepinden på igen,
og stram godt til.
8. Start motoren. Kontrollér, om der er olielækager.
Stands motoren. Afhjælp lækagerne. Kontrollér
oliestanden igen.
9. Kassér den brugte olie og det brugte filter i
overensstemmelse med lokale regulativer.
OLIEKØLER (hvis monteret)
Oliekøler monteret på blæserhus
1. Rengør køleribber med en børste eller trykluft.
2. Afmonter skruerne, der fastholder oliekøleren, og vip
den for at rengøre bagsiden.
3. Monter oliekøleren igen.
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Smøresystem
Oliekøler monteret på krumtaphuset
Rengør køleribber med en børste eller trykluft.
OIL SENTRY™ (hvis monteret)
Denne kontakt har til formål at forhindre motorstart
ved lav oliestand eller ved oliemangel. Oil Sentry™ vil
muligvis ikke være i stand til at lukke en kørende motor
ned, før der opstår motorskade. I visse situationer
aktiverer denne kontakt muligvis et advarselssignal. Se
manualerne til udstyret for at få yderligere oplysninger.
Oil Sentry™-trykafbryderen er monteret på
udluftningsdækslet. På motorer, der ikke er forsynet med
Oil Sentry™, er monteringshullet tætnet ved hjælp af en
1/8-27 N.P.T.F. rørprop.
Montering
1. Påfør tætningsmiddel med Teflon® (Loctite® PST®
592™ gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på
afbryderens gevind.
2. Monter afbryderen i det gevindskårne hul i
udluftningsdækslet.
3. Spænd afbryderen med 4,5 Nm.
Test
Du skal bruge trykluft, en trykregulator, en trykmåler og
en kontinuitetsmåler, når du afprøver afbryderen.
1. Tilslut kontinuitetsmåleren på bladklemmerne og
afbryderens metalhus. Ved et tryk på 0 psi på
afbryderen skal måleren vise kontinuitet (afbryder
lukket).
2. Øg langsomt trykket på afbryderen. Når trykket
forøges fra 3 til 5 psi, bør testeren begynde at vise
manglende kontinuitet (afbryder åben). Afbryderen
skal forblive åben, når trykket øges til 90 psi
(maksimum).
3. Reducer gradvist trykket fra 5 til 3 psi. Testeren bør
også begynde at vise kontinuitet (afbryder lukket)
ned til 0 psi.
4. Udskift afbryderen, hvis den ikke fungerer som
beskrevet.
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Elektrisk system
TÆNDRØR
FORSIGTIG!
Elektrisk stød kan medføre personskade.
Undlad at berøre ledningerne, når motoren
kører.
Komponenter og oplysninger om tændrør

Eftersyn
Kontrollér hvert tændrør, så snart det afmonteres fra
topstykket. Aflejringerne på spidsen er en indikator
for den generelle tilstand af stempelringe, ventiler og
karburator.
På de følgende billeder vises både normale og
tilsmudsede tændrør.
Normal

A
B

D

C
A
C

Trådsøger
Jordelektrode

Et tændrør, der tages fra en motor, der fungerer normalt,
har lettere gyldenbrune eller grålige aflejringer. Hvis
elektroden i midten ikke er slidt, kan gnistgabet i et
tændrør i en sådan stand indstilles igen, og tændrøret
kan genbruges.
Slidt

B
D

Tændrør
Gnistgab

BEMÆRK! Du må ikke rengøre tændrøret i en maskine,
der bruger slibemiddel. Det kan efterlade
slibemiddelrester i tændrøret, der kan
komme ind i maskinen og medføre
omfattende slitage og beskadigelser.
Motorfejltænding eller startproblemer skyldes ofte
tændrør, der er i dårlig stand, eller hvis gnistgabet er
indstillet forkert.
Motoren er forsynet med følgende tændrør:
Gnistgab
0,76 mm
Gevindstørrelse 14 mm
Længde
19,1 mm
Hex-størrelse
15,9 mm
Se Vedligeholdelse for reparationer/servicedele.
Service
Rengør tændrørets forsænkning. Afmonter tændrøret,
og sæt det tilbage.
1. Kontrollér gnistgabet ved hjælp af et søgerblad.
Indstil gnistgabet til 0,76 mm.
2. Montér tændrøret i cylinderhovedet.
3. Spænd tændrøret med 27 Nm.
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På et slidt tændrør vil elektroden i midten være afrundet,
og gabet vil være større end det angivne gab. Udskift et
slidt tændrør med det samme.
Våd tilsmudsning

Hvis tændrøret er vådt, skyldes det for meget brændstof
eller olie i forbrændingskammeret. For meget brændstof
kan være forårsaget af et luftfilter med begrænset
funktion, et karburatorproblem eller fordi motoren kører
med for meget choker. Olie i forbrændingskammeret
er normalt forårsaget af et delvist blokeret luftfilter, et
problem i udluftningen eller slidte stempelringe eller
ventilstyr.
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Tilsodning

Batteritest
Test batteriet ved at følge producentens vejledning.
ELEKTRONISKE TÆNDINGSSYSTEMER
Komponenter i tændingssystemet
F

A

Bløde og sodede sorte aflejringer er tegn på
ufuldstændig forbrænding forårsaget af et delvist
blokeret luftfilter, for fed karburering, svag tænding eller
ringe kompression.
Overophedning

C
A
C
E

Hvide kalkagtige aflejringer er tegn på meget høje
forbrændingstemperaturer. Sådanne hvide kalkagtige
aflejringer ledsages normalt af en unormalt kraftig tæring
af gnistgabet. Høje forbrændingstemperaturer er normalt
forårsaget af for mager karburatorindstilling, lækager i
luftindsugningssystemet eller forkert gnisttiming.
BATTERI
Normalt anbefales et 12-volts-batteri med 400
koldstartsampere (cca) til start under alle forhold.
Batterier med mindre kapacitet er ofte utilstrækkelige,
hvis en motor kun startes under varme
temperaturforhold. Se minimumkapaciteter i
nedenstående tabel baseret på forventede
omgivelsestemperaturer. Kravet til den faktiske
strømstyrke ved koldstart afhænger af motorens
størrelse, tilsluttet udstyr og starttemperaturer. I takt med
at temperaturen falder, stiger kravet til starteffekt, mens
batteriets kapacitet forringes. Se udstyrets
betjeningsvejledning vedrørende specifikke batterikrav.
Anbefalet batteristørrelse
Temperatur

Nødvendigt batteri

Over 0 °C

Minimum 200 cca

-18 °C til 0 °C

Minimum 250 cca

-21°C til -18 °C

Minimum 300 cca

E

B

Afbryderkontakt/
Fra-position for
nøgleafbryder
Svinghjul
Tændrør

D

B

Luftgab

D
F

Magnet
Tændingsmoduler

Motorerne anvender tre typer tændingssystemer. Alle
systemer anvender et tændingsmodul, som strømføder
tændrøret. Forskellen på systemerne er metoden til
aktivering af tændingsindstillingen.
Alle tændingssystemer er konstrueret til at fungere
fejlfrit i hele motorens levetid. Ud over periodisk kontrol/
udskiftning af tændrørene er det ikke nødvendigt
eller muligt at udføre vedligeholdelse eller justering af
timingen. Mekaniske systemer vil fra tid til anden fejle
eller bryde sammen. Se afsnittet Fejlfinding for at fastslå
problemårsagen.
Tændingsproblemer skyldes ofte dårlige eller løse
forbindelser. Før du begynder på testproceduren,
skal du kontrollere alle eksterne kabler. Kontrollér, at
alle tændingsrelaterede kabler er tilsluttet, inklusive
tændrørskablerne. Kontrollér, at alle klemmetilslutninger
passer præcist. Kontrollér, at tændingskontakten står i
køreposition.

-23 °C eller lavere
Minimum 400 cca
Hvis batteriet ikke er ladet tilstrækkeligt op til at tørne
motoren, skal det genoplades.
Vedligeholdelse af batteri
Det er nødvendigt jævnligt at vedligeholde batteriet for at
forlænge dets levetid.
34

KohlerEngines.com

24 690 15 Rev. C

Elektrisk system

S

L

R

V

K

T

J

R

Q

V

X
V

24 690 15 Rev. C

M

N
AH

AN

V

R

T

AO

P

AK

O

R

AE

AL

AJ
V

AM

AD

AI AH

AF

T

AG

B

U

W

Y

I

AC

V

H

Z

AB

AA

G

D

C

A

F

E

B

F

A

Ledningsdiagram – reguleret batteriopladningssystem på 15/20/25 ampere med fast indstilling.
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Fast tændingssystem
Systemet anvender en spole med kapacitiv afladning (CD). Tændingsindstillingen og gnisten forbliver konstant uanset
motorens omdrejningshastighed. Tændingsindstillingen styres af placeringen af svinghjulsmagnetgruppen i forhold til
motorens øverste dødpunkt. Et typisk fast tændingssystem består af:
● 1 magnet, som permanent er fastgjort til svinghjulet.
● 2 elektroniske tændingsmoduler med kapacitiv afladning, der er monteret på motorens krumtaphus.
● 1 afbryderkontakt (eller nøgleafbryder), der forbinder modulerne til jord for at stoppe motoren.
● 2 tændrør.
A
Tændrør
B
Olietrykafbryder
C
Oil Sentry™ (grøn)
D
Hvid afbryder
Ikke-Smart Spark™Stik til ensretterE
Svinghjul med stator
F
Tændingsmodul
G
H
tænding
regulator
Oil
Sentry™-afbryder
I
Ensretter-regulator
J
K
Violet B+
L Solenoideskiftestarter
(grøn)
StarterM
Starter-solenoideflig
N
O
Sikring
P
Blå
solenoidegevindtap
Alternativ
Q tændingsafbryder
R
Hvid
S
Tilbehørsklemme (+)
T
Gul
(–)
U

Tændingsafbryder

V

Rød

W

Karburator

Y

Sort (jord)

Z

Skrue til
indsugningsmanifold
Stik
Batteri
Ensretter

AA

Sort

AE
AI
AM

Magneto
Starter
Blå/rød

AC
Oil Sentry™-lampe
AD
AG
Tilbehør
AH
AK Stel for nøgleafbryder AL
AO
Batteriets minuspol
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X

Karburatorsolenoide

Oil Sentry™AB panellampe/fjernlampe
AF
Nøgleafbryder
AJ
Jord
AN
Batteriets pluspol
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Ledningsdiagram – reguleret batteriopladningssystem på 15/20/25 ampere med Smart-Spark™.
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Smart-Spark™-fortændingssystem
Motorer med SMART-SPARK™anvender et elektronisk tændingssystem med kapacitiv afladning og elektronisk
gnistfortænding. Typisk består dette udstyr af følgende komponenter:
● 1 magnet, som permanent er fastgjort til svinghjulet.
● 2 elektroniske tændingsmoduler med kapacitiv afladning, der er monteret på motorens krumtaphus.
● Et gnistfortændingsmodul, der er monteret på motorens afdækning
● Et 12-voltsbatteri, der leverer strøm til gnistfortændingsmodulet.
● 1 afbryderkontakt (eller nøgleafbryder), der forbinder gnistfortændingsmodulerne til jord for at stoppe motoren.
● 2 tændrør.
A
Olietrykafbryder
B
Oil Sentry™ (grøn)
C
Tændrør
D
Afbrydelse
22,
25 hk SmartE
Udløser
F
Tændingsmodul
G
Svinghjul med stator
H
Spark™ tænding
Gul på analoge
Modulfortænding 22,
I
J
Brun
K
Gul
L
SAM'er, pink på
25 hk
digitale SAM'er
M

Stik til ensretterregulator

N

Ensretter-regulator

O

Oil Sentry™-afbryder
(grøn)

P

Solenoideskiftestarter

Q

Violet (B+)

R

S

Tilbehørsklemme (+)

T

Hvid

U

Tændingsfabryder

V

W

Rød

X

Y

Solenoidekabel

Z

Alternativ
tændingsafbryder (–)
Smart-Spark™
Skrue til
indsugningsmanifold
Stik
Batteri
Ensretter

AA

Sort

AB

AE
AI
AM

Magneto
Starter
Blå/rød

AF
AJ
AN

AQ

Sikring

AR

Karburator
Oil Sentry™panellampe/fjernlampe
Nøglekontakt
Stel
Batteriets pluspol
Startersolenoidegevindtap

AD
AC
Oil Sentry™-lampe
AG
Tilbehør
AH
AK Stel for nøgleafbryder AL
AO

Batteriets minuspol

AP

Blå

AS

Starter-solenoideflig

AT

Sort (jord)
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Ledningsdiagram – reguleret batteriopladningssystem på 15/20/25 ampere med DSAI-tænding og nøgleafbryder
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DSAI-tændingssystem
Systemet anvender en digital mikroprocessor, som er placeret i tændingsmodulerne. Tændingsindstillingen afhænger
af motorhastighed på systemet. Der findes 2 induktionsbaserede tændingsmoduler, der styrer tændingsindstillingen
afhængigt af motoromdrejningstallet. En typisk DSAI-anvendelse består af:
● 1 magnet, som permanent er fastgjort til svinghjulet.
● 2 induktive, 12 V-tændingsmoduler, der er monteret på motorens krumtaphus.
● 1 12 V-batteri, der leverer strøm til tændingsmodulerne.
● 1 afbryderkontakt (eller nøgleafbryder), der forbinder gnistfortændingsmodulerne til jord for at stoppe motoren.
● 2 tændrør.
Sort (jord)
Grøn (Oil Sentry™A
Olietrykafbryder
B
C
Monteringsskrue
til
D
Sort
pulssignalkabel)
indsugningsmanifold
E
I

Hvid
Rød (B+)

F
J

G
K

N

Rød
Hvid (DSAI-afbryder)
Hvid
(AC-ladekabler)

H
L

Sort (jord)
Svinghjul med stator

O

Tændrør
Modulskrue
Stik til ensretterregulator

M

DSAI-modul

P

Ensretter-regulator

Q

Violet (kablet B+)

R

Starter

S

Oil Sentry™-pulssignal

T

Alternativt
tændingspulssignal (–)

U

Sikring

V

Starter-solenoideflig

W

X

Blå

Tilbehørsklemme (+)

Z

Gul

AA

Startersolenoidegevindtap
Rød (DSAI-strøm)

Y

AB

AC

Karburator

AD

Solenoidekabel

AE

Jord

AF

Hvid (DSAI-afbryder)
Skrue til
indsugningsmanifold

AG

Sort (jord)

Oil Sentry™-lampe

AJ

Stik

AK

Magneto

Tilbehør

AN

Batteri

AO

Starter

Oil Sentry™AH panellampe/fjernlampe
AI
AL
Nøglekontakt
AM
Stel
for
nøgleafbryder
AP
AQ
(sort)

Ensretter

AR

Blå/rød

AS

Batteriets pluspol

Kundeleveret
relætørning

AV

Relægevindtap
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Ledningsdiagram – Ureguleret batteriopladningssystem på 3 ampere/70 watt belysning
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M
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Ekstra Oil
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B

12-volts-batteri

C

Ekstra Oil
Sentry™-kontakt
(indikatorlampe)

D

Lampe

E

Stel-til-afbryderkabel (hvidt)

F

Jord

G

H

Sikring (ekstra)

I

Nøglekontakt

J

Rød

K

Blå

L

M

Lamper

N

Starter

O

Gul

P

Diode

Q

Ekstra
amperemeter
Solenoide
3 ampere/
70-wattssvinghjulsstator

R

Sort

S

Tændrør

T

Tændingsmoduler

Test af elektroniske tændingssystemer
BEMÆRK! Der skal anvendes en tændingstester til at teste tændingen på disse motorer. Brug af andre testere kan
medføre unøjagtige resultater. Batteriet på enheden skal være fuldt opladet og korrekt tilsluttet, før disse
test foretages (et batteri, der tilsluttes eller oplades forkert, vil tørne motoren, men der vil ikke være nogen
gnist). Kontrollér, at gearet er i neutral, og at alle eksterne belastninger er koblet fra.
Test af tændingssystemer
BEMÆRK! Hvis motoren starter eller kører under test, kan det være nødvendigt at forbinde afbryderkablet til stel for
at slukke for motoren. Da du har afbrudt afbryderkredsløbet, er det muligt, at motoren ikke stopper, hvis
du bruger afbryderen.
Isoler og bekræft, at problemet findes i motoren.
1. Lokaliser tilslutningsstikkene, hvor ledningsnettet fra motoren og udstyret samles. Adskil stikkene, og kobl det
hvide afbryderkabel fra motorens stik. Saml stikkene igen, og anbring eller isolér afbryderkablets klemme, så den
ikke kan røre stel. Start motoren for at se, om problemet er blevet løst.
Tilstand
Problemet forsvinder.
Problemet er der fortsat.
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Mulig årsag
Elektrisk system
Tænding eller elektrisk system
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Konklusion
Kontrollér nøgleafbryder, ledninger,
tilslutninger, sikkerhedsmekanismer
osv.
Lad afbryderkablet være isoleret,
indtil alle test er fuldført.
Lokaliser stikket til det hvide
afbryderkabel i motorens ledningsnet.
Etabler en forbindelse til en kendt
jordtilslutning. Motoren skal gå
helt ud. Hvis ikke, eller hvis kun
den ene cylinder påvirkes, testes
tændingsmoduler og tilslutningen
af det hvide afbryderkabel på det
berørte DSAI-modul (kun DSAI).
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Test for gnist
BEMÆRK! Hvis der er to testere til rådighed, kan testen foretages samtidigt for begge cylindere. Hvis der derimod
kun er én tester til rådighed, skal der foretages to separate test. Den side, der ikke testes, skal have
tændrørskablet tilsluttet eller forbundet til stel. Undlad at tørne motoren eller foretage test med et af
tændrørskablerne frakoblet og uden stelforbindelse, da systemet ellers kan blive permanent beskadiget.
1. Når motoren er stoppet, skal du koble 1 tændrørskabel fra. Slut tændrørskablet til tændrørstesterens bøsning, og
forbind testerklemmen til en god jordforbindelse.
2. Tørn motoren, og få den op på en omdrejningshastighed på min. 550-600 o/min, og kontrollér tændrørene for
gnist.
3. Gentag gnisttesten på den anden cylinder, hvis cylinderne testes separat.
Tilstand
Begge cylindere laver en god gnist,
men motoren kører dårligt, eller
tilstanden for et eksisterende tændrør
er tvivlsom.

Mulig årsag
Tændrør

Konklusion
Monter nyt/nye tændrør og test
motorens ydelse igen.
Hvis problemet varer ved, kontrolleres
for gnistfortænding (kun DSAI og
Smart-Spark™).
Test tændingsmoduler og forbindelser
(kun DSAI og Smart-Spark™).

1 cylinder har en god gnist, mens den
Tænding
anden ingen gnist har eller kun har en
periodisk gnist.
Gnist på begge cylindre, men effekten
Gnistfortænding
Kontrollér for gnistfortænding (kun
er tvivlsom.
DSAI og Smart-Spark™).
Kontrollér for gnistfortænding (kun DSAI og Smart-Spark™).
1. Lav en linje nær kanten af svinghjulsskærmen med en tusch, et stykke kridt eller med et stykke smalt tape.
2. Tilslut et biltiminglys til den cylinder, der havde en god gnist.
3. Lad motoren køre i tomgang, og brug timinglysstrålen til at finde linjen på skærmen med. Tegn en linje på
blæserhuset lige ved siden af linjen på skærmen. Giv fuld gas, og kontrollér, om linjen på skærmen bevæger sig i
forhold til linjen på blæserhuset. Hvis begge cylindere har en god gnist, skal du gentage testen på den anden
cylinder.
Tilstand
Linjen på skærmen bevægede sig
ikke væk fra linjen på blæserhuset
under acceleration.
Linjerne på blæserhuset er ikke 90°
fra hinanden.

Mulig årsag
Tænding

Konklusion
Test tændingsmoduler og
forbindelser.

Test tændingsmoduler og forbindelser (kun DSAI)
1. Afmonter blæserhuset fra motoren. Kontrollér kablerne for beskadigelser, snit, knæk, løse klemmer eller ødelagte
ledere. Kontrollér, at forbindelserne vender rigtigt på modulernes klemmer.
2. Kobl kablerne fra tændingsmodulerne, og rengør alle klemmerne (han og hun) med rengøringsmiddel til elektriske
kontakter for at fjerne gamle dielektriske partikler, mørke reststoffer, snavs eller kontaminering. Kobl
tændrørskablerne fra tændrørene.
3. Med et multimeter kontrolleres, at der etableres korrekt stel mellem det DSAI-modulets (nærmest tændrørskablet)
stelkabel (sort) og en velkendt stelforbindelse på motoren.
4. Drej nøglekontakten til ON og kontrollér for 12 V på klemmen til det midterste (røde) strømkabel på DSAI-modulet.
Brug samme stelpunkt til multimeteret som ved kontrol af fortænding.
Tilstand
Alle test er OK, men modulet
producerer ingen gnist eller fortænder
ikke.
Enhver test er negativ.
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Mulig årsag
Tændingsmodul
Tændingsmodul eller forbindelser
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Konklusion
Udskift det berørte modul.
Fastlæg årsagen og løs problemet,
test igen.
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Test tændingsmoduler og forbindelser
(kun Smart-Spark™)
BEMÆRK! Modstandsværdierne gælder kun for
moduler, der har siddet på en kørende
motor. Nye servicemoduler kan have en
højere modstand, indtil de har været brugt.
1. Afmonter blæserhuset fra motoren. Kontrollér
kablerne for beskadigelser, snit, knæk, løse klemmer
eller ødelagte ledere.
2. Kobl kablerne fra tændingsmodulerne, og rengør alle
klemmerne (han og hun) med rengøringsmiddel til
elektriske kontakter for at fjerne gamle dielektriske
partikler, mørke reststoffer, snavs eller kontaminering. Kobl tændrørskablerne fra tændrørene.
3. Afmonter en monteringsskrue fra hvert tændingsmodul. Hvis monteringsskruerne er sorte, skal du
afmontere og kassere begge. Kig ind i monteringshullet med en lommelygte, og brug en smal rund
stålbørste for at fjerne løs rust fra lamineringerne
inden i monteringshullet.
4. Brug et digitalt ohmmeter til at kontrollere modstandsværdierne, og sammenlign dem med tændingsmodulets modstandstabel. Når du tester
modstanden til lamineringerne, skal du berøre
lamineringerne med sonden inde i skruehullet, da
nogle lamineringer har et rustbeskyttende lag på
overfladen, der kan påvirke målingen af modstanden.
Tilstand
Alle modstandsværdier er inden for
området, der er specificeret i tabellen.
Mindst én modstandsværdi er ikke inden
for området, der er specificeret i tabellen.

Tabel over modstand for tændingsmoduler
24 584 15-S
eller
24 584 36-S
(2 1/16 in. høj)

24 584 03
eller
24 584 11
(1 11/16 in. høj)
2 1

4

2 1

3

Test
Fra nr. 1
Fra nr. 2 Fra nr. 3 til
(anvend digital til nr. 4
til nr. 4
nr. 4
ohmmeter)
24 584 03
945 til
149 til 166 3750 til 7000
24 584 11
1175 ohm
ohm
ohm
(1 11/16 in. høj)
24 584 15-S
890 til
119 til 136 5600 til 9000
(2 1/16 in. høj) 1175 ohm
ohm
ohm
24 584 36-S
590 til 616 183 til 208
8000 til
(2 1/16 in. høj)
ohm
ohm
40.000 ohm

Mulig årsag
Tændingsmodul, luftgab
Tændingsmodul

Konklusion
Kontrollér og juster tændingsmodulets
luftgab.
Tændingsmodulet er defekt, og skal
udskiftes.

5. Kontrollér og/eller juster tændingsmodulets luftgab. Et luftgab på 0,28/0,33 mm skal opretholdes under alle tre
ben på tændingsmodulet/-modulerne. Kontrol/justering skal foretages, når delene har rumtemperatur.
Tilstand
Modulet blev ikke løsnet eller udskiftet.

Mulig årsag
Tændingsmodul, luftgab

Konklusion
Kontrollér, at det specificerede luftgab
eksisterer under alle tre ben. Hvis
gabet er korrekt, skal du montere
monteringsskrue nr. 2, som du
afmonterede tidligere, og kontrollere
gabet igen, når du har spændt skruen.
Juster tændingsmodulets luftgab.

Modulet blev løsnet eller udskiftet.
Tændingsmodul
a. Juster tændingsmodulets luftgab.
1. Drej svinghjulsmagneten væk fra modulet.
2. Fastgør modulet til monteringsbenene, træk det væk fra svinghjulet, og stram skruerne for at holde modulet
midlertidigt.
3. Drej svinghjulet, så magneten centreres under modulerne.
4. Anbring et søgerblad på 0,30 mm mellem magneten og alle modulets tre ben. Tændingsmodulets luftgab er
af største vigtighed for, at systemet fungerer korrekt. Forsøg ikke at indstille det med et visitkort eller
lignende. Anvend det specificerede søgerblad.
5. Løsn monteringsskruerne, så magneten kan trække modulet ned mod søgerbladet, og stram derefter
monteringsskruerne igen.
6. Drej svinghjulet for at fjerne søgerbladet, anbring magneten under modulet, og kontrollér igen, at der mindst
er et gab på 0,28 mm under hvert af modulets ben. Når du er sikker på, at gabet er korrekt, skal du spænde
modulets monteringsskruer med 4,0 Nm. Gentag disse 6 trin på det andet tændingsmodul.
6. Forbind kablerne til tændingsmodulet/-modulerne igen, mærk efter, om der er modstand, hvilket vil indikere, at
han- og hunstikket er spændt godt sammen. Hvis nogle af forbindelserne ikke føles stramme, skal du koble
stelledningen fra, knibe let sammen om hunstikket med en tang, og igen kontrollere, at den sidder stramt.
7. Når du har sikret dig, at alle forbindelserne er foretaget korrekt, skal du gentage gnisttesten (test 2).
24 690 15 Rev. C
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Tilstand
En stærk, vedvarende gnist
genereres nu på begge sider.
Fortsat et gnistproblem

Mulig årsag
SAM
SAM

Konklusion
Fejlen skal rettes. Gå til Test SAM, trin 4.
Test SAM.

Test SAM
1. Lokaliser det røde strømkabel fra SAM til forbindelsen til ledningsnettet. Tag stikket ud, og slut det røde kabel fra
et DC-voltmeter til stikket til ledningsnettet. Lokaliser kablet med stelforbindelse fra SAM (sort på encylindrede og
grønt på tocylindrede motorer) til stelskruen. Slut det sorte voltmeterkabel til stelkablets øjeklemme eller
stelskruen/-bolten. Kontrollér spændingen med nøglekontakten i positionerne START og RUN. Der skal mindst
være en spænding på 7,25 volt.
a. Hvis den korrekte spænding ikke måles, skal du slutte det sorte voltmeterkabel direkte til den negative pol (-) på
batteriet og kontrollere spændingen igen med nøglen i begge positioner. Hvis den korrekte spænding nu måles,
skal du kontrollere stelkredsløbets forbindelser. Hvis stelskruen/-bolten eller andre befæstigelseselementer i
stelkredsløbet er sorte (oxidbelagte) skal du udskifte dem med forzinkede (sølvfarvede) befæstigelseselementer .
b. Hvis der fortsat ikke måles den korrekte spænding, skal du kontrollere, om der er god forbindelse fra
ledningsnettets stik og krympning til kablet. Lokaliser derefter strømkildekredsløbet tilbage gennem
ledningsnettet, nøgleafbryderen osv. for at lede efter dårlige forbindelser eller defekte kredsløb.
Tilstand
Der måles forkert spænding.

Konklusion
Slut det sorte voltmeterkabel direkte til den negative
pol (-) på batteriet og kontrollér spændingen igen
med nøglen i begge positioner.
Hvis der fortsat ikke måles den korrekte spænding,
skal du kontrollere, om der er god forbindelse fra
ledningsnettets stik og krympning til kablet. Lokaliser derefter strømkildekredsløbet tilbage gennem
ledningsnettet, nøgleafbryderen osv. for at lede efter
dårlige forbindelser eller defekte kredsløb.
Der måles korrekt spænding.
Spænding
Kontrollér forbindelserne til stelkredsløbet. Hvis stelskruen/-bolten eller andre befæstigelseselementer i
stelkredsløbet er sorte (oxidbelagte) skal du udskifte
dem med forzinkede (sølvfarvede) befæstigelseselementer .
2. Tag alle SAM-kablerne ud, så SAM isoleres fra motoren. Test SAM afhængigt af typen med tester 25 761 21-S
(tester kun moduler af ASAM-typen) eller tester 25 761 40-S (tester både moduler af ASAM- og DSAM-typen).
Anvend følgende testvejledning, eller den vejledning der følger med testeren. Hvis testen viser, at SAM er defekt,
skal du udskifte den.
3. Slut SAM-kablerne til igen, og kontrollér, at de sidder stramt i tændingsmodulets stik. Hvis nogle af forbindelserne
ikke føles stramme, skal du koble stelledningen fra, knibe let sammen om hunstikket med en tang, og igen
kontrollere, at den sidder stramt.
4. Forsegl bunden af tændingsmodulets tilslutninger med GE/Novaguard G661 eller tilsvarende dielektrisk blanding.
Banerne skal overlappe mellem to tilslutninger, så det danner en solid bro af materiale. Blandingen må ikke
komme ind i stikkene.
24 584 15-S-tændingsmodulerne har en adskillelse/barriere mellem klemmerne. Forsegl bunden af klemmerne,
hvis noget af klemmen er blotlagt. Det er dog ikke nødvendigt, at blandingen overlapper mellem tilslutningerne.
5. Kontrollér for gnist for at sikre, at systemet fungerer, før du genmonterer blæserhuset. Hvis der stadig er
problemer med gnisten på den ene side, skal du udskifte tændingsmodulet og kontrollere gnisten igen.
Test ASAM og DSAM
Lad testeren få 15-20 sekunder til at nulstille sig selv mellem testene, eller hvis testen afbrydes, inden testcyklussen
er tilendebragt. Ellers kan resultatet være, at der vises et forkert resultat i form af et (–) eller et svagt 8.
Testeren forsynes med strøm af et 9-voltsbatteri. De fleste SAM-enheder er konstrueret til brug med mindst 7,25 volt.
Hvis testerbatteriet falder til under dette niveau, vil det medføre forkerte testresultater. Testerbatteriet skal kontrolleres
med jævne mellemrum ved at forbinde et DC-voltmeter mellem de røde og grønne kabler, når testeren er tilsluttet en
SAM. Tryk på testknappen, og hold den nede under en hel testcyklus (F eller P vises, og displayet kobler derefter fra),
mens du overvåger spændingsmålingen på voltmeteret. Hvis spændingen falder til under 7,5 i løbet af cyklussen, skal
testerbatteriet på 9 volt udskiftes. Brug et batteri med ekstra lang levetid (alkaline).
For at udskifte batteriet skal du afmontere det udvendige sæt skruer på frontpladen og omhyggeligt løfte panelet væk
fra huset. Træk stikket ud, og tag batteriet (med monteringstape) ud fra bagsiden af testeren. Slut stikket til det nye
batteri, og monter batteriet i kassen med dobbeltklæbende tape. Monter frontpladen igen, og fastgør den ved hjælp af
de fire skruer.
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Mulig årsag
Spænding
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Sådan testes ASAM med testeren 25 761 21-S:
BEMÆRK! SAM skal have rumtemperatur, når den
testes. Frakobl alle SAM-kabler, så SAM
isoleres fra hovedledningsnettet og
tændingsmodulerne/-modulet. Testen kan
udføres med monteret eller løst modul.
BEMÆRK! Sørg for, at krokodillenæbskablerne ikke
berører hinanden.
1. Slut testeren til SAM ved at forbinde:
a. Det gule testkabel til det lange gule modulkabel.
b. Det brune testkabel til det lange brune
modulkabel.
c. Det røde testkabel til det røde modulkabel.
d. Det grønne testkabel til det grønne modulkabel.
2. Kontrollér SAM-reservedelsnummeret, som er
angivet på siden af huset. Kontrollér, at du har en
analog SAS (ASAM), reservedelsnr. 24 584 10 eller
lavere, og ikke en digital SAM (DSAM), reservedelsnr. 24 584 18 eller højere. Følg trinnene for test
af en ASAM med denne tester. Digitale SAM-moduler
(DSAM) kræver testeren 25 761 40-S for korrekt test.
a. Tryk på testerknappen, og hold den nede. Efter
ca. fire sekunder vises der en talsekvens, der
begynder med 1 eller 2 og fortsætter til 8 eller 9
efterfulgt af bogstavet P (pass (godkendt)) eller F
(fail (ikke godkendt)). Undlad at slippe
testerknappen, indtil testcyklussen er fuldført og
displayet slukkes. Hvis tegnet (–) vises i stedet
for talsekvensen, og/eller der står et F, når
cyklussen er færdig, er SAM sandsynligvis defekt.
Kontrollér alle forbindelserne igen, kontrollér
testbatteriets tilstand, og gentag testen. Hvis
tegnet (–) og/eller F vises igen i denne test, skal
du udskifte denne SAM.
3. Adskil de gule og brune testkabler fra de lange
modulkabler. Slut det brune testkabel til det korte
brune modulkabel. Slut det gule testkabel til det
korte gule (eller pink) modulkabel. Lad det røde og
grønne kabel forblive tilsluttet. Gentag trin 2.
Sådan testes DSAM og ASAM med testeren 25 761 40-S:
BEMÆRK! Sørg for, at krokodillenæbskablerne ikke
berører hinanden.
BEMÆRK! SAM skal have rumtemperatur, når den
testes. Frakobl alle SAM-kabler, så SAM
isoleres fra hovedledningsnettet og
tændingsmodulerne/-modulet. Testen kan
udføres med monteret eller løst modul.
BEMÆRK! Nogle moduler indeholder to sorte
stelledninger, hvor den ene har en hvid
stribe. Undlad at forbinde det sort/hvide
kabel med et rundstik, da testresultatet så vil
blive Fail uanset den faktiske tilstand.
Testproceduren for tocylindrede SAM'er afhænger af, om
modulet er analogt (ASAM) eller digital (DSAM).
1. Kontrollér SAM-reservedelsnummeret, som er
angivet på enden af huset.
a. Hvis det er en ASAM (24 584 09 eller 24 584 10),
skal du adskille de korte gule og brune kabler fra
de lange. Hvert sæt testes separat. Slut testeren
til SAM ved at forbinde kablerne således:
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● Det gule testkabel til det lange gule modulkabel.
● Det brune testkabel til det lange brune modulkabel.
● Det røde testkabel til det røde modulkabel.
● Det sorte testkabel til det sorte eller grønne
modulkabel.
De resterende testerkabler (pink og brunt med sort
bånd) anvendes ikke ved test af ASAM'er.
b Hvis det er en DSAM (alle undtagen 24 584 09
eller 24 584 10), forbindes kablerne således:
● Det gule testkabel til det lange gule modulkabel.
● Det brune testkabel til det lange brune modulkabel.
● Det røde testkabel til det røde modulkabel.
● Det sorte testkabel til modulets grønne eller sorte
stelledning med øjeklemmen.
● Det pink testkabel til det korte gule eller pink
modulkabel.
● Det brune testkabel med det sort bånd eller
klemmen til det korte brune modulkabel.
2. Kontrollér SAM-reservedelsnummeret, og bemærk
de to sidste cifre. Se nedenstående tabel eller
testerens typeplade for at fastlægge det testnummer,
der skal anvendes.
584 12 24 584 30 24 584 33
SAM-reser- 12
24
09
24 584 32
vedelsnr. 24 584
584 10 24 584 31 24 584 34
Testnr.

1

SAM-reservedelsnr.
Testnr.

5

2

3

4

24 584 18 24 584 19 24 584 38
24 584 27
24 584 39
6
7
8

3. Tryk gentagne gange på testerens knap, indtil det
korrekte testnummer vises i displayet. Efter et par
sekunder blinker testnummeret tre gange, og testen
indledes. Der vises en numerisk sekvens i omvendt
rækkefølge, som begynder med 6 og fortsætter ned
til 1 efterfulgt af et P (godkendt) eller et F (ikke
godkendt), som angiver delens status. Hvis der
testes en ASAM, skal du gå tilbage til trin 1, flytte det
gule og brune testkabel til de korte modulkabler og
gentage testen.
4. Hvis der vises et (–) i stedet for den numeriske
sekvens og/eller et F ved afslutningen af testcyklussen, skal du kontrollere alle forbindelser og testerens
batteri og derefter gentage testen. Hvis tegnet (–) eller
F vises igen i denne test, skal du udskifte denne SAM.
BATTERIOPLADNINGSSYSTEM
BEMÆRK! Følg nedenstående retningslinjer for at
undgå beskadigelse af det elektriske system
og de elektriske komponenter.
● Kontrollér, at batteriets polaritet er korrekt. Der
anvendes et negativt (–) jordforbindelsessystem.
● Frakobl stikket til ensretter-regulatoren og/eller
ledningsnettet, før du udfører elektrisk svejsning på
det udstyr, der er forbundet til motoren. Sørg også for
at frakoble alt andet elektrisk tilbehør med samme
stelforbindelse som motoren.
● Sørg for, at statorledningerne (AC) ikke berører
hinanden eller kortslutter, mens motoren kører. Det
kan beskadige statoren.
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De fleste motorer er forsynet med et reguleret batteriopladningssystem på 15 eller 20 ampere. Nogle har et reguleret
opladningssystem på 25 ampere. Nogle motorer har et ikke-reguleret system på 3 ampere med et belysningskredsløb
på 70 watt.
Reguleret opladningssystem på 15/20/25 ampere
Stator
Statoren er monteret på krumtaphuset bag svinghjulet. Følg anvisningerne i afsnittet Afmontering og Genmontering,
hvis det er nødvendigt at udskifte statoren.
Ensretter-regulator
BEMÆRK! Sørg ved montering af ensretter-regulatoren for at notere dig markeringerne på klemmerne, og monter
stikket/stikkene i overensstemmelse hermed.
BEMÆRK! Adskil alle elektriske forbindelser, der er fastgjort til ensretter-regulatoren. Testen kan udføres med
monteret eller løs ensretter-regulator. Gentag den relevante testprocedure to eller tre gange for at
bestemme delens tilstand.
Ensretter-regulatoren er monteret på blæserhuset. For at udskifte den skal du tage stikket/stikkene ud, afmontere
monteringsskruerne og forbinde kablet eller metalstelforbindelsen til stel.
Test af ensretter-regulatoren kan udføres således ved hjælp af en egnet ensretter-regulator-tester.
Sådan testes ensretter-regulatorer på 4/15 ampere:
1. Slut testerens stelkabel (med spændeklup) til huset
på den ensretter-regulator, der testes.
2. Slut det røde testkabel til stikket B+ på ensretterregulatoren og de to sorte testkabler til de to ACklemmer.
3. Slut testeren til egnet AC-stikkontakt. Tænd for
testeren. POWER-lampen tændes, og en af de fire
statuslamper kan ligeledes være tændt. Dette siger
ikke noget om delens tilstand.
4. 4 ampere: Tryk på knappen TEST, indtil der høres et
klik, og slip derefter knappen. Lamperne HIGH, LOW
eller SHORT vil blinke kortvarigt.
15 ampere: Tryk på knappen TEST, indtil der høres
et klik, og slip derefter knappen. En af de fire
statuslamper vil tændes kortvarigt, og angiver delens
tilstand.

Tilstand
Lampen OK (grøn) eller HIGH
tændes og forbliver tændt.

BEMÆRK! Hvis LOW-lampen
blinker, kan det også
skyldes en utilstrækkelig
stelforbindelse. Kontrollér, at tilslutningsstikket
er rent, og at klemmen
er fastgjort.
Andre lamper tændes.
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Sådan testes ensretter-regulatorer på 20/25 ampere:
1. 20 ampere: Forbind den ene kabeladapter mellem
klemmen B+ (i midten) på den ensretter-regulator,
der testes, og den tilrettede ende af tandemadapterkablet.
25 ampere: Slut den tilrettede ende af
tandemkabeladapteren til B+-kablet (i midten/rødt)
på den ensretter-regulator, der testes.
2. Slut testerens stelkabel (med spændeklup) til huset
på ensretter-regulatoren
3. Slut det røde kabel og et de sorte kabler til klemmeparret på den åbne ende af tandemadapterkablet
(tilslutningerne er ikke placeringsspecifikke).
4. Slut det sidste sorte kabel fra testeren til en af de
udvendige AC-klemmer på ensretter-regulatoren.
5. Slut testeren til egnet AC-stikkontakt. Tænd for
testeren. POWER-lampen tændes, og en af de fire
statuslamper kan ligeledes være tændt. Dette siger
ikke noget om delens tilstand.
6. Tryk på knappen TEST, indtil der høres et klik, og
slip derefter knappen. En af de fire statuslamper vil
tændes kortvarigt, og angiver delens delvise tilstand.

Konklusion
4 ampere
15 ampere
20 ampere
25 ampere
Delen fungerer og kan anvendes.
Frakobl testerens sorte kabel, der er
sluttet til en AC-klemme, og slut det
til den anden AC-klemme. Gentag
testen. Hvis den grønne OK-lampe
tændes igen, fungerer delen og kan
derfor anvendes.
Ensretter-regulatoren er defekt og må ikke anvendes.
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Batteriopladningssystemer på 15/20/25 ampere
BEMÆRK! Nulstil altid ohmmeteret på hver skala før testen for at sikre nøjagtige aflæsninger. Spændingstest bør
udføres med motoren kørende med 3600 o/min og uden belastning. Batteriet skal være i god stand og
fuldt opladet.
Hvis der opstår problemer med at holde batteriet opladet, eller hvis batteriet oplades meget hurtigt, kan ladesystemet
eller batteriet være årsag til problemerne.
Sådan testes ladesystemet for manglende opladning af
batteriet:
1. Indsæt et amperemeter på B+-kablet fra ensretterregulator. Mens motoren kører med 3600 o/min,
måles spændingen fra B+ (på klemmen på
ensretter-regulatoren) til stel ved hjælp af et DCvoltmeter.
Hvis spændingen er 13,8 volt eller højere, placeres
en belastning på min. 5 ampere (tænd for lyset, hvis
lyset er på 60 watt eller mere, eller placer en modstand på 2,5 ohm, 100 watt over batteriklemmerne)
på batteriet for at reducere spændingen. Hold øje
med amperemeteret.
Tilstand
Opladningshastigheden
øges, når der indsættes en
belastning.
Opladningshastigheden
øges ikke, når der
indsættes en belastning.

Konklusion
Ladesystemet er OK, og
batteriet var fuldt opladet.
Test statoren og ensretterregulatoren (trin 2 og 3).

2. Afmonter stikket fra ensretter-regulatoren. Når
motoren kører med 3.600 o/min, skal du måle
spændingen på statorkablerne ved hjælp af et
AC-voltmeter.

4. Med motoren stoppet måles modstanden fra hvert
statorkabel til jord ved hjælp af et ohmmeter.
Tilstand
Modstanden er uendelig
(ingen gennemgang).
Der måles modstand (eller
gennemgang).

Konklusion
Statoren er OK (ikke
kortsluttet til jord).
Statorkablerne er
kortsluttet til jord og skal
udskiftes.

Sådan testes ladesystemet for kontinuerlig
batteriopladning med høj hastighed:
1. Mens motoren kører med 3600 o/min, måles
spændingen fra B+-kablet til stel ved hjælp af et
DC-voltmeter.
Tilstand
Spændingen er 14,7 volt
eller lavere.

Konklusion
Ladesystemet er OK.
Batteriet kan ikke holde
ladningen og skal
serviceres eller udskiftes.
Spændingen er højere end Defekt ensretter-regulator.
14,7 volt.
Skal udskiftes.

Tilstand
Spændingen er 28 volt
eller højere.

Konklusion
Statoren er OK. Ensretterregulatoren er defekt og
skal udskiftes.
Spændingen er lavere end Statoren er defekt og skal
28 volt.
udskiftes. Test statoren
yderligere ved hjælp af et
ohmmeter (trin 3 og 4).
3. Med motoren stoppet måles modstanden over
statorkablerne ved hjælp af et ohmmeter.
Tilstand
Modstanden er
0,1/0,2 ohm.
Modstanden er 0 ohm.
Modstanden er uendelig.
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Konklusion
Statoren er OK.
Statoren er kortsluttet og
skal udskiftes.
Statoren er afbrudt og skal
udskiftes.
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Elektrisk system
3 ampere/70-watts belysningsstator
BEMÆRK! Nul ohmmeter på hver skala for at sikre
akkurate aflæsninger. Spændingstest bør
udføres med motoren kørende med 3000 o/
min og uden belastning. Batteriet skal være i
god stand og fuldt opladet.
Sådan testes ladesystemet for manglende opladning af
batteriet:
1. Mens motoren kører med den hurtige indstilling,
måles spændingen over batteriklemmerne ved hjælp
af et DC-voltmeter.
Tilstand
Konklusion
Spændingen er højere end Ladesystemet er OK.
12,5 volt.
Spændingen er 12,5 volt
Statoren eller dioden er
eller lavere.
muligvis defekt. Fortsæt
med at teste stator og
diode.
2. Afmonter stikket fra ensretter-regulatoren. Mens
motoren kører med den hurtige stilling, måles
spændingen over statorkablerne ved hjælp af et
AC-voltmeter.
Tilstand
Konklusion
Spændingen er 28 volt
Statorviklingerne er OK.
eller højere.
Spændingen er lavere end Test statoren ved hjælp af
28 volt.
et ohmmeter.
3. Når opladningskablet er koblet fra batteriet, og
motoren er stoppet, skal du måle modstanden fra
opladningskablet til jord ved hjælp af et ohmmeter.
Notér den målte værdi. Vend kablerne, og mål
modstanden igen.
I én af retningerne bør den være uendeligt mange
ohm (afbrudt kredsløb). Når kablerne er vendt, bør
der måles en vis modstand (omkring midten af en
Rx1-skala).
Tilstand
Modstanden er lav i begge
retninger.
Modstanden er høj i begge
retninger.
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Konklusion
Dioden er kortsluttet.
Udskift dioden.
Dioden eller
statorviklingerne er
afbrudt. Fortsæt med at
teste.

4. Skær kappen på opladningskablet af for at
blotlægge diodetilslutningerne.
Mål modstanden fra statorsiden af dioden til jord ved
hjælp af et ohmmeter.
Tilstand
Modstanden er cirka
1,07 ohm.
Modstanden er 0 ohm.
Modstanden er uendelig.

Konklusion
Statorviklingerne er OK,
dioden er afbrudt. Udskift
dioden.
Statorviklingerne er
kortsluttede. Udskift
statoren.
Statorviklingerne eller
kablet er afbrudt. Udskift
statoren.

Sådan testes ladesystemet for manglende lys:
1. Kontrollér, at lyset ikke er brændt ud.
Tilstand
Defekte lamper.

Konklusion
Udskift.

2. Kobl belysningskablet fra ledningsnettet.
Mens motoren kører med den hurtige indstilling,
måles spændingen fra belysningskablet til jord ved
hjælp af et AC-voltmeter.
Tilstand
Spændingen er 15 volt
eller højere.

Konklusion
Statoren er OK. Kontrollér,
om der er løse forbindelser
eller kortslutninger i
ledningsnettet.
Spændingen er lavere end Test statoren ved hjælp af
15 volt.
et ohmmeter.
3. Mens motoren er stoppet, måles modstanden for
statoren fra belysningskablet til jord ved hjælp af et
ohmmeter.
Tilstand
Modstanden er cirka
0,4 ohm.
Modstanden er 0 ohm.
Modstanden er uendelig.
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Konklusion
Statoren er OK.
Statoren er kortsluttet.
Udskift statoren.
Statoren eller
belysningskablet er
afbrudt. Udskift statoren.
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Startersystem
BEMÆRK! Forsøg ikke på at tørne motoren i mere end 10 sekunder ad gangen. Vent 60 sekunder, mens motoren
køler ned, mellem hver startforsøg. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre, at
startermotoren brænder sammen.
BEMÆRK! Hvis motoren udvikler nok hastighed til at afbryde starteren, men ikke bliver ved med at køre (falsk start),
skal motoren holde helt op med at rotere, inden du forsøger at starte motoren igen. Hvis starteren er
aktiveret, mens svinghjulet drejer rundt, kan starterens spidshjul og svinghjulets startkrans ramme
hinanden og dermed beskadige starteren.
BEMÆRK! Hvis starteren ikke tørner motoren, skal du slukke for starteren øjeblikkeligt. Forsøg ikke på at starte
motoren igen, før fejlen i motoren er afhjulpet.
BEMÆRK! Undlad at tabe starteren eller at slå til starterens ramme. Det kan medføre skader på starteren.
Motorer i denne serie anvender startere med inertidrev, solenoideskift eller snoretræk.
Fejlfinding – Startvanskeligheder
Tilstand
Starteren strømfødes ikke.

Mulig årsag
Batteri
Kabler

Starterkontakt eller
solenoide
Starteren strømfødes, men
drejer langsomt rundt.

Batteri
Børster

Transmission eller
motor
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Konklusion
Kontrollér batteriets massefylde. Hvis den er lav, skal du enten
genoplade eller udskifte.
Rengør korroderede tilslutninger, og spænd løse forbindelser.
Udskift kabler, der er i dårlig stand, og hvis isolering er flosset
eller på anden måde itu.
Omgå kontakten eller solenoiden med en kortslutningsledning.
Hvis starteren tørner normalt, skal du udskifte de defekte
komponenter. Afmonter og udfør proceduren for individuel
solenoidetest.
Kontrollér batteriets massefylde. Hvis den er lav, skal du enten
genoplade eller udskifte.
Kontrollér for meget snavsede eller slidte børster og
kommutator. Rengør ved hjælp af en grov klud (ikke
smergellærred).
Udskift børster, hvis de er meget slidte eller slidt ujævnt.
Kontrollér, at koblingen eller transmissionen er frakoblet
eller anbragt i neutral. Dette er særlig vigtigt på udstyr med
hydrostatisk drev. Transmissionen skal være præcist i neutral
for at forhindre modstand, der kan forhindre motoren i at starte.
Kontrollér, om nogle af motorkomponenterne, som f.eks. lejer,
plejlstang og stempel, er brændt sammen.
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Startersystem
ELEKTRISKE STARTERE MED INERTIDREV
Komponenter i startere med inertidrev
Type A
Type B
A
G

B

H

C
D
E
F

I

Type A
A

Type B

Støvhætte
B
Stopmøtrik
Afstandsskive
til
C
D
Anti-drift-fjeder
stopgear
Afstandsskive til
E
F
Spidshjul
støvhætte
G
Låsering
H
Fjederholder
I
Drevmøtrik (krave)
Hvis der tilføres strøm til starteren, drejer rotoren.
Mens rotoren drejer, bevæger spidshjulet sig ud ad
notakslen og går i indgreb med svinghjulets startkrans.
Når spidshjulet når enden af notakslen, drejer den
svinghjulet rundt og tørner motoren.
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Når motoren starter, drejer svinghjulet hurtigere rundt
end starterrotoren og spidshjulet. Dette får spidshjulet til
at trække sig tilbage, så det ikke længere er i indgreb.
Når der overføres kraft fra starteren, holder rotoren op
med at dreje rundt, og en anti-drift-fjeder fastholder
spidshjulet i den tilbagetrukne stilling.
Startdrev, service
Type A
BEMÆRK! Undlad at spænde skruestikken for hårdt, da
det kan vride spidshjulet skævt.
1. Afmonter starteren fra motoren, og afmonter
støvhætten.
2. Hold spidshjulet i en skruestik med bløde kæber, når
du afmonterer eller monterer stopmøtrikken. Rotoren
vil dreje rundt med møtrikken, indtil spidshjulet
stopper mod de indvendige afstandsskiver.
3. Afmonter stopmøtrikken, stopgearets afstandsskive,
anti-drift-fjederen, støvhættens afstandsskive samt
spidshjulet.
4. Rengør noterne på drivakslen grundigt med en
rengøringsopløsning. Tør noterne grundigt af.
5. Påfør et tyndt lag af Kohlers smøremiddel til
elektriske startdrev på noterne. Brug af andre
smøremidler kan få spidshjulet til at sidde fast eller
binde.
6. Påfør et tyndt lag Loctite® nr. 271™ på
stopmøtrikkens gevind.
7. Monter spidshjulet, støvhættens afstandsskive,
anti-drift-fjederen, stopgearets afstandsskive samt
stopmøtrikken. Spænd stopmøtrikken med 17,0-19,2
Nm. Monter støvhætten igen.
Type B
1. Støvhætten af gummi har en støbt kant på
indersiden, der går i indgreb i en rille i støvhættens
afstandsskive. Drej spidshjulet med uret, indtil det
når den position, hvor det er helt udvidet. Tag fat i
spidsen af støvhætten med en tang eller en
skruestik, mens du holder den i den udvidede
position, og træk den fri af afstandsskiven.
2. Adskil låseringen ved hjælp af et værktøj.
3. Tag fat i fjederholderen og skub den fremad mod
starteren, så du derved trykker anti-drift-fjederen
sammen og fritlægger låseringen.
4. Hold fjederholderen i den tilbagetrukne stilling, saml
de indvendige halvdele af afmonteringsværktøjet
omkring rotorakslen med låseringen i den
indvendige rille. Lad kraven glide ned over de
indvendige halvdele og fastholde dem.
5. Skru midterskruen ned i afmonteringsværktøjet, indtil
du mærker modstand. Brug en skruenøgle (1 -1/8
eller justerbar) til at holde afmonteringsværktøjets
underdel fast med. Brug en anden skruenøgle eller
muffe (1/2 eller 13 mm) til at dreje den midterste
skrue med uret. Modstanden mod midterskruen vil
fortælle dig, hvornår låseringen er hoppet ud af rillen
i rotorakslen.
6. Afmonter drevkomponenterne fra rotorakslen, og
vær opmærksom på rækkefølgen. Rengør noterne
med opløsningsmiddel, hvis de er snavsede.
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Startersystem
7. Der bør være en tynd film af smøremiddel på
noterne. Smør igen efter behov med Kohler
smøremiddel til starterdrev. Genmonter eller udskift
drevkomponenterne ved at samle dem i modsat
rækkefølge i forhold til, da de blev afmonteret.
Montering af låsering
1. Anbring låseringen i rillen i en af de to indvendige
halvdele. Saml den anden halvdel over den øverste
halvdel, og før den udvendige krave ned over den.
2. Kontrollér, at drevkomponenterne er monteret på
rotorakslen i den rigtige rækkefølge.
3. Sænk værktøjet ned over rotorakslens ende, så
låseringen indeni hviler på den. Hold værktøjet med
én hånd, og tryk det let hen imod starteren. Bank
øverst på værktøjet med en hammer, indtil du kan
mærke låseringen gå i indgreb i rillen. Adskil og fjern
værktøjet.
4. Tryk låseringen sammen med en tang for at trykke
den ind i rillen.
5. Saml de indvendige halvdele med det største hulrum
rundt om fjederholderen. Sænk kraven ned over
dem, og skru den midterste skrue i, indtil du kan
mærke modstand.
6. Hold det nederste af værktøjet med en skruenøgle på
1 -1/8, og drej midterskruen med uret med en skruenøgle på 1/2" eller 13 mm for at trække fjederholderen op omkring låseringen. Hold op med at dreje, når
modstanden tager til. Adskil og fjern værktøjet.
7. Monter støvhætten igen.
Adskillelse af starter
1. Afmonter drevkomponenterne ved at følge
anvisningerne vedrørende service på drevet.
2. Find den lille ophøjede linje på kanten af drevets
endedæksel. På startere med kommutatorendedæksler af type A bringes den på linje med en formarkeret linje på starterens ramme. Rammen er ikke
formarkeret på startere med endedæksler af type B.
Anbring et stykke afdækningstape på rammen, og
marker en linje på tapen, der er på linje med den
ophøjede linje på endedækslet.
3. Afmonter de gennemgående bolte.
4. Afmonter kommutatorendedækslet inklusive børster
og børstefjedre (type A). Endedæksler af type B skal
afmonteres separat, og børster og holdere skal
forblive i rammen.
5. Afmonter drevets endedæksel.
6. Afmonter rotoren og trykskiven (hvis monteret) inde
fra starterens ramme.
7. Afmonter børste/holder fra rammen (startere af type B).
Udskiftning af børste
Type A
BEMÆRK! Brug et børsteholderværktøj til at holde
børsterne på plads i lommerne med. Det er
let at lave et børsteholderværktøj af tyndt
plademetal.
1. Afmonter børstefjedrene fra lommerne i børsteholderen.
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2. Afmonter de selvskærende skruer, de negative
børster (–) og børsteholderen af plast.
3. Afmonter møtrikken og fiberskiven fra klemmerne.
Afmonter klemmen med de positive (+) børster og
plastisoleringsbøsningen fra endedækslet.
4. Monter isoleringsbøsningen på klemmen til de ny
positive (+) børster. Monter klemmen i
kommutatorens endedæksel. Fastgør klemmen med
fiberskiven og skruen.
5. Monter børsteholderen, de nye negative (–) børster
og de selvskærende skruer.
6. Monter børstefjedrene og børsterne i lommerne i
børsteholderen. Sørg for, at børsternes affasede
sider vender væk fra børstefjedrene.
Type B
På startere med endedæksler af type B sidder børsterne
i et holderhus af plast, adskilt fra endedækslet. Ekstra
børster leveres formonteret i holderhuset, hvor de holdes
fast af to kartonhæfteklemmer.
Service på kommutator
Rengør kommutatoren med et stykke groft, fnugfrit stof.
Brug ikke smergellærred.
Hvis kommutatoren er meget slidt eller har store
fordybninger, skal du dreje den af på en drejebænk eller
udskifte starteren.
Genmontering af starteren
1. Anbring trykskiven (hvis monteret) over rotorens
drivaksel.
2. Før rotoren ind i starterens ramme. Kontrollér, at
magneterne sidder tættere på rotordrivakslens ende.
Magneterne holder rotoren fast inde i rammen.
3. Monter drevendedækslet over drivakslen. Kontrollér,
at pasmærkerne på endedækslet og starterens
ramme sidder ud for hinanden.
4. Kommutatorendedæksler, type A:
Monter børsteholderværktøjet til at holde børsterne
inde i lommerne på kommutatorendedækslet.
Sørg for, at pasmærkerne på
kommutatorendedækslet og starterens rammer
sidder ud for hinanden. Hold drevenden og
kommutatorendedækslerne godt fast til starterens
ramme. Afmonter børsteholderværktøjet.
Kommutatorendedæksler, type B:
Hvis børsten ikke udskiftes, skal du anbringe
børsterne i deres lommer i holderen. Flyt dem til den
indtrukne position, og fastgør dem med
kartonhæfteklemmer.
Anbring klemmeblokken med rillen i starterens
ramme, og før børsten/holderen ind i rammen.
Kommutatoren skubber kartonhæfteklammerne ud,
når børsteholderen føres ind. Anbring endedækslet
over børsten, så hullerne til de gennemgående bolte
sidder ud for hullerne i børsteholderen.
5. Monter de gennemgående bolte, og spænd dem fast.
6. Smør drivakslen med Kohler smøremiddel til
starterdrev. Monter drevkomponenterne ved at følge
anvisningerne vedrørende service på starterdrevet.
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ELEKTRISKE SOLENOIDESKIFTESTARTERE
Komponenter i solenoideskiftestarter
I

H

J
G

K

F
L

E

M

D
N
C

O

P

Q

B

R
S
A

T
U

A
C
E
G
I
K
M
O
Q

Slange
B
Underlagsskive
Rotor
D
Drev
Stop
F
Låsering
Krave
H
Drevets endedæksel
Skrue
J
Stempel
Fjeder
L
Arm
Plade
N
rør
Solenoide
P
Ramme og felt
Børsteholder
R
Møtrik
Kommutatorens
S
T
Skrue
endedæksel
U
Bolt
Når der tilføres strøm til starteren, flytter den elektriske
solenoide spidshjulet ud på drivakslen, så den går i
indgreb med svinghjulets startkrans. Når spidshjulet
når enden af notakslen, drejer den svinghjulet rundt og
tørner motoren.
Når motoren starter, og startkontakten udløses,
deaktiveres startersolenoiden, drevarmen bevæger sig
bagud, og spidshjulet trækker sig tilbage, så det ikke
længere er i indgreb med tandkransen.

52

Nippondenso-startere
Adskillelse af starter
BEMÆRK! Pas på, at du ikke taber trykskiven, når du
afmonterer armen og rotoren.
1. Kobl kablet fra solenoiden.
2. Afmonter møtrikkerne, der fastgør solenoiden, og
afmonter solenoiden fra starteren.
3. Afmonter de to gennemgående bolte.
4. Afmonter kommutatorens endedæksel.
5. Afmonter isoleringen og børstefjedrene fra
børstefjederholderen.
6. Afmonter rotoren fra rammen.
7. Afmonter drevarmen og rotoren fra drevets
endedæksel.
8. Stopkraven består af to identiske stykker, der er sat
ned over en holder. Holderen holdes på plads af en
rille i rotorakslen. Stopkraven afmonteres ved at lirke
de to stykker af holderen.
9. Når stopkraverne er afmonteret, kan holderen
afmonteres fra rotorakslen. Genbrug ikke holderen.
Udskiftning af børste
Børsterne i starteren er en del af starterens ramme.
Børstesættet indeholder fire reservebørster og -fjedre.
Hvis en udskiftning er påkrævet, bør alle fire børster
udskiftes.
1. Afmonter børsterne fra børsteholderen, og afmonter
børsteholderen fra rammen.
2. Klip børstekablet over ved kanten af søjlen med en
bidetang
3. Fil eventuelle grater på søjlen af.
4. Et større stykke af udskiftningsbørsterne skal foldes
om søjlen.
5. Lod det foldede stykke fast til søjlen.
6. Udskift børsteholderen i rammen, og anbring
børsterne i børsteholderen. Monter fjedrene igen.
Gensamling af starteren
BEMÆRK! Brug altid en ny holder. Spænd holderen fast
i rillen for at sikre den.
1. Sæt den bageste stopkrave på rotorakslen.
2. Anbring holderen i rillen på rotorakslen.
3. Før den forreste stopkrave ned over akslen, og før
den forreste og bageste stopkrave sammen over
holderen. Ved at bruge to tænger kan du påføre et
ensartet tryk på de to kraver, indtil de klikker ind over
holderen og indlejres i hinanden.
4. Saml de resterende dele fra starteren i modsat
rækkefølge i forhold til, da de blev skilt ad.
Delco-Remy-startere
Adskillelse af starter
BEMÆRK! Genbrug ikke den gamle holder.
BEMÆRK! Rotoren rengøres med lidt vand og uden
brug af rengøringsopløsningsmidler Rengør
delene med en blød klud eller trykluft.
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1. Afmonter den sekskantede møtrik, og tag det positive
(+) børstekabel/-beslag ud af solenoideklemmen.
2. Afmonter hovedskruerne, der fastholder solenoiden
på starteren.
3. Hvis solenoiden blev monteret med Phillips-skruer,
skal du afmontere solenoiden og stempelfjederen fra
drevets endedæksel. Hvis solenoiden blev monteret
med eksterne Torx-skruer, er trykstemplet en del af
solenoiden. Hægt trykstempelpinden af drevarmen.
Afmonter pakningen fra forsænkningen i huset.
4. Afmonter de gennemgående (større) bolte.
5. Afmonter kommutatorens endeplade, der indeholder
børsteholderen, børster, fjedre og låsedæksler. Tag
den trykskive, der sidder i kommutatorenden, ud.
6. Afmonter rammen fra rotoren og drevets endedæksel.
7. Afmonter drevarmens drejebøsning og bagplade fra
endedækslet.
8. Tag drevarmen ud, og træk rotoren ud af
drevendedækslet.
9. Afmonter trykskiven fra rotorens aksel.
10. Skub stopkraven ned for at fritlægge holderingen.
11. Afmonter holderen fra rotorens aksel. Gem
stopkraven.
12. Afmonter spidshjulet fra rotoren.
13. Rengør delene i det omfang, det er nødvendigt.
Eftersyn
Spidshjul
Kontrollér og undersøg følgende områder:
● Spidshjulets tænder for unormal slitage eller
beskadigelser.
● Overfladen mellem spidshjul og koblingsmekanisme
for knæk eller uregelmæssigheder, der kan medføre
beskadigelse af tætningen.
● Kontrollér drevkoblingen ved at holde koblingshuset
og dreje spidshjulet. Spidshjulet må kun kunne dreje i
den ene retning.
Børster og fjedre
Oplysninger

A

A
Slitagegrænselængde:
Kontrollér både fjedre og børster for slitage, materialetræthed eller skader. Mål længden af hver børste.
Børsterne skal som minimum have en længde på
7,6 mm. Udskift børsterne, hvis de er slidt ned til under
denne størrelse, eller hvis deres tilstand på anden måde
er tvivlsom.
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Rotor
Komponenter og oplysninger
A

B
A

Kommutator udv. diam.

B

Mica-isolering

C

D
C
E

Kontrol af isolering
Kontinuitetskontrol

E

D

Rotorspole

1. Rengør og kontrollér kommutatoren (udvendig
overflade). Mica-isoleringen skal være lavere end
kommutatorbjælkerne (underskåret) for at sikre, at
kommutatoren virker korrekt.
2. Brug et ohmmeter indstillet til Rx1-skalaen. Placer
sonderne mellem kommutatorens to forskellige
segmenter, og kontrollér for kontinuitet. Test alle
segmenter. Der skal være kontinuitet mellem alle
segmenterne, ellers er rotoren defekt.
3. Kontrollér, at der er kontinuitet mellem rotorens
spolesegmenter og kommutatorsegmenter. Der må
ikke være kontinuitet. Hvis der er kontinuitet mellem
segmenterne, er rotoren defekt.
4. Kontrollér rotorviklingerne/-isolationen for kortslutning.
Skiftegaffel
Kontrollér, at skiftegaflen er komplet, og at dreje- og
kontaktområderne ikke er slidt ud over det normale, er
revnede eller på anden måde itu.
Udskiftning af børste
Der skal udføres service på 4 børster og fjedre som et
samlet sæt. Anvend et nyt Kohler børste- og fjedersæt,
hvis udskiftning er påkrævet.
1. Udfør trin 1-5 i Adskillelse af starter
2. Afmonter skruerne, der fastgør børsteholderen til
endedækslet (plade). Notér, hvilken vej de vender, til
brug ved efterfølgende samling. Kassér den gamle
børsteholder.
3. Rengør delene i det omfang, det er nødvendigt.
4. De nye børster og fjedre leveres forsamlet i en
børsteholder med et beskyttelseshylster, der også
anvendes som monteringsværktøj.
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5. Udfør trin 10-13 i det forløb, der er beskrevet under
Genmontering af starteren. Montering skal ske efter
montering af rotor, drevarm og -ramme, hvis
starteren har været skilt ad.
Genmontering af starteren
BEMÆRK! Brug altid en ny holder. Genbrug ikke gamle
holdere, der har været afmonteret.
BEMÆRK! Hvis den er monteret korrekt, vil drevarmens
midterste drejeled være på linje med eller
under den maskinbearbejdede overflade på
huset.
1. Påfør drevsmøremiddel på rotorakslens noter.
Monter spidshjulet på rotorakslen.
2. Monter og saml stopkraven/holderen.
a. Monter stopkraven på rotorakslen med
forsænkningen opad.
b. Monter en ny holder i den større (bageste) rille på
rotorakslen. Pres den ned i rillen med en tang.
c. Skub stopkraven op, og lås den fast, så
forsænkningen sidder rundt om holderen i rillen.
Drej om nødvendigt spidshjulet udaf på rotorens
noter mod holderen for at montere kraven rundt
om holderen.
3. Monter den forskudte tryk(stop)skive, så skivens
mindre fremspring vender ind mod holderen/kraven.
4. Påfør en mindre mængde olie på lejet i drevets
endedæksel, og monter rotoren sammen med
spidshjulet.
5. Smør gaffelenden og drevarmens midterste drejeled
med drevsmøremiddel. Anbring enden af gaflen i
rummet mellem den fastspændte skive og det
bageste af spidshjulet.
6. Skub rotoren ind i drevets endedæksel, og monter
samtidig drevarmen i huset.
7. Monter sikkerhedsskiven og derefter gummityllen i
den dertil beregnede forsænkning på drevets
endedæksel. De formstøbte forsænkninger i tyllen
skal være ude, svare til og sidde på linje med
forsænkningerne i endedækslet.
8. Monter rammen med den lille rille fremad på rotoren
og drevets endedæksel. Anbring rillen på linje med
det tilsvarende område i gummityllen. Monter
aftapningsrøret i den bageste udskæring, hvis den
blev afmonteret tidligere.
9. Monter den flade trykskive på kommutatorenden af
rotorakslen.
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10. Afmontering af starter ved udskiftning af børsterne/
børsteholderen:
a. Hold starteren vertikalt på endehuset, og anbring
omhyggeligt den samlede børsteholder med den
medfølgende beskyttelsesslange mod enden af
kommutatoren/rotoren. Monteringsskruehullerne i
metalbøjlerne skal vende op/ud. Pres
børsteholderen ned på plads rundt om
kommutatoren, og monter tyllen til det positive (+)
børstekabel i rammens udskæring.
Beskyttelsesslangen kan gemmes og anvendes
til fremtidig service.
Afmontering af starter uden udskiftning af børsterne/
børsteholderen:
a. Hægt forsigtigt holdehætterne af børsterne. Pas
på ikke at tabe fjedrene.
b. Anbring børsterne i deres monteringsåbninger, så
de er på linje med børsteholderens indvendige
diameter. Før børstemonteringsværktøjet (med
udvidelse) eller den ovenfor beskrevne slange fra
en tidligere montering gennem børsteholderen,
så hullerne i monteringsbøjlerne vender op/ud,
c. Monter børstefjedrene, og hægt holdehætterne
på.
d. Hold starteren vertikalt på endehuset, og anbring
forsigtigt værktøjet (med udvidelse) og den
samlede originale børsteholder på enden af
rotorakslen. Pres børsteholderen ned på plads
rundt om kommutatoren, og monter tyllen til det
positive (+) børstekabel i rammens udskæring.
11. Monter endedækslet på rotoren og rammen, så den
tynde ophøjede ribbe i enden af dækslet sidder på
linje med den tilsvarende åbning i tyllen til det
positive (+) kabel.
12. Monter de gennemgående bolte og
monteringsskruerne til børsteholderne. Tilspænd
boltene med 5,6-9,0 Nm og børsteholderens
monteringsskruer til 2,5-3,3 Nm.
13. Hægt stemplet fast bag den øverste ende af
drevarmen, og sæt fjederen fast i solenoiden. Før
monteringsskruerne gennem hullerne i rotorens
endedæksel. Brug disse til at holde
solenoidepakningen på plads, og monter derefter
solenoiden. Tilspænd skruerne med 4,0-6,0 N.
14. Slut det positive (+) børstekabel/beslag til solenoiden
og fastgør med en møtrik. Spænd møtrikken med et
tilspændingsmoment på 8-11 Nm. Spænd den ikke
for meget.
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Test af solenoide
BEMÆRK! UNDLAD at lade 12 volt-testkablerne være tilsluttet solenoiden i længere tid end nødvendigt for udførelse
af individuelle test. Der kan ske intern beskadigelse af solenoiden.
Kobl alle kabler fra solenoiden inklusive det positive børstekabel, der er tilsluttet den nederste klemme. Afmonter
monteringstilbehør og adskil solenoiden fra starteren i forbindelse med test.
Sådan testes solenoidens evne til at trække spolen/
stemplet ind:
Aktivering
1. Brug et strømforsyning på 12 V samt 2 testkabler.
2. Slut det ene kabel til det flade spadestik/
startklemmen på solenoiden. Slut midlertidigt det
andet kabel til den nederste store klemme.
Efter tilslutningen skal solenoiden få tilført strøm (der
høres et klik), og stemplet trækkes tilbage. Gentag
testen flere gange.
Kontinuitet
1. Brug et ohmmeter indstillet til lyd eller Rx2K-skalaen
og slut ohmmeterets to kabler til de to store
klemmer.
2. Udfør test af solenoidens evne til at trække spolen/
stemplet ind, og kontrollér for kontinuitet.
Ohmmeteret skal vise kontinuitet. Gentag testen
flere gange.
Tilstand
Solenoiden aktiveres ikke.
Der angives ikke kontinuitet.
Stemplet forbliver ikke tilbagetrukket.
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Sådan testes solenoidens evne til at holde spolen inde:
Funktion
1. Slut et 12 V-testkabel til den flade spadestik/
startklemmen på solenoiden og det andet kabel på
solenoidens hus eller monteringsflade.
2. Skub manuelt stemplet IND og kontrollér, om spolen
holder stemplet tilbagetrukket. Lad ikke testkablerne
forblive tilsluttet solenoiden i længere tid.
Kontinuitet
1. Brug et ohmmeter indstillet til lyd eller Rx2K-skalaen
og slut ohmmeterets to kabler til de to store
klemmer.
2. Udfør test af solenoidens evne til at holde spolen
inde, og kontrollér for kontinuitet. Ohmmeteret skal
vise kontinuitet. Gentag testen flere gange.

Konklusion
Udskift solenoiden.
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STARTERE MED SNORETRÆK
ADVARSEL
En fjeder, der udløses, kan forårsage alvorlige
skader.
Bær altid sikkerhedsbriller eller
ansigtsbeskyttelse, når du udfører service på
en starter med snoretræk.
Startere med snoretræk har en kraftig returfjeder,
der er spændt. Brug altid sikkerhedsbriller, når du
udfører service på startere med snoretræk, og sørg
for at overholde anvisningerne i afsnittet Starter med
snoretræk vedr. frigørelse af fjederspændingen.
Komponenter i starter med snoretræk
B

A

C

E
D
F
G
G
H
H

I

J
K
L

M

N
A

Sekskantet
flangemøtrik

B

Starterhus

C

Greb med
snoreholder

D

Snor

E

Fjeder og holder

F

Remskive

G

Palfjedre

H

Paler

I

Bremseunderlagsskive

J

Bremsefjeder

K

Palholder

L

Plan underlagsskive

M

Midterskrue

N

Drevskål
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Afmontering af starter
1. Afmonter skruerne, der fastholder starteren på
blæserhuset.
2. Afmonter starteren.
Udskiftning af snoren
BEMÆRK! Remskiven/fjederen må ikke rulle helt ud.
Brug om nødvendigt en hjælper.
Snoren kan udskiftes, uden at det er nødvendigt at skille
starteren helt ad.
1. Afmonter starteren fra motoren.
2. Træk snoren ca. 30 cm ud, og bind en midlertidig
(løbe)knude i den for at forhindre den i at blive
trukket ind i starteren igen.
3. Træk knudeenden ud af grebet, løsn knuden og før
håndtaget af snoren.
4. Hold godt fast i remskiven, og bind løbeknuden op.
Lad remskiven dreje langsomt rundt, i takt med at
fjederspændingen udløses.
5. Når hele fjederspændingen på starterremskiven er
frigivet, skal du afmontere snoren fra remskiven.
6. Bind et dobbelt halvstik i den ene ende af den nye
snor.
7. Drej remskiven mod uret (set fra remskivens
palside), indtil fjederen er spændt (cirka 6 hele
omdrejninger af remskiven).
8. Fortsæt med at dreje remskiven mod uret, indtil
snorehullet i remskiven sidder lige ud for
snorestyrebøsningen på starterhuset.
9. Før enden af snoren uden knude gennem rebhullet i
starterremskiven og snorestyrebøsningen på
starterhuset.
10. Bind en løbeknude ca. 30 cm fra den frie ende af
snoren. Hold remskiven fast, og lad den dreje
langsomt rundt, indtil løbeknuden når husets
styrebøsning.
11. Før startersnoren gennem startergrebet og lav et
dobbelt halvstik for enden af snoren. Før snoren
gennem hullet i grebet.
12. Bind løbeknuden op, og træk i grebet, indtil
startersnoren er trukket helt ud. Lad startersnoren
køre langsomt ind i starteren. Hvis fjederen er
spændt korrekt, vil snoren køre helt ind, og grebet vil
stoppe mod starterhuset.
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Udskiftning af paler (stop)
1. Monter en klemme, der holder remskiven i
starterhuset, og forhindrer den i at dreje rundt.
2. Afmonter midterskruen, underlagsskiven og
palholderen.
3. Notér palernes og palfjedrenes placering, inden du
afmonterer dem. Afmonter paler, palfjedre,
bremsefjeder og bremseunderlagsskive fra
remskiven.
4. Rengør remskivens centerlomme for ophobet snavs
og gammelt smøremiddel.
5. Påfør en lille smule fedt på den nye bremseunderlagsskive og fjederen, og monter dem i centerlommen.
6. Monter palfjedrene og palerne i remskivens
palåbninger. Alle delene skal være tørre.
7. Placer drevpladen over palerne med
aktiveringsørerne nedad og inden for palerne.
8. Påfør et tyndt lag Loctite® 271™ på midterskruens
gevind. Monter midterskruen med skiven. Tilspænd
skruen med 7,4-8,5 Nm.
9. Afmonter klemmen og træk startersnoren udad for at
kontrollere palernes funktion.
Montering af starter
1. Monter starteren med snoretræk på blæserhuset
med skruerne let løsnede.
2. Træk startergrebet ud, indtil palerne går i indgreb i
drevskålen. Hold håndtaget i denne stilling, og
spænd skruerne fast.
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Adskillelse/eftersyn og service
ADVARSEL
Utilsigtet start kan medføre alvorlig
personskade eller døden.
Afbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord
før service.

Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal
du frakoble motoren på følgende måde: 1) Afbryd
tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-)
batterikabel fra batteriet.

Udvendige motorkomponenter

A

H
C
I

B
D

G
E
G

J

K

L
F

E

M

A

Afskærmning

B

Blæserhus

C

Brændstoffilter

D

Ensretter-regulator

E

Udvendig plade

F

Elektrisk starter

G

Indvendig plade

H

Brændstofpumpe

I

Slange

J

Oliekøler

K

O-ring

L

Nippel

M

Oliefilter
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Adskillelse/eftersyn og service
Rengør de enkelte komponenter grundigt, når du skiller
motoren ad. Det er kun muligt at kontrollere de rene
dele ordentligt for slid og beskadigelser. I handlen fås
der mange rengøringsmidler, der hurtigt kan fjerne
fedt, olie og snavs fra motorens dele. Hvis du bruger et
sådant rengøringsmiddel, skal du følge producentens
anvisninger om brug og sikkerhed nøje.
Sørg for, at alle spor efter rengøringsmidlet fjernes fra
motoren, før du samler den igen og tager den i brug.
Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt
nedbryde motoroliens smørende egenskaber.
Frakobling af tændrørskablerne
BEMÆRK! Tag fat om hætten for at undgå, at der
opstår skader på tændrørskablet.
1. Kobl kablerne fra tændrørene.
2. Luk for brændstoftilførslen.
Aftapning af olie fra krumtaphuset og afmontering
af oliefilteret
1. Afmonter oliepåfyldningsdækslet/oliepinden og en af
olieaftapningspropperne.
2. Lad olien få tid til at løbe af krumtaphuset og oliefilteret.
3. Afmonter monteringsskruen, og frakobl
oliepåfyldningsslangen.
4. Afmonter og kassér oliefilteret.
Afmontering af oliekøleren (hvis monteret)
1. Afmonter oliefilterniplen ved hjælp af en 5/16"
unbrakonøgle.
2. Hvis køleren er monteret på krumtaphuset: Adskil
oliekøleren fra oliesumpen. Afmonter og kassér
pakningen, der er monteret mellem dem.
Hvis køleren er monteret på blæserhuset: Adskil
filteradapteren fra oliesumpen, men lad
olieslangerne sidde. Afmonter skruerne, der
fastholder oliekøleren på blæserhuset. Afmonter
køleren, slangerne og filteradapteren som én enhed.
Afmontering af lyddæmper
Afmonter udstødningssystemet og befæstelseselementerne fra motoren. Hvis motoren er udstyret med foring,
skal foringen fjernes nu.
Afmontering af luftfilter
Lavprofils- og kommercielle
plæneklipperkomponenter til luftfilter
1. Hægt palerne på hver side af luftfilterdækslet af,
eller løsn fastgørelsestappen, og afmonter dækslet.
2. Afmonter vingemøtrikken fra elementdækslet.
3. Afmonter elementdækslet, elementet og forfilteret.
4. Afmonter møtrikkerne, der holder opsamlingsbeholderen, ledepladen eller beslaget samt luftfilterenheden på plads. Hvis motoren er forsynet med et
laveresiddende støttebeslag til luftfilteret, skal de to
ekstra nederste skruer også afmonteres.
5. Kobl udluftningsrøret fra niplen på undersiden eller
slangen fra elementet (som monteret).
6. Afmonter enhed og pakning, mens du forsigtigt
trækker gummiudluftningsslangen gennem enheden.
24 690 15 Rev. C

Heavy-Duty luftfilter
1. Frakobl udluftningsslangen fra beslaget på
adapteren eller vinkeladapteren. Afmonter
møtrikkerne, der fastholder adapteren og eventuelle
bøjler på gevindtapperne.
2. Træk vinkeladapter og pakning af gevindapperne.
3. Afmonter skruer (skruer til indvendige ventildæksler),
der fastholder luftfilterets primære støttebeslag.
Undlad at løsne monteret udstyr.
Kun karburatormodeller med to cylindere: hægt
chokerens returfjeder af bunden af luftfilterets
monteringsbeslag.
4. Afmonter de øverste skruer, der fastholder
luftfilterets monteringsbeslag på blæserhuset, og
afmonter luftfilterenheden.
Afmontering af styrepanel (hvis monteret)
1. Afmonter kablerne til Oil Sentry™-indikatorlamperne.
2. Kobl chokerreguleringskablet fra
gasreguleringsbeslaget.
3. Kobl gasreguleringsbeslaget fra topstykket.
4. Afmonter panelet fra blæserhuset.
Afmontering af brændstofpumpe
ADVARSEL
Eksplosivt brændstof kan medføre brand og
alvorlige forbrændinger.
Undlad at fylde brændstoftanken, mens
motoren er varm eller kører.
Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan
eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i
godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med
god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer.
Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i
kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen.
Brug aldrig benzin til rengøring.
1. Frakobl brændstofslangerne ved karburatoren og det
indbyggede brændstoffilter.
2. Kobl pumpeslangen (vakuumslangen) fra
krumtaphuset.
3. Afmonter skruerne, der fastgør blæserhuset, og
afmonter brændstofpumpen og brændstofslangerne
som én enhed.
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Adskillelse/eftersyn og service
Afmontering af ekstern regulatorregulering
Løsn møtrikken, og afmonter regulatorarmen fra
tværakslen. Lad fortsat armen være forbundet til
forbindelsesleddet til gasspjældet.

Afmontering af gasregulering
Komponenter i styrepanel
B

A

Afmontering af karburator

L
C

ADVARSEL

S

Eksplosivt brændstof kan medføre brand og
alvorlige forbrændinger.
Undlad at fylde brændstoftanken, mens
motoren er varm eller kører.
Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan
eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i
godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med
god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer.
Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i
kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen.
Brug aldrig benzin til rengøring.

R
D

D
C

B

Q
E
P

1. Frakobl brændstofsolenoidledningen (hvis monteret).
2. Afmonter karburatorens monteringsmøtrikker.
3. Afmonter karburatoren, gasspjældsforbindelsen og
regulatorarmen som én enhed..
4. Afmonter karburatorpakningen.
5. Hvis det er nødvendigt, kan du adskille karburatoren,
gasspjældsforbindelsen og regulatorarmen. Monter
bøsningerne på forbindelsen igen efter adskillelsen
for at undgå, at de går tabt.

O
N

M

F
G

H
I

Afmontering af elektrisk startermotor
1. Kobl kablerne fra starteren.
2. Afmonter skruerne.
3. Afmonter starteren, og løft beslaget. Nogle
inertistartere har separate starterdæksler og
afstandsskiver.

J
C

K

C

L

B

A

Møtrik

B

Låsemøtrik

C

Flad spændeskive

D

Reguleringsbeslag

E

Karburator

F

Pakning til luftfilter

G

Regulatorarm

H

Regulatorfjeder

I

Gasspjældsaksel

J

Beslag

K

Afstandsstykke

L

Gasreguleringsarm

M

Fjeder til
forbindelsesled

N

Forbindelsesled til
gasspjæld

O

Karburatorpakning

P

Chokerforbindelsesled

Q

Chokerarm

R

Skrue

Fjeder til
gasspjældsaksel
1. Afmonter skruerne, der fastgør gasreguleringsbeslaget og det nederste luftfilterbeslag (nogle modeller)
til topstykkerne.
2. Afmonter fjederen fra regulatorarmen. Notér hullernes placering til brug ved efterfølgende samling.
3. Kobl chokerforbindelsesleddet fra chokerhåndtaget
og karburatoren.
S
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Afmontering af udvendige ledeplader og blæserhus
1. Kobl kablerne fra starterkontakten på blæserhuset
(hvis monteret). Frakobl stikket til ensretterregulatoren. Brug spidsen af oliepinden eller et
tilsvarende lille, fladt værktøj til at bøje låsefligen, og
afmonter derefter B+-klemmen fra midten af stikket.
Blæserhuset kan nu afmonteres uden at påvirke
ledningsnettet.
2. Ensretter-regulatoren behøver ikke at blive koblet fra
blæserhuset. Hvis motoren er udstyret med SMARTSPARK™, skal monteringsskruerne afmonteres fra
gnistfortændingsmodulet (SAM). Modulet vil hænge
løst som en del af ledningsnettet.
3. Afmonter skruerne, der fastholder de udvendige
ledeplader. Notér placeringen af eventuelle
løftebånd og de korte skruer (én på hver side af
bunden) til brug ved efterfølgende samling.
4. Afmonter de udvendige ledeplader.
5. Hvis svinghjulsskærmen overlapper blæserhuset,
skal befæstelseselementerne og skærmen
afmonteres. Hvis skærmen er af metal med lange
bolte, skal de resterende løse dele samt
køleventilatoren også afmonteres.
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6. Afmonter de resterende skruer, der fastholder
blæserhuset. Notér placeringen af den sølvfarvede
skrue, der bruges til ensretter-regulatorens bøjle
eller kabel til stel. Afmonter blæserhuset.
Afmontering af Oil Sentry™
1. Kobl kablet fra Oil Sentry™-afbryderen.
2. Afmonter Oil Sentry™-afbryderen fra
udluftningsdækslet.
Afmontering af indvendige ledeplader og
udluftningsdæksel
1. Afmonter skruerne, der fastgør de indvendige
ledeplader på krumtaphuset.
2. Afmonter de indvendige ledeplader (deflektorplader).
3. Afmonter de resterende skruer fra
udluftningsdækslet.
4. Lirk under den fremspringende kant af
udluftningsdækslet med en skruetrækker for at bryde
RTV- eller pakningstætningen. Stik ikke hul i
forseglingens overflade, da det kan medføre
beskadigelser, der igen kan føre til lækager. De
fleste motorer anvender en formet pakning i stedet
for en RTV-tætning.
5. Afmonter udluftningsdækslet og pakningen (hvis en
sådan bruges).
Krumtaphusets udluftningssystem
Udluftningssystemet er konstrueret til at kontrollere
mængden af olie i hovedområdet og fortsat opretholde
det nødvendige vakuum i krumtaphuset.
Der er monteret en fjeder-reed-kontakt af stål og et stop
på hver side af krumtaphuset mellem løfterboringerne.
Når stemplerne bevæger sig nedad, skubbes der luft
forbi reed-kontakterne og ind i topstykkets hulrum. På
cylinder nr. 2 er den øverste ende af hovedet fuldstændigt forseglet af vippearmsdækslet, så der skabes et
lavt, positivt tryk i hulrummet. Vippearmsdækslet på
cylinder nr. 1 er udstyret med et ventilationshul. Den
underste nippel fra en olieseparatorbeholder monteres i
hullet med en tylle. Fra beholderens øverste nippel går
der en udluftningsslange tilbage til luftfilterenheden. Den
luft, der flyttes ind i hulrummet på cylinder nr. 1, filtreres
gennem olieseparatoren og trækkes derefter tilbage ind i
luftindtaget.
Stemplernes vandring opad lukker reed-kontakterne
og skaber et lavt vakuum i det nederste krumtaphus.
Kombinationen af et lavt tryk foroven og et lavt vakuum
forneden tvinger evt. opsamlet olie ud af hovedområdet
på cylinder nr. 2 og ind i krumtaphuset. På cylinder nr.
1 er der atmosfærisk tryk foroven og vakuum forneden,
hvilket igen trækker olien hen imod krumtaphuset.
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Afmontering af ventildæksler
Der er anvendt tre forskellige typer ventildæksler. Den
første type brugte en pakning og RTV-tætningsmiddel
mellem dækslet og topstykkets tætningsflade. På den
anden type var der monteret en sort O-ring i en rille på
undersiden af dækslet. Denne type kan være forsynet
med metalafstandsstykker i bolthullerne. Den seneste
type anvender en gul eller brun O-ring, og bolthullets
afstandsstykker er støbt på.
1. Afmonter skruerne, der fastholder hvert
ventildæksel. Notér forskellene på ventildækslerne,
så de placeres korrekt ved senere montering.
2. Dæksler med O-ring bør kunne løsnes uden at
skulle lirkes. Eventuelle løse afstandsstykker skal
gemmes. På dæksler med pakninger brydes
forseglingen ved forsigtigt at lirke under dækslets
kant.
Afmontering af tændingsmoduler
1. Kobl kablet eller kablerne fra hvert tændingsmodul.
2. Drej svinghjulet, så magneten vender væk fra
modulerne.
3. Afmonter monteringsskruerne og tændingsmodulerne. Notér tændingsmodulernes placering.
Afmontering af tændrør
Afmonter alle tændrør fra topstykkerne.
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Komponenter i topstykke
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D

R
E
H

B

J

C

K
F

M

G

N
I

P
L
Q
O

A

Ventiler

B

Topstykke

C

Tændrør

D

Møtrik

E

Hydraulisk løfter

F

Hætte

G

Ventilspindeltætning

H

Magnetanker til
ventilfjeder

I

Ventilfjeder

J

Ventilfjederholder

K

Omdrejningspunkt for
vippearm

L

Støttestang

M

Vippearm

N

Skrue

O

Ventildækslets O-ring

P

Tylle

Q

Ventildæksel

R

Pakning

Afmontering af topstykker og hydrauliske ventilløftere
BEMÆRK! Topstykkerne er fastgjort med enten skruer eller møtrikker og spændeskiver på tapper. Undlad at blande
komponenterne, da forskellige topstykker kan være opbygget forskelligt med tilhørende
fastgøringsmetoder.
1. Afmonter skruerne eller møtrikker med spændeskiver, der fastgør hvert topstykke. Medmindre skruerne er
beskadigede eller tvivlsomme, kan de anvendes igen. Kassér møtrikker og skiver, når de er afmonteret. De må
ikke anvendes igen. Afmonter kun tapperne (hvis monteret), hvis de er beskadiget, eller hvis cylinderen skal
repareres. Hvis tapperne afmonteres, skal de udskiftes.
2. Markér placeringen af støttestænger som enten indsugning eller udstødning og som cylinder 1 eller 2.
Støttestænger skal altid monteres i samme position.
3. Afmonter forsigtigt støttestænger, topstykker og toppakninger.
4. Afmonter løftearmene fra boringerne. Anvend et værktøj til hydrauliske løftere. Brug ikke en magnet til at
afmontere løfterne. Markér placeringen af løftere som enten indsugning eller udstødning og som cylinder 1 eller 2.
Hydrauliske løftere skal altid monteres i samme position.
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Adskillelse af topstykker
BEMÆRK! Disse motorer bruger ventilspindeltætninger på indsugningsventilerne. Skift tætning, hver gang ventilen
afmonteres, eller hvis tætningen forringes eller beskadiges. Genbrug aldrig gamle tætninger.
1. Afmonter skruer, vippearmenes omdrejningsled samt vippearmene fra topstykket.
2. Tryk ventilfjedrene sammen ved hjælp af en ventilfjederklemme.
3. Når ventilfjederen er trykket sammen, skal følgende dele afmonteres.
● Magnetankre til ventilfjedre
● Ventilfjederholdere
● Ventilfjedre
● Ventilfjederhætter
● Indsugnings- og udstødningsventiler (markér deres position)
● Tætning på ventilspindel (kun indsugningsventil)
4. Gentag ovenstående procedure for det andet topstykke. Brug ikke dele fra det ene topstykke på det andet.
Eftersyn og service
Oplysninger om ventiler

E

F

G

C

B

D

F

UDSTØDNINGSA INDSATS

H

INDSUGNINGSINDSATS

D
UDSTØDNINGSVENTIL

Mål

A

B

A

E
G
H

INDSUGNINGSVENTIL

Indsugning

Udstødning

89°

89°

36,987/37,013 mm

32,987/33,013 mm

A

Sædevinkel

B

Indsat udvendig diameter

C

Skinnedybde

4 mm

6,5 mm

D

Indvendig diameter, skinne

7,038/7,058 mm

7,038/7,058 mm

E

Ventilhoveddiameter

33,37/33,63 mm

29,37/29,63 mm

F

Ventilfladens vinkel

45°

45°

G

Ventilmargen (min.)

1,5 mm

1,5 mm

H

Ventilspindlens diameter

6,982/7,000 mm

6,970/6,988 mm

Efter rengøring kontrolleres topstykkets planhed og
den tilsvarende øverste flade på krumtaphuset med en
opmærkeplade eller et stykke glas og et søgerblad. Den
maksimalt tilladte afvigelse fra planhed er:
0,076 mm for 73, 77 og 80 mm boringer;
0,1 mm for 83 mm boring.
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Kontrollér omhyggeligt ventilmekanismens dele.
Kontrollér ventilfjedrene og relaterede dele for kraftig
slitage eller skævvridning. Kontrollér ventiler og
ventilsæder eller -indsatser for tegn på kraftig tæring,
revner eller skævvridning. Kontrollér spillerummet for
ventilspindlerne i styrene.
Hård start eller tab af motorkraft sammen med et højt
brændstofforbrug kan være symptomer på defekte ventiler. Selvom disse symptomer også kan skyldes slidte
ringe, skal du først afmontere og kontrollere ventilerne.
Efter afmontering skal du rengøre ventilhoveder, ventilanlægsflader og ventilspindler med en kraftig stålbørste.
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Derefter skal du omhyggeligt kontrollere hver ventil for
defekter såsom forvredet hoved, kraftig korrosion eller
slidte spindelender. Udskift de ventiler, der er i dårlig
stand.
Ventilstyr
Hvis et ventilstyr er slidt udover specifikationsværdierne,
kan det ikke styre ventilen i en lige linje. Dette
kan medføre brændte ventilflader eller -sæder,
kompressionstab og et for stort olieforbrug.
For at kontrollere spillerummet mellem ventilstyr og
ventilspindel skal du rengøre ventilstyret grundigt og
måle den indvendige diameter på styret ved hjælp af et
mikrometer. Brug derefter et udvendigt mikrometer til at
måle ventilspindlens diameter flere steder på spindlen,
hvor den bevæger sig i ventilstyret. Brug den største
spindeldiameter til at udregne spillerummet med ved
at trække spindlens diameter fra styrets diameter. Hvis
indsugningsspillerummet overstiger 0,038/0,076 mm
eller udstødningsspillerummet overstiger 0,050/0,088
mm skal det fastlægges, om ventilspindlen eller styret er
årsag til spillerummet.
Det maksimale (indv. diam.) slid på indsugningsventilstyret er 7,134 mm, mens 7,159 mm er maksimum på
udstødningsstyret. Styrene kan ikke afmonteres, men
kan oprømmes 0,25 mm. Ventiler med spindler i med en
overstørrelse på 0,25 mm kan anvendes.
Hvis værdierne for styrene ligger inden for grænserne,
men ventilspindlerne er slidt ud over grænseværdierne,
skal ventilerne udskiftes.
Ventilsædeindsatser
Indsugning i hærdet specialstål og udstødningsventilsædeindsatser er fastgjort til topstykket ved hjælp af prespasning. Disse indsatser kan ikke udskiftes, men kan
repareres, hvis de ikke er for ujævne eller skævvredne.
Hvis de er revnede eller meget forvredne, bør topstykket
udskiftes.
Reparer ventilsædeindsatserne i overensstemmelse
med de anvisninger, der følger med den anvendte ventilsædefræser. Den sidste fræsning skal foretages med
en 89°-fræser som specificeret for ventilsædevinklen. En
fræsning med korrekt vinkel på 45° for ventilfladen og et
korrekt udfræset ventilsæde (44,5°, halvdelen af en fuld
vinkel på 89°) vil give den ønskede interferensvinkel på
0,5° (1,0° hel fræsning), hvor det maksimale tryk ligger
på ventilfladens og sædets udvendige diameter.
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Lapning af ventiler
BEMÆRK! Udstødningsventiler, der er sorte, kan ikke
slibes og kræver ikke lapning.
Slebne eller nye ventiler skal lappes for at give en
korrekt tætning. Brug en håndventilsliber med sugekop
til den endelige lapning. Påfør et tyndt lag fint slibemateriale, og drej derefter ventilen på sædet med slibeværktøjet. Fortsæt slibningen, indtil sædets overflade og
ventilfladen er glat. Rengør topstykket grundigt i sæbe
og varmt vand for at fjerne alle spor efter slibematerialet.
Når du har tørret topstykket af, skal du påføre et tyndt
lag SAE 10-motorolie, så topstykket ikke ruster.
Tætning for indsugningsventilspindel
Disse motorer bruger ventilspindeltætninger på
indsugningsventilerne. Brug altid en ny tætning,
når ventilerne har været afmonteret fra topstykket.
Tætningerne bør også udskiftes, hvis de er nedbrudte
eller beskadigede på nogen måde. Genbrug aldrig
gamle tætninger.
Eftersyn af hydrauliske ventilløftere
Kontrollér de hydrauliske løfteres grundflade for slid eller
skader. Hvis løfterne skal udskiftes, skal du påføre et
tykt lang Kohler-smøremiddel på grundfladen på hver ny
løfter, inden den monteres.
Udluftning af ventilløftere
For at forhindre at en stempelstang bøjes, eller en
vippearm brækker, skal løfterne "drænes" for evt.
overskydende olie, før de monteres.
1. Skær et stykke på 50-75 mm af enden af en gammel
stempelstang, og spænd den fast i en borestander.
2. Læg et stykke stof eller en klud på bordet, som
borestanderen står på, og anbring løfteren på kluden
med den åbne ende opad.
3. Sænk den opspændte stempelstang, indtil den
berører stemplet i løfteren. Pump langsomt stemplet
2 eller 3 gange for at tvinge olien ud af drænhullet i
siden af løfteren.
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Komponenter i svinghjul/tænding

Afmontering af indsugningsmanifold
1. Afmonter skruerne, der fastholder
indsugningsmanifolden på topstykket. Notér, hvilke
skruer der holder ledningsklemmerne.
2. Afmonter indsugningsmanifolden og dens pakninger
(indsugningsmanifold af aluminium) eller O-ringe
(indsugningsmanifold af plast).
3.
Lad ledningsnettet sidde på manifolden.

B
C

Afmontering af smudsfilter og blæser
1. På motorer med fladt plastfilter er filteret som regel
monteret med små metalbeslag på 3 af de 7
monteringssøjler. Brug en krog til at gribe fat om
filteret ved siden af hver søjle, og træk udad for at
adskille beslagene. Tag derefter filteret af
monteringssøjlerne.
2. Afmonter skuer eller gevindtappe og skiver.
Afmonter plastblæseren fra svinghjulet.

D

N

A
E

M

F

G

L

H

I

K

J
A

Svinghjulsskrue

B

Smudsfilter

C

Støttering

D

Blæser

E

Magnet

F

Stator

G

Tændingsmodul

H

Tap

I

Skrue

J

Woodruf-kile

K

Manifold

L

Bagplade

M

Svinghjul

N

Underlagsskive
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Afmontering af svinghjul
BEMÆRK! Brug altid en båndskruenøgle eller et
holdeværktøj til at holde svinghjulet med,
når svinghjulets skrue skal løsnes eller
spændes. Brug ikke en stang eller en kile til
at holde svinghjulet med. Svinghjulet kan
revne eller blive beskadiget, hvis du bruger
denne type værktøjer.
BEMÆRK! Brug altid en navaftrækker til afmontering af
svinghjulet fra krumtapakslen. Undlad at slå
på krumtapakslen og svinghjulet, da disse
dele kan revne eller blive beskadiget på
anden måde. Hvis du slår på
navaftrækkeren eller krumtapakslen, kan
krumtapdrevet bevæge sig og påvirke
krumtapakslens endeslør.
1. Brug en båndskruenøgle eller et holdeværktøj til
svinghjul til at holde svinghjulet med og løsn skruen,
der fastholder svinghjulet på krumtapakslen.
2. Afmonter skrue og skive.
3. Brug en navaftrækker til afmontering af svinghjulet
fra krumtapakslen.
4. Afmonter Woodruff-kilen.
Eftersyn
Kontrollér svinghjulet for revner, og kontrollér kilesporet
for beskadigelse. Udskift svinghjulet, hvis det er revnet.
Udskift svinghul, krumtapaksel og kile, hvis svinghjulskilen er skåret, eller hvis kilesporet er beskadiget.
Kontrollér startkransen for revner eller beskadigelse.
Kohler leverer ikke startkranse, der kan udføres service
på. Udskift svinghjulet, hvis startkransen er beskadiget.
Afmontering af stator og bagplader
1. Afmonter skruerne, der fastholder bagpladerne og
beslaget til statorkablet (hvis monteret). Afmonter
bagpladerne og beslaget til statorkablet.
2. Afmonter skruer og stator. Notér placeringen/
føringen af statorkablet.
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Komponenter i udluftningsåbning/oliesump/oliebeholder/stempel
E
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A

Oliepåfyldning/oliepind

B

Oliepindsrør

C

E

Udluftningsdæksel

F

Flad spændeskive

G

I
Pakning til oliesump
M Gerotordrivhjul (type A)
Q
Stempel (type A)
U
Plejlstang

J
N
R
V

Regulatordrivhjul
Oliepickuprør (type A)
Stempelringsæt
Krumtapaksel

Y

Oliesump (type A)

Z

AC

O-ring til oliepumpeafdækning (type B)

AD
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D

Udluftningspakning

H

Regulatortværaksel

K
O
S
W

Olietætning
Reed-kontakt til
udluftning
Trykskive til låsetap
Oliepumpe (type A)
Holder til stempelring
Knastaksel

L
P
T
X

Oliesump (type B)

AA

Oliepumpe (type B)

AB

Oliesi (type A)
Stempelpind
Plejlstangshætte
Stempel (type B)
Gerotordrivhjul (type
B)

Fjeder (type B)

AE

Kugle (type B)

AF

Oliesi (type B)
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Afmontering af oliesump
1. Afmonter skruerne, der fastgør oliesumpen på
krumtaphuset.
2. Find de splitter, der er monteret i kanten af
oliesumpen. Indsæt drevenden af en 1/2" lednøgle
mellem splitten og krumtaphuset, og drej den for at
bryde RTV-tætningen. Stik ikke hul i forseglingens
overflade, da det kan medføre lækager.
Eftersyn
Kontrollér olietætningen i oliesumpen, og afmonter den,
hvis den er slidt eller beskadiget. Se afsnittet Montering
af olietætning i oliesump i Genmontering vedr. montering
af ny olietætning.
Efterse hovedlejet overflade for slitage eller skader (se
Specifikationer). Udskift om nødvendigt oliesumpen.
Regulatordrivhjul
Komponenter og oplysninger om regulatoraksel
C

B
A

A

34,0 mm
33,5 mm

B

Eftersyn
Efterse regulatordrivhjulets tænder. Udskift hjulet,
hvis det er slidt eller revnet, eller hvis en af tænderne
mangler. Kontrollér regulatorvægtene. De skal kunne
bevæge sig frit i regulatordrivhjulet.
Adskillelse
BEMÆRK! Regulatordrivhjulet holdes fast på akslen
ved hjælp af to små støbte tapper inde i
drivhjulet. Når drivhjulet afmonteres fra
akslen, går disse tapper i stykker, og
drivhjulet skal udskiftes. Derfor skal du kun
afmontere drivhjulet, hvis det er absolut
nødvendigt.
Regulatordrivhjulet skal udskiftes, hvis det én gang er
blevet afmonteret fra oliesumpen.
1. Afmonter reguleringspinden og regulatordrivhjulet.
2. Afmonter låsetappens spændeskive under
regulatordrivhjulet.
3. Kontrollér regulatordrivhjulets aksel omhyggeligt, og
udskift den, hvis den er beskadiget. Efter
afmontering af en beskadiget aksel trykkes eller
bankes erstatningsakslen forsigtigt ind i oliesumpen
til den viste dybde.
Genmontering
1. Monter låsetappens trykskive på regulatordrivhjulets
aksel med tappen nedad.
2. Anbring reguleringspinden inde i regulatordrivhjulet/
svinghjulet, og monter begge på regulatorakslen.

19,40 mm

C
Drivhjulsaksel
Regulatordrivhjulet er monteret inden i oliesumpen. Se
Eftersyn Adskillelse og Genmontering vedr. procedurer,
hvis der er behov for service.
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Oliepumpe (type A)
F
D

A

H

E

G
I

J
C

B

A

Oliepumpe
(oprindelig type A)

B

Oliepumpe
(senere type B)

C

Oliepickuprør

D

Valsetap

E

Stempel

F

Fjeder

G

O-ring

H

Oliepickup af plast

I

Trykaflastningsventil i
ét stykke

J

Tilspændingsrækkefølge (type A)

Oliepumpe (type A)
Oliepumpen er monteret inden i oliesumpen. Se
Eftersyn, Adskillelse og Genmontering vedr. procedurer,
hvis der er behov for service.
Adskillelse
1. Afmonter skruerne.
2. Afmonter oliepumpen fra oliesumpen.
3. Afmonter oliepumpens rotor. Hvis der anvendes en
plastpickup, skal du hægte låsebøjlen af og forsigtigt
trække den fri af oliepumpens hus.
4. Hvis trykaflastningsventilen er af den viste type, skal
du trykke pinden ud for at afmontere
olietrykaflastningsventilens stempel og fjeder. Se
procedurerne for eftersyn og genmontering
nedenfor.
Hvis trykaflastningsventilen er i ét stykke og fastgjort
til oliepumpehuset, må du ikke forsøge at afmontere
den, og det er heller ikke muligt at foretage service
på den. Hvis der er problemer med
trykaflastningsventilen, skal oliepumpen udskiftes.
Eftersyn
Kontrollér oliepumpehus, drivhjul og rotorer for hak,
grater, slitage eller synlige skader af en hvilken
som helst art. Hvis nogle af delene er slidte eller
beskadigede, skal oliepumpen udskiftes.
Kontrollér olietrykaflastningsventilens stempel. Der må
hverken være hak eller grater.
Kontrollér for slitage eller skævvridning. Den frie længde
af fjederen skal være omtrent 47,4 mm. Udskift fjederen,
hvis den er vredet skæv eller slidt.
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Genmontering
1. Monter stempel og fjeder til olietrykaflastningsventilen.
2. Monter oliepickuppen på oliepumpens hus. Smør
O-ringen med olie, og sørg for, at den bliver i rillen,
når pickuppen monteres.
3. Monter rotoren.
4. Monter oliepumpehuset på oliesumpen, og fastgør
det med skruer. Spænd skruerne med følgende
tilspændingsmomenter:
a. Monter befæstigelseselementet på skrueplacering 1 og spænd den let for at placere pumpen.
b. Monter befæstigelseselementet på
skrueplacering 2 og spænd den til den
anbefalede værdi.
c. Tilspænd befæstigelseselementet på
skrueplacering 1 til den anbefalede værdi.
Første montering:
10,7 Nm
Alle senere monteringer: 6,7 Nm
5. Efter tilspænding skal du dreje drivhjulet og
kontrollere, at det kan bevæge sig frit. Kontrollér, at
det ikke binder. Hvis det binder, skal du løsne
skruerne, positionere pumpen igen, spænde
skruerne igen og kontrollere bevægelsen igen.
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Oliepumpe (type B)
Oliepumpen er monteret inden i oliesumpen. Se
Eftersyn, Adskillelse og Genmontering vedr. procedurer,
hvis der er behov for service.
Adskillelse
1. Afmonter skruerne.
2. Løft oliepumpen op fra oliesumpen. Afmonter det
udvendige gerotordrivhjul fra oliesumpen.
3. Kontrollér, at kugle og fjeder fortsat er monteret i
oliesumpens trykaflastningshul. Hvis kuglen og
fjederen falder ud af trykaflastningshullet, skal du se
afsnittet Genmontering for korrekt montering.
4. Afmonter oliepumpeafdækningens O-ring fra rillen i
oliesumpen.
Eftersyn
Kontrollér oliepumpehus, drivhjul og rotorer for hak,
grater, slitage eller synlige skader af en hvilken som
helst art. Kontrollér olipumpeafdækningens O-ring for
snit, hak eller andre synlige skader. Hvis nogle af delene
er slidte eller beskadigede, skal oliepumpen og/eller
O-ringen udskiftes. Kontrollér oliesien for skader eller
blokering, og udskift om nødvendigt.
Genmontering
1. Smør det udvendige gerotordrivhjul med olie. Monter
det udvendige gerotordrivhjul gennem oliepumpens
aksel, rundt om det indvendige gerotordrivhjul. Det
er ikke nødvendigt at matche støbemærker på det
indvendige og udvendige gerotordrivhjul, og det
påvirker ikke oliepumpens effektivitet.
2. Monter først kuglen og derefter fjederen igen i
oliesumpens trykaflastningshul.
3. Monter O-ringen i rillen i oliesumpen igen, og
kontrollér, at den sidder korrekt i rillen.
4. Monter oliepumpens centeraksel i den tilhørende
fordybning i oliesumpen. Påfør et konstant tryk på
oliepumpeafdækningen, så fjederen til
olietrykaflastningen presses sammen, og monter
skruerne. Fastgør oliepumpen ved at tilspænde
skruerne (rækkefølgen er underordnet) til 9,0 Nm.
5. Efter tilspænding skal du dreje drivhjulet og
kontrollere, at det kan bevæge sig frit. Kontrollér, at
det ikke binder. Hvis det binder, skal du løsne
skruerne, positionere pumpen igen, spænde
skruerne igen og kontrollere bevægelsen igen.
Afmontering af knastaksel
Afmonter knastaksel og skive (hvis anvendt).
Eftersyn og service
BEMÆRK! For at forhindre gentagelse af fejl skal
knastaksel og krumtapaksel altid udskiftes
som et sæt.
Kontrollér knasterne på knastakslen for slitage og
beskadigelser. Se Specifikationer vedr. minimal
løftetolerance. Kontrollér knastakselhjulet for meget
slidte, revnede eller manglende tænder. Det vil være
nødvendigt at udskifte knastakslen, hvis tænderne er i
en sådan tilstand.
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Afmontering af regulatortværaksel
1. Afmonter koblingstappen og skiven eller holderen
samt plastskiven fra regulatortværakslen.
2. Afmonter tværakslen gennem indersiden af
krumtaphuset.
Olietætning for regulatortværaksel
A

A

B

2,0 mm

B
Tætning til regulatortværaksel
Hvis tætningen for regulatortværakslen lækker og/eller
er beskadiget, skal du gøre som beskrevet nedenfor.
Afmonter olietætningen fra krumtaphuset, og udskift den
med en ny. Monter en ny tætning i den viste dybde ved
hjælp af et værktøj til tætningsmontering.
Afmontering af plejlstængerne med stempler og
ringe
BEMÆRK! Hvis der er en grafitkant ved toppen af en af
cylinderboringerne, skal du bruge en
kantoprømmer til at fjerne den, før du
forsøger at afmontere stemplet.
BEMÆRK! Cylindrene på krumtaphuset er nummereret.
Markér hver endehætte med disse numre,
og læg plejlstænger og stempler parvis med
henblik på genmontering. Bland ikke
endedæksler og plejlstænger fra forskellige
cylindre.
1. Afmonter skruerne, der fastholder den nærmeste
plejlstangshætte. Afmonter hætten.
2. Afmonter forsigtigt plejlstangen og stemplet fra
cylinderboringen.
3. Gentag ovenstående procedure for den anden
plejlstang og det andet stempel.
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Stempel og ringe
Eftersyn
Komponenter og oplysninger om stempel og ringe
A
B
C
D

A
B
C
D
E

F
Style A

E

Style B

A

Stempel

B

Øverste
kompressionsring

C

Mellemste
kompressionsring

D

Skinner

Oliekontrolring
(tredelt)
BEMÆRK! Ringene skal monteres korrekt. Nye ringe
leveres normalt med monteringsanvisninger.
Følg disse anvisninger nøje. Brug en
stempelringsekspander til montering af
ringene. Monter den nederste (oliekontrol)
ring først og den øverste kompressionsring
sidst.
Stempler og cylindervægge ridses og bliver slidt, når de
høje indvendige motortemperaturer kommer nærmere
på stemplets svejsninger. Temperaturer, der er høje
nok til at gøre dette, forårsages af friktion, som normalt
skyldes utilstrækkelig smøring og/eller overophedning af
motoren.
Normalt er der meget lidt slid i området omkring stempeløjet og stempelpinden. Hvis det originale stempel og
den originale plejlstang kan genanvendes efter montering af nye ringe, kan den originale pind også anvendes
igen. Dog er det nødvendigt med nye holdere til stempelpindene. Stempelpinden er en del af stempelenheden;
hvis stempeløjet i stemplet eller stempelpinden slides
eller beskadiges, er det nødvendigt med en ny stempelenhed.
Hvis ringen går i stykker, kan det normalt ses på
et meget stort olieforbrug og blå udstødningsrøg.
Hvis ringene går i stykker, kan der trænge olie ind i
forbrændingskammeret, hvor det brændes sammen med
brændstoffet. Olieforbruget kan også være stort, når
stempelring og -gab ikke er korrekt, fordi ringen så ikke
kan tilpasses ordentligt til cylindervæggen. Kontrollen
over olien mistes også, når ringgabene ikke forskydes
under monteringen.
Hvis temperaturen i cylindrene bliver for høj, kan lak og
fernis på stemplet få ringene til at sidde fast og dermed
forårsage kraftig slitage på kort tid. En slidt ring skinner
normalt lidt eller bliver lidt lysere.
E
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Ekspander

F

Ridser på ringe og stempler forårsaget af slibende
materiale som f.eks. kul, snavs eller hårde metalstykker.
Der sker eksplosionsskader, når portioner af brændstoffet antændes spontant pga. varmen og trykket kort efter
tænding. Der dannes så 2 flammefronter, der mødes og
eksploderer, og som dermed skaber ekstreme hammertryk på et bestemt område af stemplet. Eksplosioner
skyldes ofte brug af brændstof med lavt oktantal.
Fortænding eller tænding af brændstofladningen før
den timede gnist kan forårsage eksplosionslignende
skader. Fortændingsskader er ofte mere alvorlige end
eksplosionsskader. Fortænding forårsages af et varmt
punkt i forbrændingskammeret fra kilder som gødende
koksaflejringer, blokerede køleribber, ukorrekt monterede
ventiler eller forkert(e) tændrør.
Der fås ekstra stempler i STD-borstørrelse, og 0,25 mm
og 0,50 mm i overstørrelse. De ekstra stempler leveres
med nye stempelringsæt og nye stempelpinde.
Der fås også ekstra ringsæt specielt til STD, 0,25 mm
og 0,50 mm overstørrelsesstempler. Brug altid nye
stempelringe ved montering af stempler. Genanvend
aldrig gamle ringe.
Vigtige punkter ved udførelse af service på stempelringe:
Stempeltype A
1. Glaseringen skal fjernes fra cylinderboringen, før de
nye ringsæt monteres.
2. Hvis det ikke er nødvendigt at bore i boringen igen,
og hvis det gamle stempel ligger inden for
slitagegrænserne og er fri for ridser og slidmærker,
kan det gamle stempel genanvendes.
3. Afmonter gamle ringe, og rengør riller. Genanvend
aldrig gamle ringe.
4. Før du monterer ringene på stemplet, skal du
anbringe de 2 øverste ringe i deres løbeområde i
cylinderboringen en efter en og kontrollere
endegabet. Den øverste og mellemste
kompressionsrings endegabsspillerum er
0,25/0,56 mm for en ny boring eller 0,94 mm for en
genanvendt boring.
5. Efter montering af nye kompressionsringe (øverste
og mellemste) på stemplet skal du kontrollere, at
sidespillerummet mellem den øverste
kompressionsring og rillen er 0,025/0,048 mm, og at
sidespillerummet mellem den midterste
kompressionsring og rillen er 0,015/0,037 mm. Hvis
sidespillerummet er større end specificeret, skal der
anvendes et nyt stempel.
Stempeltype B
1. Glaseringen skal fjernes fra cylinderboringen, før de
nye ringsæt monteres.
2. Hvis det ikke er nødvendigt at bore i boringen igen,
og hvis det gamle stempel ligger inden for
slitagegrænserne og er fri for ridser og slidmærker,
kan det gamle stempel genanvendes.
3. Afmonter gamle ringe, og rengør riller. Genanvend
aldrig gamle ringe.
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4. Før du monterer ringene på stemplet, skal du
anbringe de 2 øverste ringe i deres løbeområde i
cylinderboringen en efter en og kontrollere
endegabet.
Motorer med 80 mm boring: Den øverste kompressionsrings endegabsspillerum er 0,100/0,279 mm for
en ny boring eller 0,490 mm for en genanvendt
boring. Den mellemste kompressionsrings endegabsspillerum er 1,400/1,679 mm for en ny boring
eller 1,941 mm for en genanvendt boring.
Motorer med 83 mm boring: Den øverste kompressionsrings endegabsspillerum er 0,189/0,277 mm for
en ny boring eller 0,531 mm for en genanvendt
boring. Den mellemste kompressionsrings endegabsspillerum er 1,519/1,797 mm for en ny boring
eller 2,051 mm for en genanvendt boring.
5. Efter montering af nye kompressionsringe (øverste
og mellemste) på stemplet skal du kontrollere, at
sidespillerummet mellem den øverste kompressionsring og rillen er 0,030/0,070 mm, og at sidespillerummet mellem den midterste kompressionsring og rillen
er 0,030/0,070 mm. Hvis sidespillerummet er større
end specificeret, skal der anvendes et nyt stempel.

Montering af stempelringe
Orientering af stempelringen
E
F

A
D
10°

10°

B

C
A

Gab på øverste
olieringsskinne

B

Gab på nederste
olieringsskinne

C

Gab på mellemste
ring

D

Gab på
olieringekspander

E

Gab på øverste ring

F

FLY-mærke

BEMÆRK! Ringene skal monteres korrekt. Nye ringe
leveres normalt med monteringsanvisninger.
Følg disse anvisninger nøje. Brug en stempelringsekspander til montering af ringene.
Monter den nederste (oliekontrol) ring først
og den øverste kompressionsring sidst.
Stempelringene monteres som følger:
1. Oliekontrolring (nederste rille): Monter ekspanderen
og derefter skinnerne. Kontrollér, at ekspanderens
ender ikke krydser hinanden.
2. Kompressionsring (mellemste rille): Monter den
midterste ring ved hjælp af et værktøj til montering af
stempelringe. Kontrollér, at id-mærket vender opad,
når ringen monteres.
3. Kompressionsring (øverste rille): Monter den øverste
ring ved hjælp af et værktøj til montering af
stempelringe. Kontrollér, at id-mærket vender opad,
når ringen monteres.
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Plejlstænger
Forskudte plejlstænger med aftrappet hætte anvendes i
alle disse motorer.
Eftersyn og service
Kontrollér lejefladen (stor ende) for kraftig slitage, ridser,
drifts- og sidespillerum (se afsnittet Specifikationer).
Udskift plejlstang og hætte, hvis de har ridser eller viser
tegn på kraftig slitage.
Plejlstænger til serviceudskiftning fås i STD-størrelse og
i 0,25 mm understørrelse. Plejlstænger i understørrelse
er udstyret med et identifikationsmærke på den nederste
ende af plejlstangens skaft. Se altid i dokumentationen til
de forskellige dele for at sikre, at de korrekte erstatninger
anvendes.
Afmontering af krumtapaksel
Eftersyn og service
Komponenter og oplysninger om krumtapaksel
A
B
C

D

A

Selvskærende skrue

B

Flad spændeskive

C

Prop

D

Krumtapaksel

F

G
E

BEMÆRK! Hvis krumtapsøjlen er blevet slebet, skal du
visuelt kontrollere, at der er en blød
overgang mellem kanten og krumtapsøjlens
overflade.
BEMÆRK! For at forhindre gentagelse af fejl skal
knastaksel og krumtapaksel altid udskiftes
som et sæt.
Træk forsigtigt krumtapakslen ud af krumtaphuset.
Kontrollér krumtapakselsvinghjulets tænder. Hvis
tænderne er meget slidte eller revnede, eller hvis de
mangler, skal krumtapakslen udskiftes.
Kontrollér krumtapakslens lejeflader for ridser, riller og
lignende. Mål spillerummet mellem krumtapaksellejerne
og deres respektive lejeboringer. Brug et indvendigt
mikrometer eller en teleskopmåler til at måle den
indvendige diameter med på begge lejeboringer på
både horisontalt og vertikalt plan. Brug et udvendigt
mikrometer til at måle den udvendige diameter på
krumtapakslens bærelejer med. Træk lejediametrene fra
de respektive boringsdiametre for at måle spillerummet.
Kontrollér resultaterne i forhold til tolerancerne i afsnittet
Specifikationer. Hvis spillerummene ligger inden for
specifikationerne, og hvis der ikke er tegn på ridser, riller
osv., er det ikke nødvendigt med yderligere reparationer.
Hvis bærelejerne er slidte eller beskadigede, er
det nødvendigt at udskifte krumtaphuset og/eller
oliesumpen.
Efterse krumtapakslens kilespor. Hvis de er slidte eller
revnede, er det nødvendigt at udskifte krumtapakslen.
Kontrollér krumtapsøjlen for ridser eller spor efter metal.
Mindre ridser kan rengøres med en polereklud vædet
i olie. Hvis slitagegrænserne, som beskrevet i afsnittet
Specifikationer, overskrides, vil det være nødvendigt
enten at udskifte krumtapakslen eller slibe krumtapsøjlen
ned til en størrelse på 0,25 mm. Hvis den bliver slebet,
skal der anvendes en underdimensioneret plejlstang
(stor ende) på 0,25 mm for at opnå et ordentligt
spillerum. Mål krumtapsøjlens størrelse og konus, og om
den har rundhedsafvigelser.
Plejlstangslejet kan slibes en hel størrelse ned.
Ved slibning af krumtapakslen kan der komme til at
sidde slibestensrester fast i oliepassagerne. Disse
kan medføre alvorlig motorskade. Hvis du flytter
krumtapsøjleproppen, når krumtapakslen slibes, får du
god adgang til at fjerne sliberester, der evt. ophobes i
oliepassagerne.
Afmonter og udskift proppen ved at gøre som beskrevet i
det efterfølgende.

H
E

Der skal være en blid overgang mellem
afrundingen og lejets overflade.

F

Højt punkt fra afrundingens skæringspunkt

G

45° minimum

H

Dette afrundede område skal være helt glat.
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Procedure for afmontering af krumtapakslens prop
1. Bor et hul på 3/16" gennem proppen i
krumtapakslen.
2. Skru en gevindskærende skrue på ¾" eller 1" ind i
det borede hul med en flad spændeskive. Den flade
spændeskive skal være stor nok til at kunne
monteres mod ansatsen til propboringen.
3. Spænd den gevindskærende skrue, indtil den
trækker proppen ud af krumtapakslen.
Procedure for montering af ny prop:
Brug en encylinders knastakseltap som monteringsværktøj, og slå forsigtigt proppen ind i propboringen, indtil den
sidder i bunden af boringen. Sørg for, at proppen slås
ensartet ind, så der ikke opstår lækager.
Afmontering af olietætningen for enden af
svinghjulet
Afmonter olietætningen fra krumtaphuset.
Krumtaphus
Eftersyn og service
BEMÆRK! Nogle CV25-motorer er udstyret med
POWER-BORE™-cylindere, en særlig
patenteret nikkel-silikone-behandling, der
giver øget effekt, bedre kontrol over olien,
reducerer udstødningsemissionen og giver
nærmest ubegrænset levetid. Størrelsen på
POWER-BORE™-cylindere kan ikke
ændres, og de kan ikke slibes som
beskrevet med den procedure, der er
beskrevet i det følgende. Hvis en behandlet
cylinderboring er beskadiget eller ikke svarer
til specifikationen, skal du bruge en ny
miniblok eller en shortblok til reparation af
motoren. Brug de følgende procedurer for
krumtaphuse med støbejernskappe.
Kontrollér alle pakningsoverflader for at sikre, at de er fri
for pakningsfragmenter. Pakningsoverflader skal også
være fri for dybe ridser eller grater.

Kontrollér, om cylinderboringen er ridset. I alvorlige
tilfælde kan uafbrændt brændstof forårsage slitage og
ridser på cylindervæggen. Det vasker den nødvendige
smøreolie af stemplet og cylindervæggen. Når råt
brændstof siver ned ad cylindervæggen, kommer
stempelringens metal i kontakt med væggens metal.
Ridser på cylindervæggen kan også være forårsaget af
lokale varme områder, der skyldes blokerede køleribber,
eller utilstrækkelig eller snavset smøring.
Hvis cylinderboringen er meget ridset, slidt, kantet eller
har en stigning, kan det være nødvendigt at udbedre
den. Brugt et indvendigt mikrometer til at måle slitagen
(se Specifikationer), og vælg derefter den nærmeste
overstørrelse på enten 0,25 mm eller 0,50 mm. Hvis
du ændrer størrelsen til en af disse overstørrelser, vil
det gøre det muligt at anvende det disponible stempel
og den disponible ring. Først skal du ændre størrelsen
ved at bruge en borebjælke og derefter følge disse
procedurer ved slibning af cylinderen.
Slibning
Oplysninger
A

A

23°-33° dobbeltskravering

BEMÆRK! Kohler-stempler er fremstillet til at passe til
nøjagtige mål. Hvis du gør en cylinder
større, skal den bearbejdes, så den bliver
nøjagtigt 0,25 mm eller 0,50 mm større end
den nye diameter (se afsnittet
Specifikationer). Det tilsvarende
udskiftningsstempel fra Kohler i
overstørrelse vil nu passe hertil.
Mens de fleste cylinderslibesten på markedet kan
bruges sammen med enten håndboremaskiner eller
borestandere, anbefales det at bruge en borestander
med lav hastighed, da den muliggør en mere præcis
placering af boringen i forhold til krumtapakslens
forsænkning. Slibning foretages bedst ved en
borehastighed på omkring 250 o/min og 60 slag i
minuttet. Når du har monteret grove sten i slibestenen,
skal du gøre som følger:
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1. Sænk slibestenen ned i boringen, og juster den efter
centrering, så stenene er i kontakt med
cylindervæggen. Det anbefales at bruge et
almindeligt skærekølemiddel.
2. Start bore- og slibeprocessen, når den lave kant af
hver sten er på højde med boringens laveste kant.
Bevæg slibestenen op og ned, mens du foretager
udbedringen, så du undgår, at der dannes
skærekanter. Kontrollér jævnligt størrelsen.
3. Når boringen er inden for 0,064 mm af den ønskede
størrelse, udskiftes de grove sten med polersten.
Fortsæt med polerstenene, indtil boringen ligger
inden for 0,013 mm af den ønskede størrelse, og
brug derefter finish-sten (korn 220-280), og polér
boringen, til den får sin endelige størrelse. Der kan
ses en dobbeltskravering, hvis slibningen foretages
korrekt. Dobbeltskraveringen skærer den horisontale
linje i en vinkel på 23°-33°. En for flad vinkel kan få
ringene til at springe og slides for meget, mens en
for stejl vinkel vil resultere i et højt olieforbrug.
4. Kontrollér boringen for rundhed, stigning og størrelse
efter ændring af størrelsen. Brug et indvendigt
mikrometer, en teleskopmåler eller boremåler til at
måle med. Målingerne bør foretages tre forskellige
steder i cylinderen – i toppen, midten og bunden.
Der bør foretages to målinger (vinkelret på
hinanden) på tre forskellige steder.
Rengør cylinderboringen efter slibning
Det er meget vigtigt, at cylindervæggene rengøres
grundigt efter en boring og/eller slibning, hvis
renoveringen skal lykkes. Slibekornsrester i
cylinderboringen kan ødelægge en motor efter mindre
end én times drift fra genopbygningen af motoren.
Det sidste led i rengøringen bør altid være en grundig
skrubning med en børste og varmt sæbevand. Brug et
kraftigt rengøringsmiddel, der kan nedbryde maskinolien
og samtidig sørge for, at der er tilstrækkeligt med
olieemulsion tilbage. Hvis olieemulsionen nedbrydes
under rengøring, skal du kassere det snavsede vand og
starte igen med mere varmt vand og rengøringsmiddel.
Efter skrubning skal du rense cylinderen med meget
varmt rent vand, tørre den helt af og påføre et tyndt lag
motorolie for at forhindre rustdannelse.
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Måling af spillerum mellem stempel og boring
Stempeloplysninger
Stempeloplysninger

A

Type A
B

Type B
Model

Mål A

Mål B

CV17/CV18/
CV20/CV22/
CV620/CH621/
CV640/CH641

6 mm

--

CV22/CV23/
CV670-CV680

6 mm

13 mm

CH620 674cc/
CH640 674cc

--

13 mm

CV25/CV730/
6 mm
6 mm
CV740/CV750
BEMÆRK! Brug ikke et søgerblad til at måle
spillerummet mellem stempel og boring med
– det giver unøjagtige målinger. Brug altid et
mikrometer.
Før montering af stemplet i cylinderboringen er det
nødvendigt at kontrollere spillerummet helt nøjagtigt.
Dette trin glemmes ofte, og hvis spillerummene ikke
ligger inden for specifikationerne, vil det normalt medføre
motorsvigt.
Brug følgende procedure for at måle spillerummet
mellem stempel og boring nøjagtigt:
1. Brug et mikrometer, og mål stemplets diameter over
bunden af stempelskørtet og vinkelret på
stempelpinden.
2. Brug et indvendigt mikrometer, en teleskopmåler
eller en boremåler til at måle cylinderboringen med.
Mål ca. 63,5 mm under toppen af boringen og
vinkelret på stempelpinden.
3. Spillerummet mellem stempel og boring er forskellen
mellem boringens diameter og stemplets diameter
(trin 2 minus trin 1).
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Komponenter i udluftningsåbning/oliesump/oliebeholder/stempel
E

D

C

F
H
G

X

P
V

I

Q

S

R

T
B

AA
A

AB
AC

AF

U

O

W

AD
AE
Z

N

J
K

M
L

Y

C

A

Oliepåfyldning/oliepind

B

Oliepindsrør

C

E

Udluftningsdæksel

F

Flad spændeskive

G

I
Pakning til oliesump
J
Regulatordrivhjul
K
M Gerotordrivhjul (type A) N Oliepickuprør (type A) O
Q
Stempel (type A)
R
Stempelringsæt
S
U
Plejlstang
V
Krumtapaksel
W
Y
Oliesump (type A)
Z
Oliesump (type B)
AA
O-ring
til
oliepumpeAC
AD
Fjeder (type B)
AE
afdækning (type B)
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Olietætning
Reed-kontakt til
udluftning
Trykskive til låsetap
Oliepumpe (type A)
Holder til stempelring
Knastaksel
Oliepumpe (type B)
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Kugle (type B)

D

Udluftningspakning

H

Regulatortværaksel

L
Oliesi (type A)
P
Stempelpind
T
Plejlstangshætte
X
Stempel (type B)
AB Gerotordrivhjul (type B)
AF

Oliesi (type B)
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BEMÆRK! Kontrollér, at motoren samles med de
specificerede tilspændingsmomenter,
tilspændingssekvenser og spillerum. Hvis du
ikke følger disse specifikationer, kan det
forårsage alvorlig slitage eller beskadigelse
på motoren. Brug altid nye pakninger. Smør
en smule olie på gevindet på kritiske befæstelseselementer, før de samles, medmindre
der er specificeret eller på forhånd er påført
et tætningsmiddel eller Loctite®.
Sørg for, at alle rester fra rengøringsmidlet fjernes fra
motoren, før du samler den igen og tager den i brug.
Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt
nedbryde motoroliens smørende egenskaber.
Kontrollér oliesumpen, krumtaphuset, topstykker
og ventildækslerne for at sikre, at alt gammelt
tætningsmateriale er fjernet. Brug tætningsfjerner,
lakfortynder eller malingfjerner til at fjerne evt. rester.
Rengør overfladerne med isopropylalkohol, acetone,
lakfortynder eller kontaktrens til elektriske kontakter.
Monter olietætningen for enden af svinghjulet
1. Kontrollér, at tætningsboringen på krumtaphuset er
ren og fri for ridser og grater.
2. Påfør et tyndt lag motorolie på den udvendige
diameter af olietætningen.
3. Før olietætningen ind i krumtaphuset ved hjælp af et
tætningsmonteringsværktøj. Kontrollér, at
olietætningen er monteret lige og i midten af
boringen, og at værktøjet går imod krumtaphuset.
Montering af regulatortværakslen
1. Smør regulatortværakslens lejeflader i krumtaphuset
med motorolie.
2. Sæt den mindre nederste skive på
regulatortværakslen, og monter tværakslen fra
indersiden af krumtaphuset.
3. 6 mm regulatoraksel: Monter den flade skive, og før
derefter koblingstappen ind i det lille hul forneden på
regulatortværakslen.
8 mm regulatoraksel: Monter nylonskiven på regulatortværakslen, og fastgør derefter holderingen, der
skal skubbes på. Hold tværakslen opad i monteringspositionen, anbring et søgerblad på 0,50 mm på
toppen af nylonskiven, og pres holderingen ned over
akslen for at fastgøre den. Fjern søgerbladet, der nu
vil have givet det korrekte endeslør.
Montering af krumtapaksel
Pres forsigtigt svinghjulsenden af krumtapakslen
gennem hovedlejet i krumtaphuset.
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Montering af plejlstænger med stempler og ringe
Oplysninger om stempel og plejlstang

B

A
A

Cylinder nr. 1

B

Cylinder nr. 2

Oplysninger om plejlstangsbolt
A

B

C
Type

Tilspændingsmoment

A

8 mm lige skaft

22,7 Nm

B

8 mm holdebolte

14,7 Nm

C
6 mm lige skaft
11,3 Nm
BEMÆRK! Cylindrene på krumtaphuset er nummereret.
Kontrollér, at du monterer stempel, plejlstang
og endedæksel i den rigtige cylinderboring,
som markeret tidligere ved afmonteringen.
Bland ikke endedæksler og plejlstænger fra
forskellige cylindre.
BEMÆRK! Det er meget vigtigt, at stemplet/plejlstangen
vender rigtigt inde i motoren. Hvis det/den
ikke vender rigtigt, kan det forårsage kraftig
slitage eller store beskadigelser. Kontrollér,
at stempler og plejlstænger er monteret
nøjagtigt som vist.
BEMÆRK! Anbring rillen på plejlstangen ud for rillen på
det tilhørende endedæksel. Efter montering
skal plejlstængernes flade sider vende ind
mod hinanden. Fladerne med ophøjet ribbe
skal vende udad.
1. Hvis stempelringe blev fjernet, henvises til
proceduren Adskillelse/eftersyn og service for at
montere nye ringe.
2. Smør cylinderboring, stempel og stempelringe med
motorolie. Tryk ringene sammen ved hjælp af en
stempelringskompressor.
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3. Smør krumtapaksellejerne og plejlstangens
bærelejer med motorolie.
4. Kontrollér, at Fly-mærket på stemplet vender mod
motorens svinghjulsside. Brug en hammer med et
gummigreb, og slå forsigtigt stemplet ind i cylinderen. Vær omhyggelig med at olieringsskinnerne ikke
hopper ud mellem bunden af ringkompressoren og
toppen af cylinderen.
5. Monter den indvendige plejlstangshætte på
plejlstængerne med skruer. Der er blevet brugt tre
forskellige typer af plejlstangsbolte, og alle typerne
har forskellige tilspændingsværdier. Hvis der bruges
lige 8-mm-skaftbolte, skal de tilspændes trinvist med
22,7 Nm. Hvis der bruges lige 8-mm-holdebolte, skal
de tilspændes trinvist med 14,7 Nm. Hvis der bruges
lige 6-mm-skaftbolte, skal de tilspændes trinvist med
11,3 Nm. Der følger illustrerede anvisninger med til
servicestangen.
6. Gentag ovenstående procedure for den anden
plejlstang og det andet stempel.
Montering af krumtapaksel
1. Påfør et tykt lag af knastakselsmøremiddel på hver
knast. Smør krumtaphusets knastaksellejeflader og
knastakslen med motorolie.
2. Anbring knastakselhjulets timermærke i klokken
12-position.
3. Drej regulatorens tværaksel med uret, indtil den
nederste ende af akslen rammer cylinderen. Sørg
for, at tværakslen bliver i denne position under
monteringen af knastakslen.
4. Pres knastakslen ind på krumtaphusets lejeflade, og
anbring knastakselhjulets timermærke i klokken
6-position. Kontrollér, at knastakselhjul og
krumtapakselhjul går i indgreb med de to
timermærker, der sidder over for hinanden.
Bestemmelse af endeslør for knastaksel
1. Monter den skive, der blev afmonteret tidligere, på
knastakslen.
2. Placer kontrolværktøjet til knastakslens endeslør på
knastakslen.
3. Tryk på endeslørsværktøjet (så knastakslen trykkes
hen mod krumtapakslen). Brug et søgerblad til at
måle knastakslens endeslør med mellem
afstandsskiven og endeslørsværktøjet. Knastakslens
endeslør skal være 0,076/0,127 mm.
4. Hvis knastakslens endeslør ikke ligger inden for det
specificerede område, skal du fjerne endeslørsværktøjet og om nødvendigt udskifte afstandsskiven.
Der fås flere forskellige farvekodede afstandsskiver:
Hvid:

0,69215/0,73025 mm

Blå:

0,74295/0,78105 mm

Rød:

0,79375/0,83185 mm

Gul:

0,84455/0,88265 mm

Grøn:

0,89535/0,99345 mm

Grå:

0,94615/0,98425 mm

Sort:

0,99695/1,03505 mm
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5. Monter endeslørsværktøjet igen og kontrollér
endesløret igen.
Oliepumpe
Oliepumpen er monteret inden i oliesumpen. Hvis
oliepumpen blev afmonteret i forbindelse med service,
skal du se afsnittet Adskillelse/Eftersyn og service.
Regulatordrivhjul
Regulatordrivhjulet er monteret inden i oliesumpen. Hvis
regulatoren blev afmonteret i forbindelse med service,
skal du se afsnittet Adskillelse/Eftersyn og service.
Montering af olietætning i oliesump
Komponenter og oplysninger om olietætning

A

B

A
6,5 mm
B
Olietætning
1. Kontrollér, at der ikke er mærker eller grater i
oliesumpens krumtapakselboring.
2. Påfør et tyndt lag motorolie på den udvendige
diameter af olietætningen.
3. Før olietætningen ind i oliesumpen ved hjælp af et
tætningsmonteringsværktøj. Kontrollér, at
olietætningen er monteret lige og i midten af
boringen til den viste dybde.

KohlerEngines.com

77

Genmontering
Monter oliesumpen
Tætningsmønster

A

B

C

A

1,5 mm bane med
tætningsmiddel.

C

Der skal være RTV
rundt om hele
O-rings-rillen

Fyld rillen mellem
punkterne med RTV.

B

Tilspændingsrækkefølge
1

3

RTV-tætningsmiddel bruges som pakning mellem
oliesumpen og krumtaphuset på CV17-23-motorer.
Ved CV25-750-motorer bruges en oliesumpspakning.
Se afsnittet Værktøj og hjælpemidler vedr. en liste
over godkendte tætningsmidler. Brug kun frisk
tætningsmiddel. Brug af for gammelt tætningsmiddel kan
medføre lækage.
1. Kontrollér, at tætningsfladerne er rengjorte og
klargjorte. Monter en ny O-ring i bundkarret.
2. Kontrollér, at der ikke er mærker og grater på
oliesumpens eller krumtaphusets tætningsflader.
3. Påfør en stribe tætningsmiddel på 1,5 mm på
oliesumpens tætningsflade på CV17-23-motorer.
Ved CV25-750-motorer bruges en ny pakning. Før
monteringen af pakningen kontrolleres styretappen
på krumtaphusets oliefilterside. Hvis der anvendes
en todelt styretap, udskiftes den med den
integrerede styretap, der leveres med den nye
pakning.
4. Kontrollér, at regulatortværakslens ende ligger mod
bunden af cylinder nr. 1 inden i krumtaphuset.
5. Monter oliesumpen på krumtaphuset. Monter
knastakslen og krumtapakslen i de tilhørende lejer.
Drej krumtapakslen en smule med henblik på at
aktivere oliepumpen og regulatordrivhjulets indgreb.
6. Monter skruerne, der fastgør oliesumpen på
krumtaphuset. Spænd skruerne med 24,4 Nm i
følgende rækkefølge. På nogle motorer er en af
monteringsskruerne pletteret. Den pletterede skrue
monteres typisk i hun nr. 6.

10
5
8

7
6
9
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Komponenter i svinghjul/tænding

Montering af stator og bagplader
1. Påfør tætningsmiddel med Teflon® (Loctite® PST®
592™ gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på
statorens monteringshuller.
2. Placer statoren på linje med monteringshullerne, så
kablerne er ved bunden i retning mod krumtaphuset.
3. Monter og tilspænd skruerne med 6,2 Nm.
4. Før statorkablerne i krumtaphusets kanal, og monter
derefter bagpladerne og statorkabelbeslaget (hvis
monteret). Fastgør med skruer. Tilspænd skruerne
med 7,3 Nm.

B
C
N

D

N

Montering af svinghjul
FORSIGTIG!
Hvis krumtapakslen og svinghjulet
beskadiges, kan det medføre personskade.

A
E

M

Anvendelse af forkerte procedurer kan medføre
fragmentdannelse. Fragmenter kan blive kastet ud
af motoren. Foretag altid montering af svinghjulet i
henhold til retningslinjerne.

F

BEMÆRK! Før du monterer svinghjulet, skal du kontrollere, at krumtapakslens konus og svinghjulets nav er rene, tørre og helt fri for smøremidler. Smøremiddel kan få svinghjulet til at
blive overbelastet og beskadiget, når skruen
tilspændes i henhold til specifikationerne.
BEMÆRK! Kontrollér, at svinghjulskilen er monteret
korrekt i kilesporet. Svinghjulet kan revne
eller blive beskadiget, hvis kilen ikke
monteres korrekt.
1. Monter Woodruff-kilen i krumtapakslens kilespor.
Kontrollér, at kilen sidder korrekt og parallelt med
akslens konus.
2. Monter forsigtigt svinghjulet på krumtapakslen, så du
ikke forskyder Woodruff-kilen.
3. Monter skrue og skive.
4. Brug en båndskruenøgle eller et holdeværktøj til
svinghjul til at holde svinghjulet med. Spænd skruen,
der fastgør svinghjulet til krumtapakslen med 66,4 Nm.

G
L

H

K

I

J
A

Svinghjulsskrue

B

Smudsfilter

C

Støttering

D

Blæser

E

Magnet

F

Stator

G

Tændingsmodul

H

Gevindtap

I

Skrue

J

Woodruf-kile

K

Manifold

L

Bagplade

M

Svinghjul

N

Underlagsskive

O

Støtte
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Montering af blæser og græsgitter
BEMÆRK! Anbring placeringstapperne på bagsiden af
blæseren i svinghjulets forsænkninger.
1. Monter blæseren på svinghjulet med skruerne
(motorer med græsgitter af plast).
2. Spænd skruerne med 9,9 Nm.
3. Hvis motoren er forsynet med et græsgitter af plast,
skal du hægte filteret fast på blæseren. Da der er
risiko for at beskadige søjlerne under afmontering,
skal holderne monteres på andre søjler end dem, de
blev afmonteret fra. Fastgør holderne med hånden,
og skub dem derefter ned med en 13-mm-muffe,
indtil de låses fast. Hvis motoren har et metalgitter,
skal det monteres senere.
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Montering af holdere til metalgræsgitter
1. Hvis der anvendes et metalgræsgitter med individuelle gevindholdere, skal du montere en afstandsskive på de
udvendige gevind. Påfør blå Loctite® nr. 242® (kan fjernes) på gevindene. Monter holderne som vist.
2. Spænd holderne med en momentnøgle med 9,9 Nm. Græsgitteret monteres på holderne, efter montering af
blæserhuset.
Komponenter i topstykke

A

D

R
E
H

B

J

C

K
F

M

G

N
P

I

L
Q
O
A

Ventiler

B

Topstykke

C

Tændrør

D

Møtrik

E

Hydraulisk løfter

F

Hætte

G

Ventilspindeltætning

H

Magnetanker til ventilfjeder

I

Ventilfjeder

J

Ventilfjederholder

K

Omdrejningspunkt for
vippearm

L

Støttestang

M

Vippearm

N

Skrue

O

Ventildækslets O-ring

P

Tylle

Q

Ventildæksel

R

Pakning

Montering af hydrauliske løftere
BEMÆRK! Hydrauliske løftere skal altid monteres på
den samme position som før afmontering.
Udstødningsløfterne sidder på udstødningsakselsiden (oliesump) af motoren, mens
indsugningsløfterne sidder på blæsersiden af
motoren. Cylindernumrene er præget øverst
på krumtaphuset og på hvert topstykke.
1. Se Adskillelse/Eftersyn og service vedr. procedurer
for udluftning af hydrauliske løftere.
2. Påfør knastakselsmøremiddel på hver løfters
bundflade. Smør de hydrauliske løftere og
løfterboringerne i krumtaphuset med motorolie.
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3. Vær opmærksom på mærket, der identificerer de
hydrauliske løftere som hørende til på enten indsugnings- eller udstødningssiden og på enten cylinder 1
eller 2. Monter de hydrauliske løftere på deres tilhørende plads i krumtaphuset. Undlad at bruge magnet.
4. Hvis udluftnings-reed-kontakterne og stoppene er
blevet afmonteret fra krumtaphuset, skal de
genmonteres nu og fastgøres med skruer. Tilspænd
skruen med 4,0 Nm.
Ventilspindeltætninger
Disse motorer er forsynet med ventilspindeltætninger
på indsugningsventilerne og sommetider også på
udstødningsventilerne. Skift tætning, hver gang
ventilen afmonteres, eller hvis tætningen forringes eller
beskadiges. Genbrug aldrig gamle tætninger.

KohlerEngines.com

24 690 15 Rev. C

Genmontering
Samling af topstykker
Smør alle komponenter med motorolie før montering,
og vær særligt opmærksom på ventilspindeltætningens
kant, ventilspindlerne og ventilstyrene. Monter i den
rækkefølge, der er anført nedenfor, ved hjælp af
fjederklemme.
● Indsugnings- og udstødningsventiler.
● Ventilfjederhætter.
● Ventilfjedre.
● Ventilfjederholdere.
● Magnetankre til ventilfjedre.
Montering af topstykker
Tilspændingsrækkefølge

1

2

BEMÆRK! Topstykkerne skal fastgøres med det
originale monteringsudstyr, enten ved hjælp
af skruer eller gevindtappe med møtrikker
og spændeskiver. Topstykkerne er bearbejdet på en anden måde for gevindtappe end
for skruer, så fastgørelsesmetoden kan ikke
ændres, medmindre topstykkerne udskiftes.
Undlad at blande komponenterne sammen.
BEMÆRK! Sørg for at tallene, der er præget på
topstykkerne og krumtaphuset, passer til
hinanden.
Topstykker fastgjort med skruer
1. Kontrollér disse for at sikre, at der ikke er mærker og
grater på topstykkets eller krumtaphusets
tætningsflader.
2. Monter en ny toppakning (med den påtrykte skrift
opad).
3. Monter topstykket med fire skruer.
4. Spænd skruerne i to trin; først med 22,6 Nm og
derefter med 41,8 Nm i den viste rækkefølge.
Topstykker fastgjort med gevindtappe, møtrikker og
spændeskiver
1. Kontrollér disse for at sikre, at der ikke er mærker
og grater på topstykkets eller krumtaphusets
tætningsflader.
2. Hvis gevindtappene forblev urørte, skal du gå til trin
6. Hvis gevindtappene blev løsnet eller afmonteret,
monteres nye gevindtappe som beskrevet i trin 3.
Undlad at anvende/genmontere løsnede eller
afmonterede gevindtappe.
3. Monter nye gevindtappe på krumtaphuset.
a. Skru og lås 2 monteringsmøtrikker sammen på
gevindene med de mindre diametre.
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b. Skru den modsatte ende af gevindtappen, med det
låseblanding, der tidligere blev påført, i krumtaphuset, indtil den specificerede højde for krumtaphusets overflade nås. Når du skruer gevindtappene i,
skal du gøre det med en rolig og jævn bevægelse
uden afbrydelse, indtil den rigtige højde opnås.
Ellers kan friktionsvarmen fra gevindene få
låseblandingen til at hærde for tidligt.
Gevindtappene tættest på løfterne skal have en
fritlagt højde på 75 mm.
Gevindtappene længst væk fra løfterne skal have
en fritlagt højde på 68 mm.
c. Afmonter møtrikkerne, og gentag om nødvendigt
proceduren.
4. Kontrollér, at styretapperne er på plads, og monter
en ny toppakning (med teksten opad).
5. Monter topstykket. Sørg for at tallene på
topstykkerne og krumtaphuset, passer til hinanden.
Kontrollér, at topstykket sidder fladt mod pakningen
og styretapperne.
6. Smør de fritlagte (øverste) tapgevind let med
motorolie. Monter en ny flad skive og møtrik på hver
gevindtap. Spænd skruerne i to trin; først med 16,9
Nm og derefter med 35,5 Nm i den viste rækkefølge.
Montering af støttestænger og vippearme
BEMÆRK! Støttestænger skal altid monteres i den
samme position som før afmontering.
1. Vær opmærksom på mærket, der identificerer
støttestængerne som hørende til på enten
indsugnings- eller udstødningssiden og på enten
cylinder 1 eller 2. Dyp enden af støttestængerne i
motorolie og monter dem, mens du kontrollerer, at
hver støttestangskugle placeres i soklen til den
tilhørende hydrauliske løfter.
2. Smør kontaktfladerne for vippearmene og vippearmenes drejeled med fedt. Monter vippearmene og
vippearmenes drejeled på ét topstykke, og fastgør
skruerne.
3. Tilspænd skruerne med 18,1 Nm.
4. Brug en skruenøgle eller et værktøj til løft af
vippearme for at løfte vippearmene og anbringe
støttestængerne nedenunder disse.
5. Gentag de ovenfor beskrevne trin for den sidste
cylinder. Du må ikke bytte dele mellem de forskellige
topstykker.
6. Drej krumtapakslen, og kontrollér, at
ventilrækkekomponenterne kan bevæge sig frit.
Kontrollér spillerummet mellem ventilfjederspolerne,
når vippearmene er løftet helt op. Der skal som
minimum være et spillerum på 0,25 mm.
Kontrol af samling
Drej krumtapakslen mindst to omgange for at kontrollere
samling af motoren og generel korrekt drift.
Montering af tændrør
1. Kontrollér gnistgabet ved hjælp af et søgerblad.
Indstil gnistgabet til 0,76 mm.
2. Monter tændrøret i topstykket.
3. Spænd tændrøret med 27 Nm.
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Montering af tændingsmoduler
1. Drej svinghjulet, så magneten peger væk fra
tændingsmodulets nav.
2. På motorer udstyret med SMART-SPARK™
monteres begge moduler samtidigt med tappene
udad.
På motorer uden SMART-SPARK™ monteres
modulerne, så tændrørskablet fra modulet altid
vender væk fra cylinderen. På cylinder nr. 1 skal den
enkelte afbrydertap vende mod dig. På cylinder nr. 2
skal den enkelte afbrydertap vende væk fra dig
(indad).
3. Monter hvert tændingsmodul på krumtaphusnavene
med skruerne (sekskantede flangeskruer eller
unbrakoskruer, afhængigt af model). Skub modulerne så lang væk fra svinghjulet som muligt, og spænd
skruerne, så modulerne fastholdes i denne position.
4. Drej svinghjulet, så magneten sidder lige under et
tændingsmodul.
5. Indfør et fladt søgerblad på 0,30 mm mellem
magneten og tændingsmodulet. Løsn skruerne
netop så meget, at magneten trækker modulet mod
søgerbladet.
6. Spænd skruerne med 4,0-6,2 Nm.
7. Gentag trin 4 til 6 for det andet tændingsmodul.
8. Drej svinghjulet frem og tilbage, og kontrollér
spillerummet mellem magneten og
tændingsmoduler. Kontrollér, at magneten ikke
rammer modulerne. Kontrollér igen gabet med et
søgerblad, og juster det om nødvendigt igen.
Endeligt luftgab: 0,280/0,330 mm.
Montering af indsugningsmanifold
Tilspændingsrækkefølge
3

4

Montering af udluftningsdæksel og indvendige
skærmplader
Tilspændingsrækkefølge for udluftningsdæksel
1
3

4

2

På de tidlige modeller blev der brugt RTVtætningsmiddel mellem udluftningsdækslet og
krumtaphuset. Nu anvendes og anbefales en pakning
med prægede tætningsvulster. Monteres således.
1. Kontrollér, at krumtaphusets og udluftningsdækslets
tætningsflader er rengjort for gammelt
pakningsmateriale eller RTV-tætningsmiddel. Skrab
ikke på overfladen, da det kan forårsage lækager.
2. Kontrollér, at der ikke er hak eller grater på
tætningsfladerne.
3. Anbring udluftningspakningen og -dækslet på
krumtaphuset. Monter først skruerne på plads 3 og 4
som vist. Spænd kun skruerne med fingrene.
4. Monter de indvendige skærmplader med de
resterende skruer og spænd med fingrene. Undlad
indtil videre at tilspænde skruerne helt; de spændes
helt fast, når blæserhuset og de udvendige
skærmplader er monteret.

1
2
BEMÆRK! Hvis kablerne blev koblet fra tændingsmodulerne på motorer med SMART-SPARK™,
tilsluttes kabler og bunden af klemmerne
igen med GE/Novaguard G661 eller tilsvarende dielektrisk blanding. Banerne skal
overlappe mellem to klemmer, så det danner
en solid bro af materiale. Blandingen må ikke
komme ind i klemmerne. 24 584 15-S-tændingsmodulerne har en adskillelse/barriere
mellem klemmerne. Forsegl bunden af
klemmen på disse moduler. Det er dog ikke
nødvendigt, at tætningsmidlet overlapper
mellem tilslutningerne.
1. Monter indsugningsmanifolden og nye pakninger
eller O-ringe (plastmanifold), med ledningsnettet
fastgjort, på topstykkerne. Sæt eventuelle ledningsnetbøjler på de respektive bolte før montering.
Kontrollér, at pakningerne vender rigtigt. Monter
skruerne i den viste rækkefølge og tilspænd i to
omgange, først med 7,4 Nm og derefter med 9,9 Nm.
2. Slut afbryderkablet til tapklemmen på
standardtændingsmodulerne.
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Montering af blæserhus og udvendige skærmplader
Kabler på motorens starterside

4. Spænd alle befæstelseselementerne Spænd skruerne til blæserhuset med 6,2 Nm i et nyt hul eller med
4,0 Nm i et tidligere anvendt hul. Spænd de kortere
M5-skruer til sideskærmpladerne med 4,0 Nm.
Spænd M5-skruerne til sideskærmpladerne (ind i
topstykket) med 6,2 Nm i et nyt hul eller med 4,0 Nm
i et tidligere anvendt hul. Spænd de to nederste
M6-skruer til skærmpladerne med 10,7 Nm i et nyt
hul eller med 7,3 Nm i et tidligere anvendt hul.
5. Hvis motoren havde et græsgitter af plast, der går ud
over blæserhuset, skal den genmonteres nu. Spænd
monteringsskruerne med 4,0 Nm. Hvis gitteret er af
metal, skal du påføre Loctite® nr. 242® på
skruegevindet og tilspænde skruerne med 9,9 Nm.
6. Tilspænd udluftningsdækselskruerne med 11,3 Nm i
nye huller eller med 7,3 Nm i tidligere anvendte
huller i nedenstående rækkefølge. Bemærk, at den
første skrue tilspændes to gange.
Montering af Oil Sentry™ (hvis monteret)
1. Påfør tætningsmiddel med Teflon® (Loctite® PST®
592TM gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på
gevindet på Oil Sentry™-afbryderen og monter den
på udluftningsdækslet. Spænd med 4,5 Nm.
2. Forbind kablet (grønt) med Oil Sentry™-klemmen.

Kabler på motorens oliefilterside

Montering af styrepanel (hvis monteret)
1. Monter panelet på blæserhuset.
2. Monter gasreguleringsakslen på
gasreguleringsbeslaget.
3. Forbind chokerreguleringskablet med
gasreguleringsbeslaget.
4. Monter kablerne til Oil Sentry™-indikatorlamperne.

BEMÆRK! Vent med at spænde skruerne helt, indtil alle
delene er monteret, så det hele kan
forskydes i forhold til hullet.
1. Træk kablerne fra ledningsnettet og tændrørene ud
gennem de respektive åbninger i afdækningen.
2. Sæt blæserhuset på plads over den forreste kant på
de indvendige skærmplader. Fastgør nogle af
skruerne for at holde det plads.
3. Anbring de udvendige skærmplader, og fastgør dem
ved hjælp af de skruerne (to lange, to korte) i de
forreste monteringshuller (i topstykket), inklusive
eventuelle løftebånd eller fastgjorte beslag. Anbring
de to korte skruer i de øverste monteringshuller på
de udvendige skærmplader (ind i bagpladerne).
Anvend den korte skrue på venstre side til montering
af ledningsnetbeslaget. Kontrollér, at eventuelle
kabler føres ud gennem de korrekte fremspring eller
riller, så de ikke kommer i klemme mellem
blæserhuset og skærmpladerne.
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Genmontering af ensretter-regulator
1. Monter ensretter-regulatoren i blæserhuset, hvis du
tidligere har afmonteret den, og forbind derefter
ensretter-regulatorens stelkabel til spændeskiven og
sølvskruen gennem øjet. Hvis der anvendes et
beslag med stelforbindelse, skal det fastgøres med
monteringsskrue og spændeskive til ydersiden af
ensretter-regulatoren.
2. Monter B+-klemmen/-kablet midt i ensretterregulatorens stik, og forbind stikket til ensretterregulatoren.
SMART-SPARK™-modul
På motorer med SMART-SPARK™ skal du genmontere
SAM-modulet på blæserhuset eller på cylinderens
skærmplade. Spænd ikke holdeskruerne for meget.
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5. Tilspænd ventildækslet befæstigelseselementer til
specifikationen i den viste rækkefølge, medmindre
skruerne også fastholder beslaget til heavy-dutyluftfilteret eller øvrige komponenter Montering og
tilspænding af skruerne udføres, når disse dele er
monteret.
Tilspændingsspecifikationer – Dæksler
Pakning/RTV
3,4 Nm
Sort O-ring
med kraveskruer
5,6 Nm
med skruer og afstandsskiver
9,9 Nm
Gul eller brun O-ring
med indbyggede afstandsskiver
6,2 Nm

Montering af ventildæksler
Tilspændingsrækkefølge
1

3

Montering af karburator

4

2

BEMÆRK! Undlad at skrabe gammelt RTVtætningsmiddel (hvis anvendt) af topstykkets
tætningsflade, da dette kan medføre skader
og forårsage lækager. Det anbefales at
anvende pakningsopløsningsmiddel
(malingfjerner).
Der er anvendt tre forskellige typer ventildæksler. Den
første type brugte en pakning og RTV-tætningsmiddel
mellem dækslet og topstykkets tætningsflade. På den
anden type var der monteret en sort O-ring i en rille på
undersiden af dækslet. Denne type kan være forsynet
med metalafstandsstykker i bolthullerne. Den seneste
type anvender en gul eller brun O-ring, og bolthullets
afstandsstykker er støbt på. Der gælder forskellige
tilspændingsmomenter for pakningen og O-ringsdækslerne. Der fås tilbehørssæt til konvertering til de
nyeste O-ringsdæksler. Der redegøres for forskellene i
den efterfølgende beskrivelse af de forskellige trin ved
monteringen.
1. Hvis der anvendes et dæksel med pakning eller
tætning, skal tætningsfladerne på topstykket klargøres. Se afsnittet Værktøj og hjælpemidler vedr.
godkendte tætningsmidler. Brug kun frisk tætningsmiddel. Anvendelse af for gammelt tætningsmiddel
kan medføre lækage. Ved dæksler med O-ring skal
du kontrollere, at tætningsfladerne er rene.
2. Kontrollér, at der ikke er hak eller grater på
tætningsfladerne.
3. Ved dæksler, der kræver RTV-tætningsmiddel, skal
du komme en bane tætningsmiddel (Ø: 1,5 mm) på
begge topstykkers tætningsflader, montere en ny
dækselpakning på hver og derefter komme endnu
en bane tætningsmiddel på pakningernes øverste
flader. Ved dæksler med O-ringe skal du montere en
ny O-ring i rillen på hvert dæksel. Genbrug ikke
pakninger eller RTV-tætningsmiddel.
4. Placer dækslerne på topstykkerne. Lokaliser dækslet med olieseparatorhullet på cylinder nr. 1. Hvis der
blev anvendt løse afstandsstykker, skal du anbringe
et afstandsstykke i hvert skruehul. Monter skruerne i
hver sit dæksel, og spænd dem med fingrene.
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ADVARSEL
Eksplosivt brændstof kan medføre brand og
alvorlige forbrændinger.
Undlad at fylde brændstoftanken, mens
motoren er varm eller kører.
Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan
eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i
godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med
god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer.
Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i
kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen.
Brug aldrig benzin til rengøring.
1. Monter en ny karburatorpakning. Kontrollér, at alle
hullerne sidder ud for hinanden og er åbne.
2. Monter karburatoren, gasspjældsforbindelsen,
chokerforbindelsen og regulatorarmen som én
enhed.. Hvis der anvendes en indsugningsmanifold
af plast, og/eller hvis karburatoren er udstyret med
en brændstofsolenoide, tilsluttes stel- og
strømkabler igen.
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Komponenter i styrepanel
B

A

L
C

D

S

3.

R

4.

D
5.
6.

C

B

Q

7.

E
P
O

8.

N

9.
10.

M

F
G

To-cylindrede karburatormodeller: Flyt styrepanelet
på plads på blæserhuset og forbind chokerforbindelsen med bøsningen/armen fra bagsiden. Kontrollér,
at styreakslens forskydning sidder tilbage og op mod
cylinderside 2. Slut gasspjældsforbindelsen og
fjederen til reguleringsarmen.
Bevæg regulatorarmen hen imod karburatoren,
til den ikke kan komme længere (helt åbent
gasspjæld), og hold den dér.
Før en lang tynd stang ind i hullet på tværakslen, og
drej akslen så langt mod uret (set fra enden), som
den kan komme, og spænd derefter møtrikken til
6,8 Nm.
Slut kablet til brændstofsolenoiden (hvis monteret).
Monter det nederste reguleringsbeslag, hvis der er
monteret et kontrolpanel.
Fastgør styrepanelet på blæserhuset med skruer
(hvis ikke udstyret med et heavy-duty luftfilter).
Monter gasreguleringsakslen på
reguleringsbeslaget.
Monter chokerreguleringen på reguleringsbeslaget.
Monter kablerne til Oil Sentry™-indikatorlampern
Fastgør regulatorfjederen på regulatorarmen. Se de
tilhørende diagrammer.

Montering af gas- og chokerregulering
H

Komponenter i gasregulering og choker

I
J
C

K

C

L

A
B

G

B

A

Møtrik

B

Låsemøtrik

Flad spændeskive

D

Reguleringsbeslag

E

Karburator

F

Pakning til luftfilter

G

Regulatorarm

H

Regulatorfjeder

I

Gasspjældsaksel

J

Beslag

K

Afstandsstykke

L

Gasreguleringsarm

M

Fjeder til
forbindelsesled

N

Gasspjældsforbindelsesled

O

Karburatorpakning

P

Chokerforbindelsesled

I

Q

Chokerarm

R

Skrue

S

Fjeder til
gasspjældsaksel

Montering af ekstern regulatorregulering
1. Monter regulatorarmen på regulatortværakslen.
2. Kontrollér, at gasspjældsforbindelsen er forbundet
med regulatorarmen og gasreguleringsarmen på
karburatoren.

C

F

C
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I

H

D
E
A

Chokerarm

B

Gasreguleringsarm

C

Gasaktuatorarm

D

Låsemøtrik

E

Chokerreturfjeder

F

Gasreguleringsbeslag

G

Flad(e)
spændeskiver

H

Bølgeskive

Skrue
1. En-cylindrede karburatormodeller: Slut
chokerforbindelsesleddet til karburatoren og
chokeraktiveringsarmen.
2. En-cylindrede karburatormodeller: Monter
standardgasreguleringsbeslaget og luftfilterbeslaget
(hvis anvendt) på topstykkerne med skruer.
Tilspænd skruerne med 10,7 Nm i nye huller eller
med 7,3 Nm i tidligere anvendte huller.
3. Slut regulatorfjederen til gasspjældsreguleringsbeslaget til det respektive hul i regulatorarmen som vist
i diagrammet. Bemærk, at hulpositionerne tælles fra
regulatorarmens omdrejningspunkt.
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Regulatorarmens hulposition (6 mm)
H
G
F
E
D
C
B

A

A

Regulatorarm

B

Regulatortomgangshul

C

Hul 1

D

Hul 2

E

Hul 3

F

Hul 4

G

Hul 5

H

Hul 6

6-mm-regulatorarm og hulposition/diagram over
omdrejningstal
Høj tomhul Farvekode for
gangshastig- Regulatorarm,
nr.
regulatorfjeder
hed, o/min
3801-4000
6
3601-3800
5
3451-3600
4
3301-3450
3
3101-3300
5
2951-3100
4
2800-2950
3
3750*
4
3150*
4
*5 % regulering (andre: 10 %)

Klar
Klar
Klar
Klar
Violet
Violet
Violet
Klar
Violet

8-mm-regulatorarm og hulposition/diagrammer over
omdrejningstal
E
C

D
B

Motormonteret
Standardgas- gasreguleringsregulering
drejeaksel
Fjederfarve

Hul
nr.

Grøn
Blå
Orange
Klar
Rød
Violet
Blå
Orange
Sort

4
4
3
4
3
2
2
1
1

Fjeder- Hul nr.
farve
Orange
Grøn
Blå
Orange
Grøn
Blå
Violet
Blå
Grøn

4
4
4
3
3
3
2
2
1

CV20-740-motorer med 0,0299 + 0,003" tyk (22 GA)
gasbegrænser
Tilsigtet
Motormonteret
Standardgas- gasreguleringsmaksimalt
regulering
omdrejningstal
drejeaksel
Høj
tomgangshastighed
3888
3780
3672
3564
3456
3348
3240
3132
3024

WOT

Fjeder- Hul nr. Fjeder- Hul nr.
farve
farve

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800

Grøn
Blå
Orange
Klar
Rød
Violet
Blå
Orange
Sort

4
4
3
4
3
2
2
1
1

Violet
Sort
Rød
Violet
Sort
Rød
Klar
Rød
Grøn

4
4
4
3
3
3
3
2
1

CV17, CV20-740-motorer uden gasbegrænser
Tilsigtet
Motormonteret
Standardgas- gasreguleringsmaksimalt
regulering
omdrejningstal
drejeaksel

A

A

Regulatorarm

B

Hul 1

C

Hul 2

D

Hul 3

E

Hul 4

86

CV18-motorer
Tilsigtet
maksimalt
omdrejningstal
Høj
tomgangsha- WOT
stighed
3600
3888
3500
3780
3400
3672
3300
3564
3200
3456
3100
3348
3000
3240
2900
3132
2800
3024

Høj
tomgangshastighed
3888
3780
3672
3564
3456
3348
3240
3132
3024
KohlerEngines.com

WOT

Fjeder- Hul nr. Fjeder- Hul nr.
farve
farve

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800

Rød
Violet
Sort
Rød
Violet
Blå
Orange
Klar
Rød

4
3
3
3
2
2
1
2
1

Blå
Orange
Sort
Orange
Grøn
Blå
Orange
Sort
Rød

4
3
3
2
2
2
1
1
1
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CV750-motorer
Konfiguration af
regulatoraksel

Standard
(grundmateriale)

Tilsigtet maksimalt omdrejningstal
Høj tomgangsWOT
hastighed
3888
3600
3780
3500
3672
3400
3564
3300
3456
3200
3348
3100

Montering af den elektriske startmotor
1. Monter startermotoren med skruerne. Anbring
løftebeslaget, så du også fastgør oliepindsrøret.
Nogle startere med inertidrev har spidshjulsdæksel
og afstandsskiver på starterens bolte.
2. Tilspænd skruerne med 15,3 Nm.
3. På modeller med en solenoideskiftestarter skal du
slutte kablerne til solenoiden.
4. Monter oliepindsrøret, og placer monteringshullet ud
for det gevindskårne hul i løftebeslaget. Fastgør med
M5-skruer. Tilspænd skruen med 4,0 Nm.

Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan
eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i
godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med
god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer.
Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i
kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen.
Brug aldrig benzin til rengøring.
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Fjederfarve

Hul nr.

Klar
Orange
Blå
Rød
Klar
Klar

3
1
1
1
1
1

Komponenter i brændstofpumpe

G

F
A

Montering af brændstofpumpe
ADVARSEL
Eksplosivt brændstof kan medføre brand og
alvorlige forbrændinger.
Undlad at fylde brændstoftanken, mens
motoren er varm eller kører.

Med reguleret tomgangssystem

C

E
D

B

A

Bøjle til blæserhus

B

Brændstofslange,
udgang

C

Pumpeslange

D

Brændstofslange,
indgang

E

Bøjle til
brændstofslange

F

Brændstoffilter

G
Brændstofpumpe
BEMÆRK! Brændstofpumper kan være lavet af metal
eller plast. Hvis der monteres en ny
brændstofpumpe, skal du kontrollere, at den
nye pumpe vender i samme retning som den
pumpe, der er afmonteret. Der kan opstå
indvendige skader, hvis den monteres
forkert.
1. Monter brændstofpumpen og -slangerne som én
samlet enhed. Slut pumpeslangen til vakuumudtaget
i krumtaphuset.
2. Monter brændstofpumpen ved hjælp af skruerne.
Tilspænd skruerne med 2,3 Nm.
3. Slut pumpeslangerne til.
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Montering af luftfilter
Lavprofils- og kommercielle
plæneklipperkomponenter til luftfilter
1. Slut udluftningsslangen til, og fastgør udluftningsseparatoren på ventildækslet. Anbring slangen i
udskæringen på blæserhuset (senere modeller).
2. Anbring en ny pakning og luftfilterenheden på
gevindtapperne, mens du forsigtigt trækker den løse
ende af gummiudluftningsslangen gennem enheden,
indtil den sidder korrekt (så kraverne sidder på hver
side af enheden).
3. Fastgør luftfilterenheden og beslaget eller opsamlingsbeholderen med skærmplade ved hjælp af de
sekskantede flangemøtrikker. Hvis der anvendes et
nedre luftfilterbeslag, skal du montere M5-skruer
gennem den nederste del af luftfilterenheden.
Spænd de sekskantede flangemøtrikker med
6,2-7,3 Nm og de to nedre M5-skruer (hvis monteret)
med 4,0 Nm.
4. Monter luftfilterkomponenterne (jf. Luftfilter/
indsugning).
Heavy-Duty luftfiltre
1. Monter et nyt filter på luftfilterenheden.
2. Fastgør støttebeslaget på stedet til de fire skruer til
ventildækslet. Sørg for, at hvert monteringshul har et
løst eller indbygget afstandsstykke. Undlad at
spænde skruerne helt til.
3. Monter vinkeladapteren på gevindtappene. Fastgør
med, og tilspænd de sekskantede flangemøtrikker
med 6,2-7,3 Nm.
4. Monter og spænd skruerne, der fastholder luftfiltrets
monteringsbeslag og styrepanelet på blæserhuset.
5. Tilspænd skruerne til ventildækslet/monteringsbeslaget til korrekt specifikation og i den viste rækkefølge
i Genmontering – Montering af ventildæksler.
6. Kun karburatormodeller med to cylindere: hægt
chokerens returfjeder af bunden af det primære
monteringsbeslag.
Montering af lyddæmper
1. Monter portindsatser (hvis de medfølger). Monter
lyddæmperen og fastgørelsesudstyret på
lyddæmperbeslaget. Spænd skruerne med 9,9 Nm.
2. Monter de sekskantede flangemøtrikker på
gevindtapperne på udstødningen. Tilspænd
møtrikkerne til 24,4 Nm.
Montering af oliekøler (hvis monteret)
Oliekøleren kan nu monteres på motoren. Der anvendes
to forskellige typer.
1. Afhængigt af den type, der anvendes, skal
proceduren fra afsnittet Adskillelse gentages i
modsat rækkefølge.
2. Fastgør køleren eller adapteren på oliesumpen med
oliefilterniplen. Spænd oliefilterniplen med 27 Nm.
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Montering af oliefilter og opfyldning af krumtaphus
med olie
BEMÆRK! Kontrollér, at begge olieaftapningspropper er
monteret og spændt iht. de ovenfor anførte
specifikationer for at forhindre olielækager.
1. Monter olieaftapningsproppen/-propperne. Spænd
tændrøret/tændrørene med 13,6 Nm. Hvis der
anvendes en olieaftapningsventil, skal du sørge for,
at ventilhuset er lukket og hætten sat på.
2. Anbring det nye filter i en flad beholder med
åbningen opad. Påfyld ny olie, indtil olien når
bunden af gevindet. Vent 2 minutter, indtil filteret har
absorberet olien.
3. Påfør en tynd film af ren olie på gummipakningen på
oliefilteret.
4. Se den korrekte montering i brugsanvisningen til
oliefilteret.
5. Påfyld ren olie i krumtaphuset. Oliestanden bør
befinde sig øverst på oliepindens indikator.
6. Sæt oliepåfyldningsdækslet/oliepinden på igen, og
stram godt til.
Tilslutning af tændrørskabler
Slut kablerne til tændrørene.
Klargøring af motor til drift
Motoren er nu helt samlet igen. Før du starter eller
anvender motoren, skal du gøre følgende:
1. Kontrollér, at alt udstyr er spændt sikkert til.
2. Kontrollér, at olieaftapningspropperne, Oil Sentry™trykafbryderen og et nyt oliefilter er monteret.
3. Juster om nødvendigt karburatoren, karburatorens
tomgangsnål og/eller tomgangsskrue.
Test af motor
Det anbefales at kontrollere motorens funktion på
en prøvestand eller -bænk, før den monteres i det
pågældende udstyr.
1. Anbring motoren på en prøvestand. Monter en
olietrykmåler. Start motoren, og kontrollér, at der er
et olietryk (20 psi eller mere). Lad motoren køre i
tomgang i mindst 2-3 minutter og derefter med 5-6
minutter mellem tomgang og mellemområdet. Juster
blandingsindstillingerne for karburatoren. efter behov
(hvis det er muligt).
2. Juster om nødvendigt tomgangsskruen og
højhastighedsstoppet. Kontrollér, at den maksimale
motorhastighed ikke overstiger 3750 o/min (uden
belastning).
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