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VIKTIG: Les alle sikkerhetsadvarslene og instruksjonene nøye før utstyret brukes. Se bruksanvisningen til det 
utstyret denne motoren driver. 

 Sørg for at motoren er stoppet og står rett før vedlikehold eller service gjennomføres.
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SIKKERHETSFORSKRIFTER
  ADVARSEL: En fare som kan føre til dødsfall, alvorlig skade eller store skader på eiendom.
  FORSIKTIG: En fare som kan føre til mindre alvorlig skade eller skade på eiendom.
NB: Brukes for å gi viktig informasjon om installering, bruk eller vedlikehold,

 ADVARSEL
Eksplosivt drivstoff kan 
forårsake brann og 
alvorlige brannskader.
Ikke fyll tanken mens 
motoren er varm eller 
går.

Bensin er ekstremt lett antennelig, 
og dens damp kan eksplodere 
hvis den antennes. Bensin må kun 
oppbevares i godkjente beholdere, 
i godt ventilerte, ubebodde 
bygninger, på avstand fra gnister 
eller fl ammer. Drivstoffsøl kan 
antennes hvis det kommer i 
kontakt med varme deler eller 
gnister fra tenningen. Bruk aldri 
bensin som rengjøringsmiddel.

 ADVARSEL
Roterende deler kan 
forårsake alvorlig 
personskade.
Hold deg på behørig 
avstand når motoren er i 
gang.

Hold hender, føtter, hår og klær 
unna alle bevegelige deler for å 
hindre skade. La aldri motoren 
være i gang når deksler eller vern 
er fjernet.

 ADVARSEL
Karbonmonoksid kan 
forårsake kraftig kvalme, 
besvimelser eller 
dødsfall.
Unngå å puste inn eksos.

Motorens avgasser inneholder 
giftig karbonmonoksid. 
Karbonmonoksid er luktfri og 
fargeløs og kan forårsake dødsfall 
ved innånding.

 ADVARSEL
Utilsiktet start kan 
forårsake alvorlig 
personskade eller tap av 
menneskeliv.
Kople fra og jord 
tennpluggkabel før 
vedlikehold.

Motoren må koples ut på følgende 
måte før arbeid utføres på 
motor eller utstyr: 1) Kople fra 
tennpluggkabelen/kablene. 2) 
Kople den negative batterikabelen 
(–) fra batteriet. 

 ADVARSEL
Varme deler kan 
forårsake alvorlige 
brannskader.
Ikke ta på motoren 
når den er i gang eller 
umiddelbart etter at den 
er stanset.

La aldri motoren være i gang 
når varmeskjold eller -deksler er 
fjernet.

 ADVARSEL
Rengjøringsløsemidler 
kan forårsake alvorlig 
personskade eller tap av 
menneskeliv.
Må kun brukes 
på godt ventilerte 
steder på avstand fra 
antennelseskilder.

Forgasserrens og løsemidler 
er ekstremt brannfarlige. Følg 
advarslene og instruksjonene fra 
fabrikanten av rengjøringsmidlet 
om riktig og sikker bruk. Bruk aldri 
bensin som rengjøringsmiddel.

 OBS!
Elektrisk støt kan 
forårsake personskade.
Ikke ta på ledninger når 
motoren er i gang.

 OBS!
Skade på veivaksel og 
svinghjul kan forårsake 
personskade.

Bruk av feil prosedyrer kan føre 
til ødeleggelser og fragmenter. 
Fragmenter kan kastes ut av 
motoren. Følg alltid nevnte 
forholdsregler og anvisninger når 
svinghjulet installeres.
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VEDLIKEHOLDSANVISNINGER

 ADVARSEL
Motoren må koples ut på følgende måte før arbeid utføres 
på motor eller utstyr: 1) Kople fra tennpluggkabelen/
kablene. 2) Kople den negative batterikabelen (–) fra 
batteriet. 

Utilsiktet start kan forårsake alvorlig 
personskade eller tap av menneskeliv.
Kople fra og jord tennpluggkabel før 
vedlikehold.

Vanlig vedlikehold, utskifting eller reparasjon av utslippskontrollenheter og -systemer kan utføres av alle 
enkeltpersoner og verksteder, men garantireparasjoner må utføres av et servicesenter som er autorisert av Kohler.
VEDLIKEHOLDSPLAN
Hver 25. time eller årlig¹
● Gjennomfør service av / bytt forfi lter. Luftfi lter/luftinntak
● Bytt luftfi lterelement (hvis motoren ikke er utstyrt med forfi lter). Luftfi lter/luftinntak

Hver 100. time eller årlig¹
● Bytt luftfi lterelement (hvis motoren ikke er utstyrt med forfi lter). Luftfi lter/luftinntak
● Bytt olje og fi lter. Smøresystem
● Fjern kjøleskjermer, og rengjør kjøleområder. Luftfi lter/luftinntak

Hver 100. time
● Bytt drivstoffi lter.
● Kontroller at alle festeelementer er på plass og at komponenter sitter ordentlig fast. Montering

Hver 200. time²
● Få kontrollert/justert ventilslag. Montering

Hver 500. time
● Bytt tennplugg, og juster avstanden. Elektrisk anlegg

1Dette vedlikeholdet skal utføres oftere under forhold med ekstremt mye støv og smuss.
2 La en autorisert Kohler-forhandler utføre denne servicen.

REPARASJONER/SERVICEDELER
Originale reservedeler fra Kohler selges hos autoriserte forhandlere. Gå til KohlerEngines.com eller ring 1 800 544 
244 (USA og Canada) for å fi nne en autorisert forhandler.
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ANBEFALT OLJE
Vi anbefaler Kohler-olje for best ytelse. Andre 
høykvalitetsoljer (inkludert syntetiske) av API-klasse 
(American Petroleum Institute) SJ eller høyere kan også 
brukes. Velg viskositet basert på lufttemperaturen ved 
bruk, som vist i tabellen under.

ANBEFALT DRIVSTOFF

 ADVARSEL
Eksplosivt drivstoff kan forårsake brann og 
alvorlige brannskader.
Ikke fyll tanken mens motoren er varm eller 
går.

Bensin er ekstremt lett antennelig, og dens damp 
kan eksplodere hvis den antennes. Bensin må kun 
oppbevares i godkjente beholdere, i godt ventilerte, 
ubebodde bygninger, på avstand fra gnister eller 
fl ammer. Drivstoffsøl kan antennes hvis det kommer 
i kontakt med varme deler eller gnister fra tenningen. 
Bruk aldri bensin som rengjøringsmiddel.

NB: E15, E20 og E85 er IKKE godkjent og skal IKKE 
brukes. Det gis ikke garanti ved bruk av 
gammelt, ødelagt eller forurenset drivstoff.

Drivstoffet må oppfylle disse kravene:
● Ren og fersk blyfri bensin.
● Oktantall på 87 (R+M)/2 eller høyere.
● Minste forskningsoktantall (RON) på 90.
● Bensin med inntil 10 % etylen og 90 % blyfri bensin 

kan brukes.
● MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) og blanding med 

blyfri bensin (maks 15 % MTBE per volum) kan 
brukes.

● Ikke hell olje i bensinen.
● Ikke fyll for mye bensin i tanken.
● Ikke bruk bensin som er eldre enn 30 dager.

LAGRING
Bruk fremgangsmåten under hvis motoren ikke skal 
brukes på to måneder eller mer.
1. Tilfør Kohler PRO Series drivstoffbehandling eller 

tilsvarende til drivstofftanken. Kjør motoren 2–3 
minutter for å få stabilisert drivstoff inn i forgasseren 
(feil på grunn av ubehandlet drivstoff dekkes ikke av 
garantien).

2. Skift oljen mens motoren fortsatt er varm etter drift. 
Fjern tennplugg(er), og hell ca. 0,3 dl motorolje i 
sylinderen / sylindrene. Skru inn tennplugg(ene), og 
kjør motoren sakte for å distribuere oljen.

3. Kople fra den negative (-) batterikabelen.
4. Oppbevar motoren på et rent, tørt sted.
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VALVE COVER VIEW

Mål i millimeter.
Mål i tommer er gjengitt i ().

Motordimensjoner
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Modell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV470
Courage-motor

Vertikalaksel
Tallbetegnelse

Spesifi kasjon . . . . . . . . . . . . . . . SV470-0001
Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . 4223500328

Produksjonsårkode          Fabrikkode
 Kode År
 42 2012
 43 2013
 44 2014

MOTORIDENTIFIKASJONSNUMMER
Henvis til motoridentifi kasjonsnummer fra Kohler (modell, spesifi kasjon og serienummer) for mer effektive 
reparasjoner, for å bestille riktige deler og ved bytte av motor.

GENERELLE SPESIFIKASJONER3.6 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Boring
Spes. 00XX:
Spes. 01XX:

Spes. 02XX eller høyere:

---
85 mm
89 mm
94 mm

---
89 mm

---
94 mm

94 mm
---
---
---

Slaglengde 86 mm
Slagvolum

Spes. 00XX:
Spes. 01XX:

Spes. 02XX eller høyere:

---
477 cc
535 cc
597 cc

---
535 cc

---
597 cc

597 cc
---
---
---

Oljekapasitet (påfylling) 1,5 L (1,6 U.S. qt.)
Maksimal driftsvinkel (ved fullt oljenivå)4 25 °

TILTREKNINGSMOMENTER3,5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Luftfi lterholder
Sekskantmutterlukking 5,5 N (48 in. lb.)
Monteringsskruelukking (monteres tørr) 8,0 Nm (70 in. lb.) i nytt hull

5,5 Nm (48 in. lb.) i brukt hull

Motvekt
Skrue 10,9-13,2 N (95,0-115,0 in. lb.)

Viftehus og metallplate
M6-skrue 11,6 N (99 in. lb.) i nytt hull

7,7 N (68 in. lb.) i brukt hull

Løfter
Skrue 8,0–10,5 Nm (70–94,0 in. lb.) i nytt hull

7,1–8,6 Nm (61,8–74,8 in. lb.) i brukt hull

3 Verdier i metriske enheter. Verdier i parentes er engelske ekvivalenter. 
4 Å overstige maksimal bruksvinkel kan føre til motorskader på grunn av utilstrekkelig smøring.
5 Smør gjengene med motorolje før montering.
6Alle hestekraftreferanser (hp) fra Kohler er Certifi ed Power Ratings i henhold til hp-standardene SAE J1940 og 
J1995. Detaljer om Certifi ed Power Ratings fi nner du på KohlerEngines.com.
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TILTREKNINGSMOMENTER3,5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Forgasser
Drivstoffskål holdeskrue
 Walbro
 Nikki

5,1-6,2 N (45-55 in. lb.)
10,8-12,8 Nm (96-113 in. lb.)

Veivhuslokk
Skrue 24,5 Nm (216 in. lb.)

Stempelstang
Lokk tiltrekking (moment i 2 steg) 5,5, 11,5 Nm

Veivhus
Oljeavtappingsplugg 14,0 N (125 in. lb.)

Topplokk
Tiltrekking (moment i 2 steg) 20,5, 41,0 Nm
Ventilvippearm lagertapp 13,5 N (120 in. lb.)
Ventilvippearm justeringsmutter settskrue 5,5 N (50 in. lb.)

Elektrisk starter
Gjennomgående bolt 3,3-3,9 N (30-35 in. lb.)
Festemutter 3,6 N (32 in. lb.)
Mutter (topp) positiv (+) børstekontaktterminal 1,6-2,8 N (15-25 in. lb.)
Mutter (fl ens) positiv (+) børstekontaktterminal 2,2-4,5 N (20-40 in. lb.)

Svinghjul
M12 holdeskrue 88,0 N (65 ft. lb.)
M10 holdeskrue 66,5 N (49 ft. lb.)

Turtallsregulator
Spakmutter 7,0-8,5 N (60-75 in. lb.)

Tenning
Tennplugg 27 N (20 ft. lb.)
Modullukker 6,0 N (55 in. lb.) i nytt hull

4,0 N (35 in. lb.) i brukt hull
Likeretter-regulatorlukking 6,0 N (55 in. lb.) i nytt hull

4,0 N (35 in. lb.) i brukt hull

Lyddemper
Låsemuttere 24,4 N (216 in. lb.)

Oljefi lterpute rørforskruing
1/8” N.P.T.F. 4,5-5,0 N (40-46 in. lb.)

Oljepumpe
Monteringsskrue 5,0-7,5 N (44,4-66,0 in. lb.) i nytt hull

3,8-4,6 N (33,3-40,3 in. lb.) i brukt hull

3 Verdier i metriske enheter. Verdier i parentes er engelske ekvivalenter. 
5 Smør gjengene med motorolje før montering.
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TILTREKNINGSMOMENTER3,5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Oil Sentry™

Trykkbryter 4,5-5,0 N (40-45 in. lb.)

Hastighetsregulator
Brakettenhetlukking 11,0 N (95 in. lb.) i nytt hull

7,5 N (65 in. lb.) i brukt hull

Stator
Monteringsskrue 6,0 N (55 in. lb.) i nytt hull

4,0 N (35 in. lb.) i brukt hull

Ventildeksel
Skrue 11,0 N (95 in. lb.) i nytt hull

7,5 N (65 in. lb.) i brukt hull

KLARINGSSPESIFIKASJONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Motvekt
Lageroverfl ate innvendig diameter
 Ny
 Maks. slitegrense

67,011/67,086 mm
67,140 mm

Pinne utvendig diameter
 Ny
 Maks. slitegrense

11,950/11,975 mm (0,4705/0,4715 tommer)
11,900 mm

Føringssko bredde
 Ny
 Maks. slitegrense

17,85/17,90 mm (0,703/0,705 tommer)
17,75 mm

Føringsskohull innvendig diameter – første 
generasjons motvekt
 Ny
 Maks. slitegrense

12,000/12,025 mm (0,4724/0,4734 tommer)
12,050 mm

Leddpinne ytre diameter (Veivhus) – Andre 
generasjons motvekt
 Ny
 Maks. slitegrense

11,964/11,975 mm (0,4710/0,4715 tommer)
11,900 mm

Balansevektledd – andre generasjons motvekt
 Ny
 Maks. slitegrense 11,985/12,010 mm (0,4719/0,4728 tommer)

12,035 mm (0,4738 tommer)

Kamdrev
Aksialklaring 0,5/1,5 mm (0,019/0,059 tommer)
Driftssideklaring 0,02/0,13 mm
Kamdrev til kamaksel driftssammenstilling 0,02/0,10 mm

Veivhuslokk
Motvekt styrekanalbredde
 Ny
 Maks. slitegrense

17,95/18,05 mm
18,13 mm (0,714 tommer)

3 Verdier i metriske enheter. Verdier i parentes er engelske ekvivalenter. 
5 Smør gjengene med motorolje før montering.
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KLARINGSSPESIFIKASJONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Stempelstang
Stempelstang-til-veivtapp driftsklaring
 Ny
 Maks. slitegrense

0,03/0,055 mm
0,07 mm

Stempelstang-til-veivtapp sideklaring 0,25/0,59 mm
Stempelstang-til-stempelbolt driftsklaring 0,015/0,028 mm

Veivhus
Turtallsregulator tverrakselboring innerdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense

6,025/6,05 mm
6,063 mm

Veivaksel
Aksialklaring (fri) 0,225/1,025 mm
Boring i veivhus indre diameter
 Ny
 Maks. slitegrense

41,965/41,990 mm
42,016 mm

Boring i veivhuslokk indre diameter
 Ny
 Maks. slitegrense

44,965/44,990 mm
45,016 mm

Svinghjulende hovedlager akseltapp ytre diameter
 Ny, før serienummer 3703200003
 Ny, etter serienummer 3703200013
 Ytre diameter – Maks. slitegrense
 Maks. avsmalning
 Maks. urundhet

44,913/44,935 mm
44,870/44,895 mm

44,84 mm
0,0220 mm
0,025 mm

PTO-ende hovedlager akseltapp ytre diameter
 Ny, før serienummer 3703200003
 Ny, etter serienummer 3703200013
 Ytre diameter – Maks. slitegrense
 Maks. avsmalning
 Maks. urundhet

41,913/41,935 mm
41,855/41,880 mm

41,83 mm
0,020 mm
0,025 mm

Boring i veivhuslokk driftsklaring
 Ny, før serienummer 3703200003
 Ny, etter serienummer 3703200013

0,030/0,077 mm
0,070/0,120 mm

Boring i veivhus driftsklaring
 Ny, før serienummer 3703200003
 Ny, etter serienummer 3703200013

0,030/0,077 mm
0,085/0,135 mm

Stempelstang akseltapp ytterdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense
 Maks. avsmalning
 Maks. urundhet

40,982/41,000 mm
40,964 mm
0,012 mm
0,025 mm

T.I.R.
 PTO ende, veivaksel i motor
 Hel veivaksel, i V-blokker

0,15 mm
0,10 mm

Eksenter ytterdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense

66,940/66,970 mm
66,89 mm

3 Verdier i metriske enheter. Verdier i parentes er engelske ekvivalenter.
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KLARINGSSPESIFIKASJONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Sylinderboring
Sylinderboring innerdiameter
 Ny

--- --- 94,010/94,035 mm
(3,701/3,702 

tommer)
Spes. 00XX: 84,010/84,035 mm

(3.307/
3.308 tommer)

89,010/89,035 mm
(3,504/

3,505 tommer)

---

Spes. 01XX: 89,010/89,035 mm
(3,504/

3,505 tommer)

--- ---

Spes. 02XX eller høyere: 94,010/94,035 mm
(3,701/

3,702 tommer)

94,010/94,035 mm
(3,701/

3,702 tommer)

---

 Maks. slitegrense --- --- 94,073 mm
(3,704 tommer)

Spes. 00XX: 84,073 mm
(3,310 tommer)

89,073 mm
(3,507 tommer)

---

Spes. 01XX: 89,073 mm
(3,507 tommer)

--- ---

Spes. 02XX eller høyere: 94,073 mm
(3,704 tommer)

94,073 mm
(3,704 tommer)

---

 Maks. avsmalning
 Maks. urundhet

0,05 mm
0,12 mm

Topplokk
Maks. uplanhet 0,8 mm

Turtallsregulator
Turtallsregulator tverraksel-til-veivhus driftsklaring 0,013/0,075 mm
Tverraksel ytterdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense

5,975/6,012 mm
5,962 mm

Turtallsregulator giraksel-til-turtallsregulatordrev 
driftsklaring

0,09/0,16 mm

Giraksel ytterdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense

5,99/6,00 mm
5,977 mm

Tenning
Gnistgap 0,76 mm
Modul luftgap 0,203/0,305 mm

Oljepumpe
Pumpedrev-til-veivhus sideklaring 0,165/0,315 mm

Stempel, stempelringer og stempelbolt
Boltboring innerdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense

22,006/22,012 mm
22,025 mm

Pinne utvendig diameter
 Ny
 Maks. slitegrense

21,995/22,0 mm
21,994 mm

Øvre kompresjonsring-til-spor sideklaring 0,04 mm
Midtre kompresjonsring-til-spor sideklaring 0,04 mm

3 Verdier i metriske enheter. Verdier i parentes er engelske ekvivalenter.
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KLARINGSSPESIFIKASJONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Stempel, stempelringer og stempelbolt (fortsatt)
Øvre og midtre kompresjonsring endespalte ny 
boring
 Øvre ring
 Midtre ring
 Brukt boring (maks.)

0,15/0,40 mm
0,30/0,55 mm

0,77 mm
Sikringsoverfl ate ytterdiameter7

 Ny
--- --- 93,928/93,942 mm

(3,6980/
3,6985 tommer)

Spes. 00XX: 83,948/83,962 mm
(3,3050/

3,3056 tommer)

88,948/88,962 mm
(3,5018/

3,5024 tommer)

---

Spes. 01XX: 88,948/88,962 mm
(3,5018/

3,5024 tommer)

--- ---

Spes. 02XX eller høyere: 93,928/93,942 mm
(3,6980/

3,6985 tommer)

93,928/93,942 mm
(3,6980/

3,6985 tommer)

---

 Maks. slitegrense --- --- 93,828 mm
(3,6940 tommer)

Spes. 00XX: 83,828 mm
(3,3003 tommer)

88,828 mm
(3,4972 tommer)

---

Spes. 01XX: 88,828 mm
(3,4972 tommer)

--- ---

Spes. 02XX eller høyere: 93,828 mm
(3,6940 tommer)

93,828 mm 
(3,6940 tommer)

---

Stempeltrykkfl ate-til-sylinderboring7 driftsklaring 0,045 mm 0,0880 mm
(0,0035 tommer)

Ventiler og ventilløftere
Inntaksventilslag8 0,127 mm
Eksosventilslag8 0,178 mm
Inntaksventil minste løftehøyde 8,9 mm
Utløpsventil minste løftehøyde 8,9 mm
Nominell ventilsetevinkel 45°
Inntaksventilspindel-til-ventilføring driftsklaring 0,038/0,076 mm
Utløpsventilspindel-til-ventilføring driftsklaring 0,050/0,088 mm
Inntaksventilføring innerdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense

6,038/6,058 mm
6,135 mm

Inntaksventilspindel diameter
 Ny 5,982/6,0 mm
Utløpsventilføring innerdiameter
 Ny
 Maks. slitegrense

6,038/6,058 mm
6,160 mm

Utløpsventilspindel diameter
 Ny 5,970/5,988 mm

3 Verdier i metriske enheter. Verdier i parentes er engelske ekvivalenter.
7Mål 8 mm over bunn av stempelskjørt i rett vinkel på stempelbolt.
8 Kontroller ventilslag hver 200. time, juster ved behov.



12

Spesifi kasjoner

KohlerEngines.com 20 690 02 Versjon A

GENERELLE MOMENTVERDIER

Anbefalt metrisk tiltrekkingsmoment for standardapplikasjoner
Fasthetsklasse Ikke-kritiske 

festeelementer 
i aluminium

Stør-
relse 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9

Tiltrekkingsmoment: Nm (in. lb.) ± 10%
M4 1,2 (11) 1,7 (15) 2,9 (26) 4,1 (36) 5,0 (44) 2,0 (18)
M5 2,5 (22) 3,2 (28) 5,8 (51) 8,1 (72) 9,7 (86) 4,0 (35)
M6 4,3 (38) 5,7 (50) 9,9 (88) 14,0 (124) 16,5 (146) 6,8 (60)
M8 10,5 (93) 13,6 (120) 24,4 (216) 33,9 (300) 40,7 (360) 17,0 (150)

Tiltrekkingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 10%
M10 21,7 (16) 27,1 (20) 47,5 (35) 66,4 (49) 81,4 (60) 33,9 (25)
M12 36,6 (27) 47,5 (35) 82,7 (61) 116,6 (86) 139,7 (103) 61,0 (45)
M14 58,3 (43) 76,4 (56) 131,5 (97) 184,4 (136) 219,7 (162) 94,9 (70)

Momentkonvertering
N·m = in. lb. x 0,113 in. lb. = N·m x 8,85
N·m = ft. lb. x 1,356 ft. lb. = N·m x 0,737

Anbefalt britisk tiltrekkingsmoment for standardapplikasjoner
Bolter, skruer, muttere og festeelementer montert i støpejern eller stål Grad 2 eller 5 

festeelementer i 
aluminium

Størrelse Grad 2 Grad 5 Grad 8
Tiltrekkingsmoment: Nm (in. lb.) ± 20 %

8-32 2,3 (20) 2,8 (25) — 2,3 (20)
10-24 3,6 (32) 4,5 (40) — 3,6 (32)
10-32 3,6 (32) 4,5 (40) — —
1/4-20 7,9 (70) 13,0 (115) 18,7 (165) 7,9 (70)
1/4-28 9,6 (85) 15,8 (140) 22,6 (200) —

5/16-18 17,0 (150) 28,3 (250) 39,6 (350) 17,0 (150)
5/16-24 18,7 (165) 30,5 (270) — —
3/8-16 29,4 (260) — — —
3/8-24 33,9 (300) — — —

Tiltrekkingsmoment: Nm (ft. lb.) ± 20 %
5/16-24 — — 40,7 (30) —
3/8-16 — 47,5 (35) 67,8 (50) —
3/8-24 — 54,2 (40) 81,4 (60) —

7/16-14 47,5 (35) 74,6 (55) 108,5 (80) —
7/16-20 61,0 (45) 101,7 (75) 142,5 (105) —
1/2-13 67,8 (50) 108,5 (80) 155,9 (115) —
1/2-20 94,9 (70) 142,4 (105) 223,7 (165) —

9/16-12 101,7 (75) 169,5 (125) 237,3 (175) —
9/16-18 135,6 (100) 223,7 (165) 311,9 (230) —
5/8-11 149,5 (110) 244,1 (180) 352,6 (260) —
5/8-18 189,8 (140) 311,9 (230) 447,5 (330) —
3/4-10 199,3 (147) 332,2 (245) 474,6 (350) —
3/4-16 271,2 (200) 440,7 (325) 637,3 (470) —
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Det er konstruert enkelte kvalitetsverktøy for å hjelpe deg å utføre spesifi kke demonterings-, reparasjons- og 
monteringsprosedyrer. Hvis du bruker disse verktøyene, blir vedlikeholdet av motorene enklere, raskere og tryggere. 
Dessuten øker du servicekapasiteten og kundens tilfredshet ved å redusere vedlikeholdstiden for motoren.
Her er en liste over verktøy og hvor de kan anskaffes.
SEPARATE VERKTØYSLEVERANDØRER
Kohler-verktøy
Kontakt din lokale Kohler-leverandør. 

SE Tools 
415 Howard St.
Lapeer, MI 48446
Telefon +1 810 664 2981
Gratisnummer +1 800 664 2981
Telefaks +1 810 664 8181

Design Technology Inc.
768 Burr Oak Drive
Westmont, IL 60559
Telefon +1 630 920 1300
Telefaks +1 630 920 0011

VERKTØY
Beskrivelse Kilde/varenummer
Alkoholinnholdstester
Til å teste alkoholinnhold (%) i reformulert/oksygenrikt brensel.

Kohler 25 455 11-S

Dødgangsplate til kamaksel
Til å kontrollere dødgang i kamaksel.

SE Tools KLR-82405

Pakningsbeskyttelse til kamaksel (Aegis)
Til å beskytte pakningen under montering av kamaksel.

SE Tools KLR-82417

Sylinderlekkasjetester
Til å teste forbrenningen og slitasje på sylinder, stempel, ringer og ventiler.
Individuelle komponenter:
Adapter 12 mm x 14 mm (nødvendig for lekkasjetest av XT-6-motorer)

Kohler 25 761 05-S

Design Technology Inc.
DTI-731-03

Verktøysett fra forhandler (nasjonalt)
Komplett sett med nødvendige verktøy fra Kohler.
Komponenter i 25 761 39-S
Tenningssystemtester
Sylinderlekkasjetester
Testsett for oljetrykk
Tester for likeretter-regulator (120 V AC / 60 Hz)

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

Verktøysett fra forhandler (internasjonalt)
Komplett sett med nødvendige verktøy fra Kohler.
Komponenter i 25 761 42-S
Tenningssystemtester
Sylinderlekkasjetester
Testsett for oljetrykk
Tester for likeretter-regulator (240 V AC / 50Hz)

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

Digital tester for vakuum/trykk
Til å teste vakuumet i veivhuset.
Individuelle komponenter:
Gummiadapterplugg

Design Technology Inc.
DTI-721-01

Design Technology Inc.
DTI-721-10

Diagnoseprogramvare for elektronisk drivstoffi nnsprøytning (EFI)
Til bærbar eller stasjonær PC

 Kohler 25 761 23-S

EFI servicesett
Til feilsøking og oppsetting av EFI-motor.
Komponenter i 24 761 01-S
Drivstofftrykk-tester
Noid Light
90° adapter
In-line "T"-rørdel
Kodeplugg, rød kabel
Kodeplugg, blå kabel
Shrader ventiladapterslange

Kohler 24 761 01-S

Design Technology Inc.
DTI-019
DTI-021
DTI-023
DTI-035
DTI-027
DTI-029
DTI-037

Holdeverktøy for svinghjul (CS) 
Til å holde svinghjulet i CS-motorer.

SE Tools KLR-82407

Svinghjulavtrekker
Til å fjerne svinghjulet fra motoren på riktig måte.

SE Tools KLR-82408

Remskiveverktøy
Til å holde svinghjulet under fjerning.

SE Tools KLR-82409
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VERKTØY
Beskrivelse Kilde/varenummer
Verktøy for hydraulisk ventilløfter
Til å fjerne og montere hydrauliske løftere.

Kohler 25 761 38-S

Tenningssystemtester
Til å teste effekten på alle systemer, inkludert CD.

Kohler 25 455 01-S 

Induktiv turteller (digital)
Til å kontrollere motorens hastighet (RPM).

Design Technology Inc.
DTI-110

Fastnøkkel med vinkel (type K og M) 
Til å fjerne og montere festemuttere til ventilsylinder.

Kohler 52 455 04-S

Testsett for oljetrykk
Til testing og verifi sering av oljetrykk i motorer med trykksmøring.

Kohler 25 761 06-S

Radiatortester
Til trykktesting av radiator og lokk på Aegis væskekjølte motorer.

Kohler 25 455 10-S

Tester for likeretter-regulator (120 volt)
Tester for likeretter-regulator (240 volt)
Til å teste likeretter-regulatorer.
Komponenter i 25 761 20-S og 25 761 41-S
CS-PRO regulatortestkabler
Spesiell regulatortestkabel med diode

Kohler 25 761 20-S
Kohler 25 761 41-S 

Design Technology Inc.
DTI-031
DTI-033

SAM-tester (Spark Advance Module)
Til testing av SAM (ASAM og DSAM) på motorer med SMART-SPARK ™.

Kohler 25 761 40-S

Servicesett for startmotor (alle startmotorer)
Til å fjerne og montere låseringer og børster.
Individuelle komponenter:
Holdeverktøy for startmotorbørste (magnetventil)

SE Tools KLR-82411

SE Tools KLR-82416
Triad / OHC taktverktøysett
Til å holde kamdrev og veivaksel i taktbestemt posisjon under montering av taktbelte.

Kohler 28 761 01-S

Ventilføringsbrotsj (type K   og M)
Til riktig dimensjonering av ventilførere etter montering.

Design Technology Inc.
DTI-K828

Ventilføringsbrotsj (Command)
Til brotsjing av slitte ventilførere for å åpne opp for større ventiler. Kan brukes i 
lavhastighetsdrill eller med håndtaket nedenfor ved håndbrotsjing.

Kohler 25 455 12-S

Brotsjehåndtak
Til bruk ved håndbrotsjing med Kohler 25 455 12-S.

Design Technology Inc.
DTI-K830

Servicesett for ventilførere (Courage, Aegis, Command, OHC)
Til vedlikehold av slitte ventilførere.

SE Tools KLR-82415

AIDS
Beskrivelse Kilde/varenummer
Kamakselsmurning (Valspar ZZ613) Kohler 25 357 14-S
Dielektrisk smurning (GE / Novaguard G661) Kohler 25 357 11-S
Dielektrisk smurning Loctite® 51360
Kohler smurning for elektrisk startmotor (Inertia Drive) Kohler 52 357 01-S
Kohler smurning for elektrisk startmotor (magnetventil) Kohler 52 357 02-S
RTV silikontetningsmasse
 Loctite® 5900® Heavy Body i 4 oz sprayboks.
 Kun oxime-basert, oljebestandig RTV-forsegling, som de i listen, skal brukes. 

Loctite® Nos. 5900® eller 5910® anbefales for best mulig tetning.

Kohler 25 597 07-S
Loctite® 5910®

Loctite® Ultra Black 598™
Loctite® Ultra Blue 587™

Loctite® Ultra Copper 5920™
Spline Drive-smurning Kohler 25 357 12-S
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HOLDEVERKTØY FOR SVINGHJUL VENTILVIPPEARM/VEIVAKSELVERKTØY

Holdeverktøy for svinghjul kan lages av et gammelt 
ringdrev for svinghjulet og brukes istedenfor et 
remskiveverktøy.
1. Kutt ut et segment med seks tenner fra tannhjulet, 

som vist, ved hjelp av egnet slipeutstyr.
2. Slip av eventuelle grader eller skarpe kanter.
3. Vend segmentet og plasser det mellom tennings-

modulknastene på veivhuset slik at tannverktøyet 
griper inn i ringdrevtennene på svinghjulet. Knastene 
låser verktøyet og svinghjulet i posisjon for løsning, 
stramming eller fjerning med avtrekker.

Du kan lage en hakenøkkel til å løfte vippearmer eller vri 
veivakselen av en kassert stempelstang.
1. Finn en brukt stempelstang fra en 10 hk eller større 

motor. Ta av og kast stangens lokk.
2. Fjern festene på en Posi-Lock-stang, eller slip av 

sporene på en Command-stang, slik at 
skjøteoverfl aten er fl at.

3. Finn en 1" lang hodeskrue med riktig gjengesnitt 
som passer til gjengene på stempelstangen.

4. Bruk en fl at skive med riktig indre diameter, som sklir 
på hodeskruen, med ytre diameter ca. 1". Monter 
hodeskrue og skive til overfl aten på stangen.
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Motoren går rundt, men starter ikke
● Batteriet er koplet baklengs.
● En sikring har gått.
● Feil i forgasserens magnetventil.
● Choken stenger ikke.
● Tett drivstoffslange eller drivstoffi lter.
● Feil i en diode i ledningsnettet i åpen krets-modus.
● Feil i DSAI eller DSAM.
● Tom drivstofftank.
● Defekt elektronisk styreenhet.
● Defekt(e) tennspole(r).
● Defekt(e) tennplugg(er).
● Feil i drivstoffpumpe, tett eller lekk vakuumslange.
● Drivstoffkranen er stengt.
● Defekt(e) tenningsmodul(er) eller feil åpning.
● Ikke nok spenning til den elektroniske styreenheten.
● Mellomlåsebryteren er aktivert eller defekt.
● Nøkkelbryter eller kvelebryter i ”av”-stilling.
● Lavt oljenivå.
● Drivstoffkvalitet (skitt, vann, bedervet, blanding.
● Feil i SMART-SPARKTM.
● Tennpluggkabel/ -kabler er frakoplet.
Motoren starter, men går ikke
● Defekt forgasser.
● Defekt toppakning.
● Defekt eller feiljustert choke- eller gasskontroll.
● Feil i drivstoffpumpe, tett eller lekk vakuumslange.
● Lekkasje i innsugingsanlegg.
● Løse ledninger eller tilkoplinger som jorder 

tenningsavstengingskretsen.
● Drivstoffkvalitet (skitt, vann, bedervet, blanding.
● Tilstoppet tanklokkventil.
Motoren er tungstartet
● Tett drivstoffslange eller drivstoffi lter.
● Motoren er overopphetet.
● Defekt ACR-mekanisme.
● Defekt eller feiljustert choke- eller gasskontroll.
● Defekt(e) tennplugg(er).
● Skråstilt svinghjulkile.
● Feil i drivstoffpumpe, tett eller lekk vakuumslange.
● Mellomlåsebryteren er aktivert eller defekt.
● Løse ledninger eller tilkoplinger som jorder 

tenningsavstengingskretsen.
● Lav kompresjon.
● Drivstoffkvalitet (skitt, vann, bedervet, blanding.
● Svak gnist.

FEILSØKINGSVEILEDNING
Hvis det oppstår problemer, må du først kontrollere de enkle årsakene som kan virke for opplagte til at du tenker på 
dem. Et startproblem kan for eksempel skyldes tom drivstofftank.
Nedenfor vises noen av de vanlige årsakene til motorproblemer. Disse varierer fra motortype til motortype. Bruk disse 
til å fi nne årsaker.

Motoren trekker ikke rundt
● Batteriet er utladet.
● Defekt elektrisk startmotor eller magnetventil.
● Defekt nøkkelbryter eller tenningsbryter.
● Mellomlåsebryteren er aktivert eller defekt.
● Løse ledninger eller tilkoplinger som jorder 

tenningsavstengingskretsen.
● Sperren tar ikke tak i drivkopp.
● Innvendige motorkomponenter er blokkert.
Motoren går, men fusker
● Feiljustert forgasser.
● Motoren er overopphetet.
● Defekt(e) tennplugg(er).
● Defekt(e) tenningsmodul(er) eller feil åpning.
● Feil luftåpning i veivakselens posisjonssensor.
● Mellomlåsebryteren er aktivert eller defekt.
● Løse ledninger eller tilkoplinger som jorder 

tenningsavstengingskretsen.
● Drivstoffkvalitet (skitt, vann, bedervet, blanding.
● Tennpluggkabel/ -kabler er frakoplet.
● Tennpluggkabelen sitter løst på pluggen.
● Løs tennpluggkabel.
Motoren går ikke på tomgang
● Motoren er overopphetet.
● Defekt(e) tennplugg(er).
● Tomgangsjusteringsnålen(e) er ikke riktig stilt.
● Tomgangsjusteringsskruen er ikke riktig stilt.
● Utilstrekkelig drivstofftilførsel.
● Lav kompresjon.
● Drivstoffkvalitet (skitt, vann, bedervet, blanding.
● Tilstoppet tanklokkventil.
Motoren overopphetes
● Ødelagt kjølevifte.
● For stor belastning på motoren.
● Ødelagt eller avhoppet viftereim.
● Defekt forgasser.
● Mye olje i veivhuset.
● Tynn drivstoffblanding.
● Lavt væskenivå i kjølesystemet.
● Lavt oljenivå i veivhuset.
● Radiator og/eller komponenter i kjølesystemet er tette, 

tilstoppede eller lekker.
● Sviktende/defekt vannpumpereim.
● Feil i vannpumpe.
Motoren banker
● For stor belastning på motoren.
● Feil i hydraulisk løfter.
● Feil oljeviskositet/type.
● Innvendig slitasje eller skade.
● Lavt oljenivå i veivhuset.
● Drivstoffkvalitet (skitt, vann, bedervet, blanding.
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Motoren mister effekt
● Skittent luftfi lterelement.
● Motoren er overopphetet.
● For stor belastning på motoren.
● Forhindret avgassutslipp.
● Defekt(e) tennplugg(er).
● Mye olje i veivhuset.
● Feil innstilling av turtallsregulator.
● Lavt batterinivå.
● Lav kompresjon.
● Lavt oljenivå i veivhuset.
● Drivstoffkvalitet (skitt, vann, bedervet, blanding.
Motoren bruker for mye olje
● Festeelementer er løse eller trukket til med feil 

moment.
● Ødelagt toppakning / overopphetet.
● Ødelagt utluftingsventil.
● Tilstoppet, ødelagt eller defekt veivhusutlufting.
● Overfylt veivhus.
● Feil oljeviskositet/type.
● Slitt sylinderboring.
● Slitte eller ødelagte stempelringer.
● Slitte ventilspindler/ventilføringer.
Oljelekkasje fra oljeforseglinger, pakninger
● Ødelagt utluftingsventil.
● Tilstoppet, ødelagt eller defekt veivhusutlufting.
● Festeelementer er løse eller trukket til med feil 

moment.
● Stempelslag eller utette ventiler.
● Forhindret avgassutslipp.

EKSTERN MOTORINSPEKSJON
NB: Det er lurt å tappe oljen i god avstand fra 

arbeidsbenken. Sørg for at all olje renner ut.
Før motoren rengjøres eller demonteres, må du foreta 
en grundig inspeksjon av dens utvendige utseende og til-
stand. Denne inspeksjonen kan gi antydninger om hva du 
fi nner inne i motoren (og årsaken) når den demonteres.
● Se etter ansamling av smuss og avfall på veivhus, 

kjøleribber, gressrist og andre utvendige fl ater. Smuss 
eller avfall på disse fl atene kan forårsake overopp-
heting.

● Se etter tegn på drivstoff- og oljelekkasjer og skadde 
komponenter. Kraftig oljelekkasje kan tyde på tett eller 
uvirksomt lufterør, slitte eller skadde tetninger eller 
pakninger, eller løse festeelementer.

● Kontroller luftfi lterets deksel og base med henblikk på 
skade eller tegn på dårlig passform og tetting.

● Kontroller luftfi lterelementet. Se etter hull, revner, 
sprukne eller skadde tetningsfl ater eller annen skade 
som kan slippe ufi ltrert luft inn i motoren. Et skittent 
eller tilstoppet fi lter kan tyde på utilstrekkelig eller feil 
vedlikehold.

● Kontroller forgasserutløpet med henblikk på smuss. 
Smuss i åpningen er også en indikasjon på at 
luftfi lteret ikke har fungert som det skal. 

● Kontroller om oljenivået er innenfor driftsområdet på 
peilepinnen. Kjenn etter bensinlukt hvis nivået er 
høyere.

● Kontroller oljen. Tøm oljen i en beholder; den skal renne 
fritt. Se etter metallspon og andre fremmedlegemer.

 Slam er et naturlig biprodukt av forbrenningen; det er 
helt normalt med en liten ansamling. Stor 
slamdannelse kan indikere for fet drivstoffi nnstilling, 
svak tenning, for langt intervall mellom oljeskift eller 
feil oljeviskositet eller oljetype.

RENGJØRE MOTOREN

 ADVARSEL
Rengjøringsløsemidler kan forårsake alvorlig 
personskade eller tap av menneskeliv.
Må kun brukes på godt ventilerte steder på 
avstand fra antennelseskilder.

Forgasserrens og løsemidler er ekstremt brannfarlige. 
Følg advarslene og instruksjonene fra fabrikanten av 
rengjøringsmidlet om riktig og sikker bruk. Bruk aldri 
bensin som rengjøringsmiddel.

Etter å ha inspisert motorens utvendige tilstand skal den 
rengjøres grundig før den demonteres. Rengjør også 
de enkelte komponentene når motoren demonteres. 
Det er bare rene deler som kan inspiseres og måles 
presist med henblikk på slitasje eller skade. Det 
er mange rengjøringsmidler i handelen som raskt 
fjerner fett, olje og skitt fra motordelene. Hvis et slikt 
rengjøringsmiddel brukes, skal fabrikantens anvisninger 
og sikkerhetsforskrifter følges grundig.
Påse at alle rester av rengjøringsmidlet er fjernet før 
motoren settes sammen igjen og tas i bruk. Selv små 
rester av disse rengjøringsmidlene kan raskt bryte ned 
motoroljens smøreegenskaper.
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Tilstand Konklusjon
Veivhusets lufterør tett eller ute av funksjon. NB: Hvis lufterøret er en integrert del av ventildekse-

let og ikke kan vedlikeholdes separat, må ventil-
dekselet byttes. Kontroller deretter trykket.

Demonter lufterøret, rengjør delene grundig, kontroller at 
pakningsoverfl atene er fl ate, monter og kontroller trykket 
på nytt. 

Tetninger og/eller pakninger lekker. Festeelementer er 
løse eller trukket til med feil moment.

Skift ut alle slitte eller skadde tetninger og pakninger. 
Påse at alle festeelementer er trukket ordentlig til. Bruk 
riktige tiltrekkingsverdier og sekvenser ved behov.

Stempeletterslag eller lekkasje i ventiler (bekreft ved å 
kontrollere komponenter).

Overhal stempel, ringer, sylinderboring, ventiler og 
ventilføringer.

Forhindret avgassutslipp. Undersøk eksosgitteret / gnistbeskytteren (hvis motoren 
er utstyrt med det). Rengjør eller bytt etter behov. 
Reparer eller bytt andre skadede/tilstoppede eksosrør 
eller deler av eksosanlegget.

VAKUUMTEST AV VEIVHUS

 ADVARSEL

Karbonmonoksid kan forårsake kraftig 
kvalme, besvimelser eller dødsfall.
Unngå å puste inn eksos.

Motorens avgasser inneholder giftig karbonmonoksid. 
Karbonmonoksid er luktfri og fargeløs og kan forårsake 
dødsfall ved innånding.

Teste veivhusets vakuum med manometer:
1. Sett gummipluggen i oljepåfyllingshullet. Påse at 

klemmen sitter på slangen, og bruk de koniske 
adapterne for å kople slangen mellom pluggen og én 
av manometerslangene. La det andre røret være 
åpent til omgivelsene. Kontroller at vannivået i 
manometeret er på ”0”-linjen. Påse at klemmen 
lukker.

2. Start motoren, og kjør den på høy hastighet uten 
belastning.

3. Åpne klemmen, og merk deg vannivået i slangen.
 Nivået på motorsiden skal være minst 10,2 cm (4 

tommer) over nivået på den åpne siden.
 Hvis nivået på motorsiden er det samme som på 

den åpne siden (lavt / ikke noe vakuum), eller nivået 
på motorsiden er lavere enn nivået på den åpne 
siden (trykk), må du se tabellen under. 

4. Steng klemmen før motoren stanses.

Teste vakuum i veivhuset med vakuum-/trykkmåler:
1. Fjern peilepinnen eller oljepåfyllingspluggen/lokket.
2. Monter adapteren i åpningen for oljepåfylling/

peilepinne, opp-ned over enden på et smalt 
peilepinnerør eller direkte i motoren hvis du ikke 
bruker rør. Sett måleren med mothaker i hullet i 
pluggen. 

3. Kjør motoren, og noter måleravlesningen.
 Analog tester – Nålebevegelse til venstre for "0" er et 

vakuum, og bevegelse til høyre indikerer trykk. 
 Digital tester – Trykk på testknappen øverst på 

testeren.
 Vakuumet i veivhuset skal minst være 10,2 cm 

(4 tommer) vann. Hvis avlesningen er lavere enn 
spesifi kasjonen, eller hvis det fi nnes trykk, kan du 
fi nne mulige årsaker og konklusjoner i tabellen 
nedenfor.

 ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake alvorlig 
personskade.
Hold deg på behørig avstand når motoren er 
i gang.

Hold hender, føtter, hår og klær unna alle bevegelige 
deler for å hindre skade. La aldri motoren være i gang 
når deksler eller vern er fjernet.

Det skal være et delvis vakuum i veivhuset når motoren går. Trykk i veivhuset (vanligvis forårsaket av tett eller dårlig 
fungerende lufterør) kan medføre at olje presses ut ved oljetetninger, pakninger eller andre mulige steder.
Veivhusets vakuum kan best måles med et vannmanometer eller vakuumtestinstrument. Fullstendige instruksjoner 
følger med settene.
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Feilsøking

KOMPRESJONSTEST
For Command Twins:
Kompresjonstest bør utføres på varm motor. Fjern skitt og rusk fra tennpluggen(e) før de fjernes. Kontroller at choken 
er slått av og at gassen er vidåpen under testen. Kompresjonen skal være minst 160 psi, og den bør ikke variere mer 
enn 15 % mellom sylindrene.
Alle andre modeller:
Disse motorene er utstyrt med en automatisk kompresjonsfrigjøringsmekanisme (ACR). På grunn av ACR-
mekanismen er det vanskelig å oppnå nøyaktig kompresjonsavlesning. Som et alternativ kan du bruke lekkasjetesten 
beskrevet nedenfor.
SYLINDERLEKKASJETEST
En sylinderlekkasjetest kan være et verdifullt alternativ til en kompresjonstest. Ved å trykksette forbrenningskammeret 
via en ekstern luftkilde kan du fastslå om ventilene eller ringene lekker, og hvor mye de lekker.
Sylinderlekkasjetesteren er en relativt enkel og rimelig lekkasjetester for små motorer. Testeren inkluderer en 
hurtigkopling for tilkopling til adapterslangen, og et holdeverktøy.
1. Kjør motoren 3–5 minutter slik at den blir varm.
2. Fjern tennpluggen(e) og luftfi lteret fra motoren.
3. Drei veivakselen til stempelet (til sylinderen som testes) er ved øvre dødpunkt (TDC) av kompresjonsslaget. Hold 

motoren i denne stillingen mens du tester. Holdeverktøyet som leveres sammen med testeren kan brukes dersom 
veivakselens PTO-ende er tilgjengelig. Lås holdeverktøyet på veivakselen. Monter en 3/8 tommers avbryterstang 
inn i hullet/sporet for å holde verktøyet slik at det står vinkelrett på både holdeverktøyet og veivaksel PTO.

 Hvis svinghjulenden er lettere tilgjengelig, kan du bruke en avbryterstang og hylse på svinghjulets mutter/skrue for 
å holde den på plass. Det kan være nødvendig med en hjelpeperson for å holde avbryterstangen mens testen 
pågår. Hvis motoren er montert på utstyr kan du eventuelt holde den ved å klemme eller kile fast en komponent 
som drives. Påse at motoren ikke kan rotere av TDC i noen retning.

4. Sett adapteren i tennplugghullet, men ikke kople den til testeren ennå.
5. Vri regulatorbryteren helt mot klokken.
6. Kople til en luftkilde som gir minst 50 psi til testeren.
7. Vri regulatorbryteren med klokken (økning) til nålen i måleapparatet er i det gule området på den nedre enden av 

skalaen.
8. Kople testerens hurtigkobling til adapterslangen. Åpne testventilen gradvis mens du holder godt tak i motoren ved 

TDC. Merk deg målerutslaget, og lytt etter luft som slipper ut ved forgasserinntaket, avgassutløpet og/eller 
forgasserens lufterør. 

Tilstand Konklusjon
Luft slipper ut av veivhusets lufterør. Slitt ring eller sylinder.
Luft slipper ut av avgassystemet. Defekt eksosventil / feil sete.
Luft slipper ut av forgasseren Defekt inntaksventil / feil sete.
Måleren er i lav sone (grønn). Stempelringer og sylinder i god stand.
Måleren er i moderat sone (gul). Motoren kan fortsatt brukes, men det er en viss slitasje. 

Kunden bør planlegge overhaling eller utskifting.
Måeren er i høy sone (rød). Ringer og/eller sylinder har betydelig slitasje. Motoren 

bør renoveres eller skiftes.
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Papirelement
1. Fjern elementet fra basen. Bytt elementet.
2. Installer elementet med brettet side vendt ut, og med 

gummiforseglingen på kanten av bunnen.
Monter luftfi lterdekselet, og sikre det med hjulene.
PUSTERØR
Sørg for at begge endene av pusterøret er riktig montert.
LUFTKJØLING

 ADVARSEL
Varme deler kan forårsake alvorlige 
brannskader.
Ikke ta på motoren når den er i gang eller 
umiddelbart etter at den er stanset.

La aldri motoren være i gang når varmeskjold eller 
-deksler er fjernet.

Riktig kjøling er essensielt. Rengjør fi ltre, kjølefi nner 
og andre eksterne overfl ater på motoren for å forhindre 
overoppheting. Unngå å sprute vann på kabler eller 
andre elektriske komponenter. Se vedlikeholdsplanen

Luftfi lter
Disse systemene er CARB- / EPA-sertifi serte, og 
komponenter skal ikke endres eller modifi seres på noen 
måte.
Luftfi lterkomponenter

B

C

A

D

E

A

B

C

D

E

A Luftfi lterholder B Papirelement
C Forfi lter D Luftfi lterdeksel
E Luftfi lterhjul

NB: Bruk av motoren med løse eller skadede luftfi lter 
komponenter kan føre til slitasje og feil. Bytt alle 
bøyde eller skadede komponenter.

NB: Papirelementet skal ikke rengjøres med trykkluft. 
Løsne hjulene, og fjern luftfi lterdekselet.
Forfi lter (hvis motoren er utstyrt med det)
1. Fjern forfi lteret.
2. Bytt eller vask forfi lteret i varmt vann med 

vaskemiddel. Skyll ut, og la lufttørke.
3. Fyll forfi lteret med ny motorolje. Klem ut overfl ødig 

olje.
4. Sett forfi lteret inn i dekselet igjen. Påse at hullene 

stemmer med den øvre dekselknotten.
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Vanlige drivstoffsystemer med forgasser og relaterte 
komponenter omfatter:
● Drivstofftank.
● Drivstoffl edning.
● Ledningsmontert drivstoffi lter.
● Drivstoffpumpe.
● Forgasser.

Drivstoffpumpen driver drivstoffet fra tanken gjennom det 
ledningsmonterte fi lteret og drivstoffl edningene. Deretter 
går drivstoffet til forgasserens fl ottørskål og trekkes 
inn i forgasseren hvor det blandes med luft. Deretter 
forbrennes blandingen av drivstoff og luft i motorens 
forbrenningskammer.
ANBEFALT DRIVSTOFF
Se avsnittet om vedlikehold.
DRIVSTOFFLEDNING
Drivstoffrør med lav permentering må installeres på 
Kohler Co.-motorer med forgasser for å overholde EPA- 
og CARB-reglene.
DRIVSTOFFPUMPE
Enkelte motorer er utstyrt med en eller to puls-drivstoff-
pumper. En er montert til hastighetskontrollbraketten og 
den andre er montert til luftfi lterholderen.
Drivstoffpumpen har to innvendige kamre, adskilt av en 
membran. Luftkammeret er koplet til motorens veivhus 
med en gummislange. Drivstoffkammeret har et inntak 
fra drivstofftanken og et utløp til forgasseren. Inntaket og 
utløpet har hver sin énveis tilbakeslagsventil.
Pumpen aktiveres ved at det veksles mellom negativt 
og positivt trykk i veivhuset. Når stempelet beveger seg 
oppover i sylinderen, dannes det negativt trykk (vakuum) 
i veivhuset og i pumpens luftkammer. Membranen 
beveger seg mot det negative trykket, og sugingen 
trekker drivstoff forbi inntakets tilbakeslagsventil, inn 
i drivstoffkammeret. Stempelets bevegelse nedover 
forårsaker positivt trykk i veivhuset og luftkammeret, slik 
at membranen skyves i motsatt retning og legger trykk 
på drivstoffet. Inntakets tilbakeslagsventil er nå stengt, 
slik at drivstoffet presses forbi utløpets tilbakeslagsventil, 
til forgasseren. 

Reparasjon
Puls-drivstoffpumper kan ikke repareres og må skiftes 
hvis de er defekte. 

Demontering
Drivstoffpumpe montert på 
hastighetskontrollbraketten
1. Kople inntaks-, utløps- og pulsledningene fra 

drivstoffpumpen. Merk ledningene slik at de blir 
montert riktig igjen.

2. Fjern skruene som fester bensinpumpen.
Drivstoffpumpe montert på luftfi lterholderen
1. Fjern peilepinnen og viftehuset.
2. Kople inntaks-, utløps- og pulsledningene fra 

drivstoffpumpen. Merk ledningene slik at de blir 
montert riktig igjen.

3. Fjern drivstoffpumpen fra braketten.

Montering
Drivstoffpumpe montert på 
hastighetskontrollbraketten
1. Installer den nye drivstoffpumpen og fest den med 

de sekskantede fl ensskruene. Trekk til skruene med 
5,9 Nm (52 in lb). Ikke trekk dem til for hardt.

 2. Kople inntaks-, utløps- og pulsledningene til deres 
respektive rørdeler på pumpen. Fest dem med 
klemmene.

Drivstoffpumpe montert på luftfi lterholderen
1. Monter ny drivstoffpumpe ved å trykke den inn på de 

siste låsetappene på braketten.
 2. Kople inntaks-, utløps- og pulsledningene til deres 

respektive rørdeler på pumpen. Fest dem med 
klemmene. 
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TESTE DRIVSTOFFSYSTEMET
Når det er vanskelig å starte motoren, eller den tørner uten å starte, kan problemene ligge i drivstoffsystemet. Test 
drivstoffsystemet på følgende måte:

1. Kontroller at det er drivstoff i forbrenningskammeret.
 a. Kople fra og jord tennpluggkabelen.
 b. Lukk choken på forgasseren.
 c. Tørn motoren fl ere ganger.
 d. Ta ut tennpluggen og se om det er drivstoff på 

tuppen.
2. Kontroller om det renner drivstoff fra tanken til 

drivstoffpumpen.
 a. Fjern drivstoffl edningen fra drivstoffpumpens 

inntaksdel.
 b. Hold ledningen under bunnen av tanken. Åpne 

stengeventilen (hvis slik fi nnes) og se på 
strømmen.

3. Kontroller hvorvidt drivstoffpumpen fungerer.
 a. Fjern drivstoffl edningen fra forgasserens 

inntaksdel.
 v. Tørn motoren fl ere ganger og se på strømmen.

Tilstand Konklusjon
Drivstoff på tuppen av tennpluggen. Det kommer drivstoff til forbrenningskammeret.
Ikke drivstoff på tuppen av tennpluggen. Kontroller drivstoffstrømmen fra drivstofftanken (trinn 2).
Det strømmer drivstoff fra drivstoffl edningen. Kontroller drivstoffpumpen for feil (trinn 3).

Hvis drivstoffpumpen fungerer, kontrollerer du 
forgasseren for feil. Se avsnittet om forgasser.

Det strømmer ikke drivstoff fra drivstoffl edningen. Kontrller ventilen i tanklokket, drivstoffsilen, fi lteret på 
ledningen, stengeventilen og drivstoffl edningen. Reparer 
eventuelle problemer, og kople til ledningen igjen.

Drivstoffl edningens tilstand. Kontroller at drivstoffl edningen ikke er tilstoppet. Hvis 
drivstoffl edningen ikke er tilstoppet, kontrollerer du at 
veivhuset ikke er overfylt og/eller at det ikke er olje i 
pulsledningen. Hvis kontrollene ikke avdekker årsaken til 
problemet, må pumpen byttes.
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FORGASSER

 ADVARSEL Bensin er ekstremt lett antennelig, og dens damp kan ek-
splodere hvis den antennes. Bensin må kun oppbevares i 
godkjente beholdere, i godt ventilerte, ubebodde bygninger, 
på avstand fra gnister eller fl ammer. Drivstoffsøl kan anten-
nes hvis det kommer i kontakt med varme deler eller gnister 
fra tenningen. Bruk aldri bensin som rengjøringsmiddel.

Eksplosivt drivstoff kan forårsake brann og 
alvorlige brannskader.
Ikke fyll tanken mens motoren er varm eller 
går.

Komponenter i Nikki forgasser med en sylinder

A

C

B

J

I

H

G

K

D

E

F

A Chokespak og -aksel B Chokereturfjær
C Chokeplate D Drivstoffi nntaksnål

E Flottørstift F Skålens 
holdeskruepakning

G
Magnetventil for 
avstenging av 

drivstoff
H Drivstoffskål

I Flottør J Skålpakning

K Tomgangsjusterings-
fjær og skrue

Komponenter i Walbro forgasser med en sylinder

A

C

B

J

I

H

G

K

D

E

F

L

A Chokespak og -aksel B Chokereturfjær
C Chokeplate D Drivstoffi nntaksnål

E Flottørstift F Skålens 
holdeskruepakning

G
Magnetventil for 
avstenging av 

drivstoff
H Drivstoffskål

I Flottør J Skålpakning

K Tomgangsjusterings-
fjær og skrue L Skålens holdeskrue
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Disse motorene er utstyrt med enten en Walbro eller 
Nikki fast hoveddyseforgasser. Forgasserne har en lav 
tomgangsjusteringsskrue og enten fast tomgang eller 
begrensningshette på tomgangsjusteringsnålen. 

Sjekkliste for feilsøking
Når det er vanskelig å starte motoren, den går ujevnt 
eller den stopper på lavt turtall, kontrollerer du følgende 
områder før du justerer eller demonterer forgasseren.
1. Påse at bensintanken er fylt med ren, ny bensin.
2. Påse at tanklokkets lufting ikke er tett, og at den 

virker som den skal.

3. Påse at det kommer bensin til forgasseren. Dette 
omfatter å kontrollere tilbakeslagsventilen for driv-
stoff, drivstofftankens fi lterrist, ledningsmonter 
drivstoffi lter, drivstoffl edninger og drivstoffpumpe med 
henblikk på hindringer eller defekte komponenter.

4. Påse at luftfi lterets holder og forgasseren er ordentlig 
festet til motoren med pakninger i god stand.

5. Påse at luftfi lterelementet (inkludert forfi lter, hvis 
montert) er rent, og at alle luftfi lterkomponenter er 
ordentlig festet.

6. Påse at tenningssystemet, turtallsregulatorsystemet, 
avgassystemet samt gass- og chokekontroller 
fungerer som de skal.

Feilsøke forgasserrelaterte årsaker
Tilstand Mulig årsak Konklusjon

Motoren har vanskelig for å starte, 
går ujevnt eller stanser på tomgang.

Drivstoffblanding for lavt 
tomgangsturtall/hastighet feil innstilt.

Juster tomgangsjusteringsskruen og 
juster deretter tomgangsjusterings-
nålen.

Feil chokejustering. Riktig chokejustering.
(Indikeres ved svart, sotete eksos, 
tenningsfeil, tap av hastighet og 
effekt, vibrerende turtallsregulator 
eller for stor chokeåpning.)

Choken er delvis stengt under drift. Kontroller chokespaken/-leddet for å 
forvisse deg om at choken fungerer 
som den skal.

Drivstoffblanding for lavt 
tomgangsturtall er feil innstilt.

Juster tomgangsnålen.

Smuss under drivstoffi nntaksnålen. Ta ut nålen; rengjør nålen og setet og 
blås med trykkluft.

Skålens lufting eller avlufting er tett. Fjern drivstoffskål, tomgangsjuste-
ringsnål og blindplugger. Rengjør 
lufting, porter og avluftinger. Blås ut 
alle åpninger med trykkrom.

Drivstoffskålens pakning lekker. Ta av drivstoffskålen og skift 
pakningen.

Lekk, sprukken eller ødelagt fl ottør. Senk ned fl ottøren for å se etter 
lekkasjer.

Motoren går med mager 
drivstoffblanding (indikeres ved 
tenningsfeil, tap av hastighet og 
effekt, vibrerende turtallsregulator 
eller for stor chokeåpning.)

Drivstoffblanding for lavt 
tomgangsturtall er feil innstilt.

Juster tomgangsnålen.

Blindhull er tette; smuss i 
drivstofftilførselskanaler.

Fjern drivstoffskål, tomgangsjuste-
ringsnål og blindplugger. Rengjør 
hoveddrivstoffdyse og alle passasjer; 
blås rent med trykkluft.

Det lekker drivstoff fra forgasseren. Smuss under drivstoffi nntaksnålen. Fjern drivstoffskål, tomgangsjuste-
ringsnål og blindplugger. Rengjør 
lufting, porter og avluftinger. Blås ut 
alle åpninger med trykkrom.

Flottøren er sprukket eller skadd. Skift fl ottør.
Skålens holdeskruepakning skadd. Skift pakning.
Skålens holdeskrue er løs. Trekk til skruen i henhold til 

spesifi kasjonene. Walbro 5,1-6,2 Nm 
(45-55 in. lb.) eller Nikki 10,8-12,8 Nm 
(96-113 in. lb.).
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DRIVSTOFFSYSTEM 

Drivstoffsolenoid
De fl este forgassere er utstyrt med en magnetventil 
for avstenging av drivstoff. Magnetventilen er festet til 
drivstoffskålen. Magnetventilen har en fjærbelastet pinne 
som trekker seg tilbake når lederen tilføres 12 volt, slik 
at drivstoffet kan strømme til hoveddysen. Når strømmen 
kuttes, blokkerer pinnen drivstoffstrømmen. 
Nedenfor fi nner du en enkel test, som utføres med 
stoppet motor, for å fi nne ut om magnetventilen fungerer 
som den skal: 
1. Steng av drivstoffet og fjern magnetventilen fra 

forgasseren. Når magnetventilen er løsnet og fjernet, 
vil det lekke bensin ut av forgasseren. Ha en behol-
der for hånden slik at du kan samle opp drivstoffet. 

2. Tørk av spissen av magnetventilen med en klut, eller 
blås på den med trykkluft for å fjerne eventuelt 
drivstoff. Ta med deg magnetventilen til et sted med 
god ventilasjon hvor det ikke fi nnes drivstoffdamp. Du 
trenger en 12 volts strømkilde som kan slås på og av. 

3. Kontroller at strømkilden er slått av. Kople den 
positive strømledningen til den røde ledningen på 
magnetventilen. Kople den negative strømledningen 
til magnetventilhuset. 

4. Slå på strømkilden, og legg merke til pinnen i senter 
av magnetventilen. Pinnen skal trekke seg inn når 
strømmen er slått på og gå tilbake til sin opprinnelige 
posisjon med strømmen slått av. Test fl ere ganger 
for å kontrollere at den fungerer. 

Forgasserkretser
Flottør 
Drivstoffnivået i skålen opprettholdes av strømmen 
og drivstoffi nnløpsnålen. Flottørens oppdrift stopper 
drivstoffstrømmen når motoren er i ro. Når drivstoffet 
forbrukes, vil fl ottøren synke. Drivstofftrykket vil trykke 
inntaksnålen bort fra setet slik at mer drivstoff kan slip-
pes inn i skålen. Når det ikke er behov for mer drivstoff, 
vil fl ottørens oppdrift igjen motvirke drivstoftrykket når 
den stiger til sin faste innstilling og stopper strømmen. 
Langsom og middels
Ved lave hastigheter bruker motoren kun den lang-
somme kretsen. Når en tilmålt luftmengde trekkes inn 
gjennom de langsomme luftdysene, trekkes drivstoff 
inn gjennom hoveddysen og måles gjennom den lang-
somme dysen. Luft og drivstoff blandes i den lang-
somme dysen og går til tomgangskammeret (overfø-
ringsport). Fra tomgangskammeret måles blandingen av 
drivstoff og luft gjennom tomgangsporten. Ved lav tom-
gang kontrolleres blandingen av innstillingen av juste-
ringsskruene for tomgang. Blandingen blandes deretter 
med hovedluften og leveres til motoren. Når strupepla-
tens åpning øker, trekkes større mengder luft/drivstoff-
blanding inn gjennom faste og målte tomgangshull. Når 
strupeplaten åpnes ytterligere, blir vakuumsignalet stort 
nok ved venturi til at hovedkretsen begynner å arbeide. 
Hoved (høy hastighet)
Ved høye hastigheter/belastninger bruker motoren 
hovedkretsen. Når en tilmålt luftmengde trekkes gjennom 
luftddysen, trekkes drivstoff gjennom hoveddysen. Luft 
og drivstoff blandes i hoveddyser og går inn i hovedluft-
strømmen. Der blandes drivstoff og luft ytterligere. Deret-
ter leveres denne blandingen til forbrenningskammeret. 
Forgasseren har fast hovedkrets som ikke kan justeres. 

Forgasserjustering
NB: Forgasserjustering må ikke utføres uten at 

motoren er varm. 
Forgasseren er konstruert for å gi motoren riktig 
blanding av drivstoff og luft under alle driftsforhold. 
Hoveddrivstoffdysen er kalibrert ved fabrikken og 
kan ikke justeres. Tomgangsjusteringsnålene er også 
fabrikkinnstilt og trenger normalt ingen justering. 
Justering av lavt tomgangsturtall
NB: Faktisk av tomgangshastighet avhenger av 

bruken. Se utstyrsprodusentens anbefalinger. Lav 
tomgangshastighet for basismotorer er 1200 RPM. 

Sett gassen på “tomgang” eller “sakte”. Skru 
tomgangsjusteringsskruen inn eller ut til du oppnår 
tomgangsturtall på 1200 RPM (± 75 RPM). 
Justere turtallsregulatorturtallet (hvis slik er montert)
1. Hold turtallsregulatorspaken unna forgasseren slik at 

gasshåndtaket står ved justeringsskruen for tomgangs-
turtall (RPM) på forgasseren. Start motoren og la den 
bli varm. Juster deretter skruen til du oppnår ca. 1200 
RPM. Kontroller hastigheten med en turtallsmåler. 
Skru justeringsskruen (indre) med urviseren (inn) for å 
øke eller mot urviseren (ut) for å redusere turtallet. 

2. Slipp turtallsregulatorspaken og kontroller at gass-
håndtaket er i tomgangsstilling. Skru justeringsskruen 
for turtallsregulert tomgang til du oppnår utstyrsprodu-
sentens anbefalte tomgangsturtall (1500-1800 RPM). 
Enkelte motorer har en bøyelig knast som brukes til å 
justere dette turtallet. Du bør bruke en tang til å bøye 
denne knasten for å oppnå anbefalt turtall. Turtallsre-
gulert tomgangshastighet (RPM) er normalt ca. 300 
RPM høyere enn lavt tomgangsturtall. 

3. Flytt gasshåndtaket til full gass, og hold det i denne 
stillingen. Skru skruen for høyt turtall til du oppnår 
ønsket turtall ved høy hastighet uten belastning. 
Turtallsregulert tomgang må angis før du utfører 
denne justeringen. 

Blandingsjustering for lav tomgang
Optimal drivstoffi nnstilling for lav tomgang

BB
CC

ED

AA

A Fet B Mager
C Midtpunkt D Venstre side
E Høyre side

NB: Motoren har fast lav tomgang eller begrens-
ningshette på justeringsnålene for tomgangs-
drivstoff. Trinn 2 kan bare utføres innenfor de 
grensene hetten tillater. Begrensningshettene 
må ikke fjernes. 
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1. Sett gassen på “tomgang” eller “sakte”. Juster lav 
tomgang til 1200 RPM. Følg instruksjonene for 
justering av lav tomgang. 

2. Stille inn justeringsnålene for lav tomgang: Plasser 
gassen i posisjon for tomgang eller lav hastighet. 

 a. Skru tomgangsjusteringsnålen ut (mot urviseren) 
fra foreløpig innstilling til motorhastigheten 
reduseres (fet blanding). Merk deg nålens 
posisjon. Skru deretter justeringsnålen inn (med 
urviseren). Motorhastigheten kan øke, deretter 
reduseres den når nålen skrus inn (mager 
blanding). Merk deg nålens posisjon. Still 
justeringsnålen midt mellom innstillingene for fet 
og mager blanding. 

 b. Gjenta prosedyren på den andre justeringsnålen 
for lav tomgang (kun for forgassere med to 
ventiler).

3. Kontroller/juster tomgangsturtallet for lav hastighet til 
angitt innstilling. 

Justering av høy hastighet (RPM)
1. Flytt gasskontrollen til høy hastighet mens motoren 

går.
2. Skru den indre justeringsskruen ut for å redusere 

eller inn for å øke turtallet. På Courage enkel må du 
løsne skruene på hastighetskontrollbraketten og 
skyve den mot forgasseren for å senke og trekke 
den bort fra forgasseren for å øke turtallet.

Service av forgasser
NB: Hoveddyser og langsomme dyser er faste og 

størrelsesbestemte. De kan fjernes ved behov. 
Det fi nnes faste dyser for bruk i høyere områder. 

● Inspiser forgasserhuset med henblikk på sprekker, hull 
og annen slitasje eller skade.

● Inspiser fl ottøren med henblikk på sprekker, hull samt 
manglende eller skadde fl ottørknaster. Kontroller 
fl ottørhengselet og aksel med henblikk på slitasje eller 
skade.

● Inspiser drivstoffi nntaksnålen og -setet med henblikk 
på slitasje eller skade.

● Kontroller at den fjærbelastede chokeplaten kan 
beveges fritt på akselen. 

1. Utfør demonteringen for riktig luftfi lter og forgasser 
som beskrevet i avsnittet om demontering. 

2. Rengjør de utvendige fl atene for smuss og fremmed-
legemer før forgasseren demonteres. Fjern skruene 
som holder skålen, eller magnetventilenheten på de 
fl este motorer med en sylinder, og del forsiktig 
drivstoffskålen og forgasseren. Ikke ødelegg O-rin-
gene i drivstoffskålen. Eventuelt gjenværende 
drivstoff samles opp i egnet beholder. Ta vare på alle 
deler. Drivstoffet kan også tappes av før skålen 
fjernes. Det gjøres ved å løsne/fjerne tappeskruen 
på skålen. 

3. Fjern fl ottørstiften (enkelte forgassere kan også ha 
en skrue som må fjernes) og innløpsnålen. 
Innløpsnålens sete kan ikke vedlikeholdes og bør 
ikke fjernes. 

4. Rengjør områdene rundt forgasserskålen og 
innløpssetet ved behov. 

5. Fjern hoveddysene forsiktig fra forgasseren. For 
forgassere med to ventiler må du notere og merke 
dysenes plassering for korrekt montering. 
Hoveddyser kan være størrelse-/sidespesifi kke. Når 
hoveddysene er fjernet, kan hovedmunnstykkene 
fjernes gjennom bunnen av hovedtårnene på enkelte 
forgassere. Merk deg munnstykkenes retning og 
plassering. Enden med to hevede skuldre skal være 
vendt utover/nedover ved siden av hoveddysene. Ta 
vare på delene for rengjøring og gjenbruk. 

6. Plasseringen til de langsomme dysene varierer, og 
de kan kun fjernes på enkelte forgassertyper. Se 
korrekt illustrasjon for tilsarende forgassertype for å 
fi nne plasseringen. (I forgassere med to ventiler kan 
de langsomme dysene ha en bestemt størrelse. 
Merk dysene for riktig montering. Legg merke til at 
det er små O-ringer på bunnen av hver dyse.) Ta 
vare på delene for rengjøring og gjenbruk med 
mindre du også bruker et dysesett. Rengjør de 
langsomme dysene ved hjelp av trykkluft. Ikke bruk 
ståltråd eller forgasserrens. 

Nå er forgasseren demontert for rengjøring og 
for montering av deler i settet for overhaling. Se 
instruksjonene som følger med reparasjonssettet for 
ytterligere informasjon. 

Bruk i stor høyde
Det kan hende at motoren trenger forgassersett 
beregnet for bruk i høyden for å sikre riktig drift i høyder 
over 1219 meter (4000 fot). Gå til KohlerEngines.
com eller ring 1-800-544-2444 (USA og Canada) for 
informasjon om sett for bruk i høyden eller for å fi nne en 
sertifi sert Kohler-forhandler. 
Denne motoren skal brukes med originalt oppsett under 
1219 meter (4000 fot), siden det kan oppstå skader ved 
bruk av forgassersett for store høyder under 1219 meter 
(4000 fot).
FELLES GASS- OG CHOKEKONTROLL
Enkelte motorer er utstyrt med felles gass- og 
chokekontroll. Denne enheten regulerer choke og 
motorhastighet med en enkelt spak.

Justering av gasskabel

Informasjon om gass/chokekontroll

BA

A Kald motor B Varm motor
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Detaljer om chokejusteringsskrue

A

A Chokejusteringsskrue

NB: Choken settes ”på” ved å fl ytte gasskontrollen litt 
forbi posisjonen ”rask”. Hvis gasskontrollen ikke 
har en egen ”choke på”-stilling, må du sørge for 
at gasskontrollen går langt nok forbi posisjonen 
”rask”. Dette gjør at choken settes ”PÅ”.

1. Løsne kontrollkabelklemmen.
2. Sett utstyrets gasskontrollspak på ”rask” eller høy 

hastighet. Chokespakens utløsende ”knast” skal 
være rett nedenfor enden av chokens justerings-
skrue.

3. Eldre modeller: Eldre modeller har ett enkelt juste-
ringshull for å angi motorens turtall. Rett inn hullet i 
gasspaken etter hullet i hastighetskontrollbraketten 
ved å sette inn en blyant eller et 6,35 mm (1/4") bor.

 Nyere modeller: Nyere modeller bruker en ny 
kontrollenhet. Den har to justeringshull (nær 
gasshendelens festepunkt) istedenfor ett. 
Gasskabelen må justeres ved å rette inn hull i 
kontrollspaken med korrekt justeringshull, basert på 
ønsket turtall for høy hastighet. Bruk det nedre hullet 
(venstre side) for høyhastighetsinnstillinger over 
3000 RPM. Bruk det øvre hullet (høyre side) for 
høyhastighetsinnstillinger lavere enn 3000 RPM. 
Flytt gasshåndtaket for å rette inn hullet i spaken 
med korrekt hull i kontrollbraketten. Sett inn en 
blyant eller et 6,35 mm (1/4") bor for å holde 
håndtaket på plass.

 Dagens modeller: Dagens modeller bruker en ny 
kontrollenhet. Den har tre justeringshull (nær gass-
håndtakets festepunkt). Gasskabelen må justeres 
ved å rette inn hull i kontrollspaken med korrekt 
justeringshull, basert på ønsket turtall for høy 
hastighet. Bruk passende hull ønsket høyhastighets-
innstilling. Flytt gasshåndtaket for å rette inn hullet i 
spaken med korrekt hull i kontrollbraketten. Sett inn 
en blyant eller et 6,35 mm (1/4") bor for å holde 
håndtaket på plass.

4. Trekk i gasskontrollkabelens yttermantel for å fjerne 
eventuell slakk. Trekk til kabelklemmen ordentlig.

Detaljer om justeringshull i hastighetskontrollbrakett

B

E

A

C

F G

A

H I
J

D
A

A Kabelklemme B Eldre modeller
C Nyere modeller D Dagens modeller

E Justeringshull F Justeringshull for 
3000 RPM og høyere

G
Justeringshull for 

mindre enn 
3000 RPM

H Justeringshull for 
3101-3750 RPM

I Justeringshull for 
2901-3100 RPM J Justeringshull for 

2400-2900 RPM



28

Drivstoffsystem

KohlerEngines.com 20 690 02 Versjon A

Starte en motor utstyrt med felles gass- og choke-
kontroll

Detaljer om gasskontroll ved oppstart

A

A Kald eller varm motor

NB: Ikke tørn motoren kontinuerlig i mer enn 
10 sekunder av gangen. Hvis motoren ikke 
starter, skal den avkjøles i 60 sekunder mellom 
startforsøkene. Startmotoren kan brenne i 
stykker hvis disse retningslinjene ikke følges.

NB: Hvis motoren utvikler tilstrekkelig fart til å kople 
ut starteren men ikke går (fusker), må 
motorrotasjonen stanse helt før man forsøker å 
starte motoren på ny. Hvis starteren koples inn 
mens svinghjulet går, kan starterens pinjong og 
svinghjulets ringdrev støte sammen og skade 
starteren.

Hvis starteren ikke trekker motoren rundt, må den 
slås av omgående. Ikke gjør fl ere forsøk på å starte 
motoren før feilen er utbedret. Ikke start motoren med et 
hjelpebatteri. Kontakt din autoriserte Kohler-forhandler 
for å få analysert feilen.
1. Med kald eller varm motor – Still gass/chokekontrol-

len på “rask/choke på”-stilling. Dette setter også 
choken i “på”-stilling.

2. Påse at utstyret står i fri.
3. Aktiver startbryteren. Slipp bryteren så snart 

motoren starter.
4. Ved bruk – Når motoren har startes, fl yttes gass/

chokekontrollen fra “rask/choke på”-stilling til ønsket 
driftshastighet for motoren (mellom “sakte” og “rask” 
posisjon).

Justering av høy hastighet (RPM)

Detaljer om hastighetskontrollbrakett

A A

A Festeskrue for hastighetskontrollbrakett

Anbefalt maksimal høy hastighet (RPM) uten belastning 
for de fl este motorer er 3300 RPM. Dan faktiske 
høye hastigheten (RPM) avhenger av bruksområdet. 
Se utstyrsfabrikantens instruksjoner for spesifi kk 
informasjon.
1. Påse at gasskabelen er riktig justert (se ”Justering 

av gasskabel”).
2. Start motoren og la den varmes opp. Sett utstyrets 

gasskontrollspak på ”rask” eller høy hastighet. Vri 
chokejusteringsskruen ut / mot urviseren til det er 
klaring fra chokespaken og at det ikke kan oppnås 
kontakt under trinn 4. 

3. Eldre modeller: Eldre modeller har ett enkelt juste-
ringshull for å angi motorens turtall. Rett inn hullet i 
gasspaken etter hullet i hastighetskontrollbraketten 
ved å sette inn en blyant eller et 6,35 mm (1/4") bor.

 Nyere modeller: Nyere modeller bruker en ny 
kontrollenhet. Den har to justeringshull (nær gass-
hendelens festepunkt) istedenfor ett. Gasskabelen 
må justeres ved å rette inn hull i kontrollspaken med 
korrekt justeringshull, basert på ønsket turtall for høy 
hastighet. Bruk det nedre hullet (venstre side) for 
høyhastighetsinnstillinger over 3000 RPM. Bruk det 
øvre hullet (høyre side) for høyhastighetsinnstillinger 
lavere enn 3000 RPM. Flytt gasshåndtaket for å 
rette inn hullet i spaken med korrekt hull i kontroll-
braketten. Sett inn en blyant eller et 6,35 mm (1/4") 
bor for å holde håndtaket på plass.

 Dagens modeller: Dagens modeller bruker en ny 
kontrollenhet. Den har tre justeringshull (nær gass-
håndtakets festepunkt). Gasskabelen må justeres 
ved å rette inn hull i kontrollspaken med korrekt 
justeringshull, basert på ønsket turtall for høy 
hastighet. Bruk passende hull ønsket høyhastighets-
innstilling. Flytt gasshåndtaket for å rette inn hullet i 
spaken med korrekt hull i kontrollbraketten. Sett inn 
en blyant eller et 6,35 mm (1/4") bor for å holde 
håndtaket på plass.
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4. Løsne hastighetskontrollbrakettens festeskruer. Skyv 
braketten forover eller bakover inntil ønsket 
hastighet (RPM) er nådd. Kontroller hastigheten med 
en turtallsmåler.

 For å øke den høye hastigheten (RPM), fl ytter du 
braketten mot forgasseren.

 For å redusere den høye hastigheten (RPM), fl ytter 
du braketten bort fra forgasseren.

5. Skru til hastighetskontrollbrakettens festeskruer. 
Kontroller hastigheten igjen med en turtallsmåler og 
juster ved behov.

 Trekk til festeskruene med følgende moment:
 I nytt hull – 11,0 Nm (95 in. lb.).

I brukt hull – 7,5 Nm (65 in. lb.).
6. Juster choken (se ”Chokejustering” som følger).

Chokejustering
Denne prosedyren må brukes etter ”Justering av høy 
hastighet” som beskrevet foran. Hvis det ikke allerede er 
gjort, må den operasjonen utføres først.
1. Drei chokejusteringsskruen ut (mot urviseren) til den 

ikke lenger berører chokespaken. 
2. Drei den deretter inn igjen (med urviseren) til den så 

vidt berører.
3. Hold øye med chokeleddet og fl ytt gasspaken til lav 

tomgangshastighet (sakte), deretter tilbake til full 
gass (rask). Chokeleddet skal ikke bevege seg når 
gassen beveger seg gjennom normalt område. Hvis 
det gjør det, må justeringsskruen skrus ut til det ikke 
lenger beveger seg.

4. Flytt gasskontrollspaken til chokestilling. Kontroller 
om choken har lukket helt ved å sette en fi nger på 
høyre side av nedre ende av chokespaken/
chokeleddet og trykk forsiktig mot forgasseren. Hvis 
kontrollene er riktig stilt, skal ikke leddet bevege seg.

SEPARAT GASS- OG CHOKEKONTROLL
Enkelte motorer er utstyrt med separate gass- og 
chokekontroller. Dermed kan du justere choke og gass 
individuelt.

Installere separate kontrollkabler

Justeringshull for hastighetskontrollbrakett
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Installere gasskontroll
1. Løsne de to kabelklemmeskruene på 

hastighetskontrollbraketten.
2. Flytt gasskontrollspaken til maksimal full (rask) 

gassposisjon og fl ytt den deretter 4,75 mm tilbake. 
Sett trådtrekket inn i gasskontrollspaken på 
styreplaten.

3. Plasser gasskabelen under kabelklemmen.
4. Eldre modeller: Eldre modeller har ett enkelt juste-

ringshull for å angi motorens turtall. Rett inn hullet i 
gasspaken etter hullet i hastighetskontrollbraketten 
ved å sette inn en blyant eller et 6,35 mm (1/4") bor.

 Nyere modeller: Nyere modeller bruker en ny 
kontrollenhet. Den har to justeringshull (nær gass-
hendelens festepunkt) istedenfor ett. Gasskabelen 
må justeres ved å rette inn hull i kontrollspaken med 
korrekt justeringshull, basert på ønsket turtall for høy 
hastighet. Bruk det nedre hullet (venstre side) for 
høyhastighetsinnstillinger over 3000 RPM. Bruk det 
øvre hullet (høyre side) for høyhastighetsinnstillinger 
lavere enn 3000 RPM. Flytt gasshåndtaket for å 
rette inn hullet i spaken med korrekt hull i kontroll-
braketten. Sett inn en blyant eller et 6,35 mm (1/4") 
bor for å holde håndtaket på plass.

 Dagens modeller: Dagens modeller bruker en ny 
kontrollenhet. Den har tre justeringshull (nær gass-
håndtakets festepunkt). Gasskabelen må justeres 
ved å rette inn hull i kontrollspaken med korrekt 
justeringshull, basert på ønsket turtall for høy 
hastighet. Bruk passende hull ønsket høyhastighets-
innstilling. Flytt gasshåndtaket for å rette inn hullet i 
spaken med korrekt hull i kontrollbraketten. Sett inn 
en blyant eller et 6,35 mm (1/4") bor for å holde 
håndtaket på plass.

5. Trekk i gasskontrollkabelens yttermantel for å fjerne 
eventuell slakk. Trekk til kabelklemmen ordentlig.

6. Flytt gasspaken til langsom stilling, deretter til full 
gass. Kontroller at motorkontrollen stanser mot 
stoppeskruen, hvilket betyr at den er riktig stilt.

Installering av chokekontroll
1. Kople chokekabelens trådtrekk til motorens 

chokekontrollspak på hastighetskontrollbraketten.
2. Plasser chokekabelen under kabelklemmen.
3. Skyv/fl ytt chokekontrollen til ”av”-stilling på 

applikasjonspanelet til den bunner, deretter trekkes 
den tilbake ca. 1/16".

4. Skyv på chokekabelen, foran klemmen på motorens 
styreplate til chokespaken stanser. Ikke bruk makt. 
Trekk deretter til kabelklemmeskruen.

5. Flytt chokekontrollen til den stanser (”på”-stilling). 
Kontroller at chokeleddet ikke kan fl yttes mot 
forgasseren ved å trykke med fi ngeren på det nedre 
leddet/spaken under motorens styreplate. Hvis 
chokeleddet beveger seg, justerer du på nytt i 
henhold til punkt 3 og 4.

6. Skyv/fl ytt chokekontrollen inn/ned til den bunner. 
Chokespaken og -leddet skal være til høyre i enden 
av sin bane, med kopling fri slik at motoren ikke går 
på delvis choke.

Starte en motor utstyrt med separate kontrollkabler
1. Sett gassen midt mellom “tomgang” og “sakte”. Sett 

chokekontrollen i ”på”-posisjon.
2. Start motoren.
3. For kald motor – Sett chokekontrollen tilbake i 

”av”-posisjon når motoren har startet og er blitt varm.
 Motoren/utstyret kan brukes i oppvarmingsperioden, 

men det kan være nødvendig å la choken være 
delvis på til motoren er blitt varm.

4. For varm motor – Sett choken tilbake i ”av”-posisjon 
så snart motoren starter.

Endre høy hastighet (RPM) på motorer med 
separate kontroller (øke eller redusere RPM)

Detaljer om hastighetskontrollbrakett

A A

A Festeskrue for hastighetskontrollbrakett

1. Kontroller at turtallsregulatorens fjær og installasjon 
tilsvarer ønsket turtallsområde for høy hastighet.

2. Start motoren, sett gasspaken på full gass/rask og 
løsne hovedhastighetskontrollbrakettens festeskruer 
slik at den kan fl yttes.

3. Øke RPM: Flytt hastighetskontrollbraketten mot 
forgasseren. Redusere RPM: Flytt 
hastighetskontrollbraketten bort fra forgasseren. 
Kontroller turtallet med en turtallsmåler og trekk til 
skruene når riktig innstilling er oppnådd.

4. For å sikre at riktig RPM er oppnådd, fl ytter du 
gasspaken til lav tomgang/sakte, deretter tilbake til 
full gass/rask og kontrollerer turtallet med en 
turtallsmåler.

Stille lavt tomgangsturtall
1. Flytt gasskontrollen til sakte posisjon.
2. Bruk en turtallsmåler og kontroller turtallet. Drei 

deretter tomgangsjusteringsskruen med en 
skrutrekker innover (med urviseren) for å øke 
turtallet, og ut (mot urviseren) for å redusere turtallet.
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TURTALLSREGULATOR
Hastighetsinnstillingen for turtallsregulatoren bestemmes av gasskontrollens posisjon. Den kan være variabel eller 
konstant, avhengig av bruken.
Turtallsregulatoren skal holde turtallet konstant under vekslende belastning. De fl este motorer er utstyrt med en 
mekanisk turtallsregulator med sentrifugalvekt. Turtallsregulatordrevet/sentrifugalvektmekanismen i en mekanisk 
turtallsregulator er montert inne i dekselplaten og drives av tannhjul på veivakselen.

Turtallsregulatorens komponenter

M

L

K

Inne i motoren

K

I

C

E

H

G

F

D

J

B
A

A Turtallsregulatorens 
tverraksel B Turtallsregulatorspak C Hastighetskontroll-

brakett D Gasspak

E Gassledd F Gassleddfjær G Chokeledd H Turtallsregulatorfjær
I Drivstoffpumpe J Brakett for drivstoffpumpe K Svinghjul L Reguleringsstift
M Turtallsregulatordrev

Denne turtallsregulatoren fungerer slik:
● Sentrifugalkraften som virker på det roterende turtalls-

regulatordrevet fører til at sentrifugalvektene beveges 
utover når hastigheten øker. Regulatorfjærenes 
spenning fl ytter dem innover når farten avtar.

● Når sentrifugalvektene beveger seg utover, fører de til 
at reguleringsstiften også beveger seg utover.

● Reguleringsstiften berører knasten på tverrakselen slik 
at akselen roterer.

● Den ene enden av tverrakselen stikker gjennom 
veivhuset. Tverrakselens rotasjon overføres til gass-
paken på forgasseren gjennom et eksternt gassledd. 

● Når motoren er i ro og gassen er stilt på ”rask”, holder 
turtallsregulatorens fjær strupeplaten åpen. Når moto-
ren er i drift, roterer turtallsregulatordrevet. Kraften fra 
reguleringsstiften over tverrakselen vil lukke strupepla-
ten. Regulatorfjærenes spenning og kraften fra regule-
ringsstiften balanseres under drift for å opprettholde 
turtallet.

● Når motoren belastes og motorhastigheten og turtallsre-
gulatorens drevhastighet reduseres, beveger turtallsre-
gulatorens fjærspenning turtallsregulatorens arm slik at 
strupeplaten åpnes mer. Dette slipper mer drivstoff inn i 
motoren, slik at motorhastigheten øker. Når hastigheten 
når turtallsregulatorens innstilling, vil turtallsregulato-
rens fjærspenning og kraften fra reguleringsstiften nok 
en gang balanseres slik at turtallet opprettholdes.

Justeringer av turtallsregulator
NB: Ikke rør turtallsregulatorinnstillingen. For høy 

hastighet er farlig og kan forårsake 
personskade.

Prosedyre for innledende justering
Utfør denne innledende justeringen når 
turtallsregulatorens arm løsnes eller fjernes fra 
tverrakselen. Utfør justeringen slik:
1. Kontroller at gassleddet er koplet til 

turtallsregulatorens arm og gasspaken på 
forgasseren.

2. Løsne mutteren som holder turtallsregulatorspaken 
sammen med tverrakselen.

3. Beveg turtallsregulatorspaken så langt mot 
forgasseren som den går (full gass) og hold den i 
denne posisjonen.

4. Grip tverrakselen med en tang, og drei akselen mot 
urviseren så langt den går. Trekk til pluggen med 
7,0-8,5 N (60-75 in. lb.).
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Justering av turtallsregulatorens følsomhet
Turtallsregulatorens følsomhet reguleres ved å fl ytte 
turtallsregulatorens fjær i turtallsregulatorspaken. Hvis 
hastigheten svinger stort ved endret belastning, er 
turtallsregulatoren for følsom. Hvis hastigheten faller 
mye ved normal belastning, bør turtallsregulatoren stilles 
slik at den er mer følsom.
Ønsket innstilling for høy hastighet (RPM) avgjør 
turtallsregulatorens fjærposisjon i turtallsregulatorens 
spak og gasspaken, samt hvilken fjær som skal brukes.
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ANBEFALT OLJE
Se avsnittet om vedlikehold.
KONTROLLER OLJENIVÅET
NB: Kjør aldri motoren med oljenivå under eller over 

merkene på peilepinnen. Dette for å unngå 
slitasje eller skader på motoren.

Kontroller at motoren er kald. Rengjør området rundt 
oljepåfyllingen og peilepinnen.
1. Fjern peilepinnen, og tørk oljen av den.
2. Sett peilepinnen tilbake i hullet, og trykk den helt 

ned.
3. Fjern peilepinnen, og kontroller oljenivået. Nivået 

skal være ved toppen av merket på peilepinnen.
4. Hvis oljenivået er lavt på peilepinnen, etterfyller du 

olje til toppen av merket.
5. Sett på plass og skru fast peilepinnen.

BYTT OLJE OG FILTER
Bytt olje mens motoren er varm.
1. Rengjør området rundt oljepåfyllingslokket/

peilepinnen. Ta av oljeavtappingspluggen og 
oljepåfyllingslokket/peilepinnen. La olje renne helt ut.

2. Rengjør området rundt oljefi lteret. Plasser en behol-
der under fi lteret for å samle opp oljen, og fjern 
fi lteret. Tørk av monteringsfl atene. Monter tappeplug-
gen igjen. Trekk til skruen med 14,0 Nm (125 in lb).

3. Plasser nytt fi lter i et grunt kar, med den åpne enden 
vendt opp. Fyll fi lteret med ny olje til nivået når 
bunnen av gjengene. La oljen absorberes av 
fi ltermaterialet i to minutter.

4. Påfør et tynt lag ren olje på det nye fi lterets 
gummipakning.

5. Se instruksjonene for oljefi lteret for riktig montering.
6. Fyll veivhuset med ny olje. Nivået skal være ved 

toppen av merket på peilepinnen.
7. Sett på igjen oljepåfyllingslokket/peilepinnen, og skru 

godt igjen.
8. Start motoren. Se etter oljelekkasjer. Stopp motoren. 

Utbedre lekkasjer. Kontroller oljenivået på nytt.
9. Resirkuler brukt olje og fi lter i henhold til lokale 

bestemmelser.

Denne motoren har trykksmurningssystem som fører olje under trykk til veivaksel, kamaksel, lageroverfl ater i 
stempelstang og hydrauliske ventilløftere.
En effektiv gerotor-oljepumpe gir høy oljemengde og oljetrykk, selv ved lave hastigheter og høy driftstemperatur. 
En overtrykksventil begrenser systemets maksimale trykk. Låseplaten må fjernes før service på oljehenter, 
overtrykksventil og oljepumpe.
Komponenter i smøresystemet

C

B

A

  D

A Oljepåfylling/
Peilepinne

B Oljefi lter C Oljeavtappingsplugg D Oil Sentry™
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OIL SENTRY™ (hvis montert)
Bryteren hindrer at motoren startes når oljenivået er lavt 
eller det ikke fi nnes olje. Det er ikke sikkert at Oil Sentry™ 
stopper motoren før det oppstår skader. I enkelte 
bruksområder kan bryteren aktivere et varselsignal. Les 
utstyrshåndbøkene dine for mer informasjon.
Oil Sentry™-trykkbryteren er montert i midtre oljerom i 
fi lteradapterens støpedel på låseplaten. Det kan også 
brukes en vinkeladapter, avhengig av bruksområdet. 
I motorer som ikke er utstyrt med Oil Sentry ™ er 
oljerommet forseglet med en 1/8" rørplugg. Det kan også 
være helt forseglet.

Montering
Ekstern bryter
1. Ta ut og kast rørpluggen fra midtre passasje i 

oljefi lterets festefl ate.
2. Påfør tetningsmiddel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592TM Thread Sealant eller tilsvarende) på gjengene 
på 90°-adapteren (hvis slik brukes) og Oil Sentry™-
bryteren. Monter adapteren (hvis slik brukes), og 
trekk den forsiktig til ønsket posisjon. Adapteren må 
ikke trekkes for hardt til, og ikke skades.

3. Monter bryteren i adapteren eller midtpassasjen. 
Trekk til bryteren med 4,5–5,0 Nm (40–45 in lb). 
Kople ledningen til kontakten på Oil Sentry™-
bryteren.

Bryter bak viftehus
1. Ta av viftehuset. Ta ut og kast rørpluggen fra 

lukkeplaten.
2. Påfør tetningsmiddel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592TM Thread Sealant eller tilsvarende) på gjengene 
på Oil Sentry™-bryteren.

3. Monter bryteren i lukkeplaten. Trekk til bryteren med 
4,5–5,0 Nm (40–45 in lb). Kople ledningen til 
kontakten på Oil Sentry™-bryteren.

4. Monter viftehuset.

Teste
Trykkluft, trykkregulator, trykkmåler og 
gjennomgangsprøver kreves for å teste bryteren.
1. Kople gjennomgangsprøveren over gaffelkontakten 

og bryterens metallhus. Med 0 psi trykk på bryteren 
skal prøveren indikere gjennomgang (bryter lukket).

2. Øk trykket til bryteren gradvis. Når trykket øker i 
området 2–5 psi, skal prøveren indikere en endring 
til ingen gjennomgang (bryter åpen). Bryteren skal 
forbli åpen mens trykket økes til maksimalt 90 psi.

3. Reduser trykket gradvis i området 2–5 psi. Prøveren 
skal indikere en endring til gjennomgang (bryter 
lukket) ned til 0 psi.

4. Bytt bryter hvis den ikke fungerer som angitt.

OLJETRYKK
Teste
På enkelte motormodeller kan oljetrykket testes med 
en oljetrykktester. Følg anvisningene som følger med 
testeren. Trykket kan testes ved å ta av oljefi lteret og 
montere testeradapteren på festefl aten, eller ved å fjerne 
Oil Sentry™ trykkbryter (eller rørplugg) og skru testerens 
slange direkte i festehullet.
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TENNPLUGGER

 OBS!
Elektrisk støt kan forårsake personskade.
Ikke ta på ledninger når motoren er i gang.

Tennpluggkomponenter og informasjon

B

A

C D

A Trådmåler B Tennplugg
C Jordingselektrode D Åpning

NB: Ikke rengjør tennpluggen i en maskin som 
bruker slipemiddel. Noe av slipemiddelet kan bli 
igjen i tennpluggen, komme inn i motoren og 
forårsake omfattende slitasje og skade.

Tennings- eller startproblemer forårsakes ofte av en 
tennplugg som er i dårlig stand eller har feil gniståpning.
Motoren er utstyrt med følgende tennplugger:

Åpning 0,76 mm
Gjengestørrelse 14 mm
Lengde 19,1 mm (3/4 tommer)
Sekskantstørrelse 15,9 mm (5/8 tommer)

Se avsnittet om vedlikehold for reparasjonsinstruksjoner 
og servicedeler. 
Service
Rengjør hullet for tennplugg. Fjern plugg, og bytt den.
1. Kontroller gniståpningen med trådmåler. Juster 

åpningen til 0,76 mm (0,03 tommer).
2. Installer pluggen i sylinderhodet.
3. Trekk til pluggen med 27 Nm (20 ft lb).

Inspeksjon
Inspiser hver tennplugg når den er skrudd ut. Avleiringer 
på spissen indikerer den generelle tilstanden til 
stempelringer, ventiler og forgasser.
Normale og skitne plugger er gjengitt på bildene som 
følger:
Normal

En plugg fra en motor som går under normale forhold 
har lysebrune eller grå avleiringer. Hvis midtelektroden 
ikke er slitt, kan gniståpningen justeres og pluggen 
brukes på nytt.
Slitt

På en slitt plugg vil midtelektroden være avrundet, og 
gniståpningen vil være større enn angitt. Skift en slitt 
tennplugg omgående.
Våte avleiringer

En våt plugg forårsakes av for mye drivstoff eller olje i 
forbrenningskammeret. For mye drivstoff kan skyldes 
tilstoppinger i luftfi lteret, et problem i forgasseren 
eller at motoren kjøres med for mye choke. Olje i 
forbrenningskammeret skyldes vanligvis tilstoppinger i 
luftfi lteret, problemer med lufterøret, slitte stempelringer 
eller ventilførere.
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Sotbelegg

Myk og sotete sort avleiring tyder på ufullstendig 
forbrenning. Det kan skyldes tilstopping i luftfi lteret, for 
fet forbrenning, svak tenning eller dårlig kompresjon.
Overopphetet

Kalkholdige hvite avleiringer tyder på svært høye 
forbrenningstemperaturer. Denne tilstanden ledsages 
vanligvis av omfattende slitasje på gniståpningen. 
Mager forgasserinnstilling, lekkasje i luftinntaket 
eller feil gnisttiming er vanlige årsaker til høye 
forbrenningstemperaturer.
BATTERI
Det anbefales vanligvis å bruket et 12 volts batteri med 
250 kaldtørningsampere (cca) for oppstart under alle 
forhold. Batteri med mindre kapasitet kan være 
tilstrekkelig hvis motoren kun startes i varmere klima. 
Den faktiske ampereverdien som kreves ved kaldtørning 
avhenger av motorstørrelse, bruk og starttemperatur. 
Tørningskravene øker når temperaturen synker og 
batterikapasiteten reduseres. Se utstyrets 
bruksanvisning for spesifi kke batterikrav.

Anbefalte batteristørrelser
Hvis batteriet ikke er kraftig nok til å starte motoren, må 
det lades. 
Batterivedlikehold
Det trengs regelmessig vedlikehold for å forlenge 
batteriets levetid. 
Batteritest
Følg produsentens anvisninger for å teste batteriet.

ELEKTRONISK TENNINGSSYSTEM
Komponenter i tenningssystemet

A

D

E

F

B

F
G

H

I

C

A
Strupebryter eller 
Av-posisjon for 
nøkkelbryter

B Luftåpning

C Svinghjul D Magnet
E Tennplugg F  Tenningsmodul
G Av-terminal H Tennplugghette
I Tennpluggterminal

Det brukes ett tenningssystem i disse motorene. 
Systemet bruker en tenningsmodul som aktiverer 
tennpluggen.
Tenningssystemet er konstruert for å fungere feilfritt i 
hele motorens levetid. Bortsett fra periodisk kontroll/
skifte av tennplugger er det ikke nødvendig eller mulig 
med vedlikehold eller justering av timing. Mekaniske 
systemer blir ofte utsatt for feil eller blir ødelagt. Se 
avsnittet om feilsøking for å fi nne årsaken til et rapportert 
problem.
Rapporterte tenningsproblemer skyldes som oftest dårlig 
eller løs kontakt. Kontroller alle eksterne kabler før du 
begynner testen. Kontroller at alle tenningsledninger er 
tilkoplet, inkludert tennpluggledningene. Kontroller at alle 
kontakter sitter godt. Kontroller at tenningsbryteren er i 
driftsstilling. 

Fast tenningssystem
Dette systemet bruker en kapasitiv utladningscoil 
(CD). Tenningstiming og gnist er konstant uavhengig 
av turtall. Gnisttiming kontrolleres av plasseringen av 
svinghjulmagnetgruppen, som henvist til motor TDC. Et 
normalt fast tenningssystem består av:
● En magnetenhet som er permanent festet til 

svinghjulet.
● En elektronisk tenningsmodul med kapasitiv utladning 

som monteres på motorens veivhus.
● En stoppbryter (eller nøkkelbryter) som jorder modulen 

slik at motoren stanser.
● En tennplugg.
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TEST AV ELEKTRONISK TENNINGSSYSTEM
NB: Man må bruke tenningstester for å teste tenningen i disse motorene. Bruk av andre testere kan føre til 

unøyaktige resultater. Enhetens batteri må være fulladet og tilkoplet før tester utføres (et batteri som er 
tilkoplet eller ladet baklengs vil kjøre motoren, men har ingen gnist). Kontroller at giret står i fri og at all 
ekstern belastning er frakoplet.

Teste tenningssystemer
NB: Hvis motoren starter eller går under testingen, kan det hende du må jorde avstengingsbryteren for å stoppe 

den. Det er ikke sikkert den kan stoppes ved hjelp av bryteren siden du har forbikoplet avstengingsbryteren.
Isoler og bekreft at problemet ligger i motoren.
1. Finn kontaktene der ledningsnettet fra motoren og utstyret er koplet sammen. Skill kontaktene og fjern den hvite 

”strupe”lederen fra motorkontakten. Kople sammen kontaktene igjen og plasser eller isoler jordledningskontakten 
slik at den ikke kan berøre jord. Prøv å starte motoren for å se om det rapporterte problemet fortsatt er der.

Tilstand Mulig årsak Konklusjon
Problemet forsvinner. Elektrisk anlegg Kontroller nøkkelbryter, ledninger, 

tilkoplinger, sikkerhetsbrytere osv.
Problemet vedvarer. Tenning eller elektrisk system La jordledningen være isolert inntil all 

testing er fullført.

Gnisttest
NB: Ikke fjern motorens tennplugg, ellers mistes turtall som normalt oppnås under kjøring.
1. Påse at tennpluggkabelen er koplet til tennpluggen.
2. Kontroller tennpluggens tilstand. Påse at gniståpningen er stilt på 0,76 mm. Hvis pluggen er i god stand, 

kontrollerer/justerer du gniståpningen og setter den tilbake.
3. a. Test gnist med tenningstesteren Kople fra tennpluggkabelen, og kople den til postterminalen på testeren. Kople 

klypen til god jord, ikke til tennpluggen.
 b. Påse at motorens tenningsbryter, strupebryter eller nøkkelbryter er i driftsstilling.
4. Tørn motoren (minimumshastighet 500 RPM), og se på testeren. Det skal dannes synlige og hørbare gnister.

Tilstand Mulig årsak Konklusjon
Det oppstår hørbare og synlige 
gnister.

Tenningsmodul Tenningsmodulen er OK.

Det oppstår ikke hørbare og synlige 
gnister.

Tenningsmodul eller elektrisk 
system

Påse at motorens tenningsbryter, strupe-
bryter eller nøkkelbryter er i driftsstilling.
Kontroller ledningene og kontaktene til 
tenningsmodulen og andre komponenter 
med henblikk på utilsiktet jording og skadd 
isolering.
Hvis ledningene og kontaktene er OK, 
er tenningsmodulen trolig defekt og må 
skiftes. Test modulen ytterligere med et 
ohmmeter.

Teste tenningsmodul med ohmmeter
NB: Denne testen kan ikke utføres med mindre modulen har vært aktivert minst én gang.
Mål motstanden i den sekundære modulen ved hjelp av et ohmmeter.
1. Nullstill ohmmeter. 
2. Kople én ohmmeterleder til ankerblikk. Kople den andre lederen til tennpluggkontakten på høy-kontaktlederen. 
3. Med ohmmeterlederne tilkoplet på denne måten skal motstanden i sekundær være 7 900 til 18 400 ohm. Se 

Demontering og Montering for prosedyrer for å demontere og montere hele tenningsmodulen.

Tilstand Mulig årsak Konklusjon
Motstanden ligger innenfor angitt 
område.

Sekundærmodul Sekundærmodul er OK.

Motstanden er lav eller 0 ohm. Sekundærmodul er kortsluttet. Bytt modul.
Motstanden er høy eller uendelig 
ohm.

Sekundærmodul er åpen. Bytt modul.
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BATTERILADESYSTEM
NB: Legg merke til følgende retningslinjer for å unngå skade på det elektriske systemet og komponenter.
● Påse at batteriets polaritet er riktig. Det brukes et negativt (-) jordsystem.
● Kople fra likeretter-regulatorplugg og/eller ledningsnettstøpselet før du utfører elektrisk sveising på utstyr som drives 

av motoren. Kople fra alt annet elektrisk tilbehør som deler jording med motoren.
● Unngå at statorlederne (AC) berører hverandre eller kortsluttes mens motoren går. Dette kan skade statoren.
De fl este motorer er utstyrt med enten 9 eller 15 amp regulert batteriladesystem. Enkelte har et 3 amp uregulert 
system med en 70 watt lyskrets.

Koplingsskjema for 3 amp regulert batteriladesystem / 70 watt belysning
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A Rød B Grønn C Fiolett D Hvit

E Tennplugg F Drivstoffsolenoid 
(tilleggsutstyr) G

Ekstra Oil Sentry™-
bryter (stans eller 

indikator)
H Bendiksstarter

I Motorkontakt J Startersolenoid K Ekstra Oil Sentry™-
bryter (indikatorlys) L Jord-til-struping-leder

M Nøkkelbryter N Ekstra Oil Sentry™-
stans O Ekstra sikring P Batteri

Q Likeretter-regulator R Svinghjul S Stator T Tenningsmodul
U Tilbehør
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3 amp / 70 watt belysningsstator
NB: Nullstill ohmmeter på hver skala for å sikre presise avlesninger. Spenningstester skal utføres mens motoren 

går ved full gass uten belastning. Batteriet må være fulladet.

Teste ladesystemet ved ingen ladning til batteriet:
1. Mål spenningen over batteripolene med et DC 

voltmeter mens motoren går på rask innstilling.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er høyere enn 
12,5 volt.

Ladesystemet er OK.

Spenningen er 12,5 volt 
eller mindre.

Statoren eller dioden er 
trolig defekt. Fortsett å 
teste stator og diode.

2. Fjern kontakten fra likeretter-regulatoren. Mål 
AC-spenningen over statorlederne med et AC 
voltmeter mens motoren går i rask stilling.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er 20 volt eller 
mer.

Statorviklingen er OK.

Spenningen er mindre enn 
20 volt.

Test statoren med et 
ohmmeter.

3. Med ladeledningen koplet fra batteriet og motoren 
stanset måler du motstanden fra ladeledningen til 
jord med et ohmmeter. Merk deg avlesningen. Bytt 
om ledningene, og mål motstanden på nytt.

 I den ene retningen skal motstanden være uendelige 
ohm (åpen krets). Med ledningene byttet om skal det 
måles en viss motstand (ca. midt på skalaen i 
Rx1-området).

Tilstand Konklusjon
Motstanden er lav i begge 
retninger.

Dioden er kortsluttet. Skift 
dioden.

Motstanden er høy i begge 
retninger.

Diode eller statorviklingen 
er åpen. Fortsett testingen.

4. Kutt isolerslangen på ladeledningen slik at 
diodekontaktene blottlegges.

 Mål motstanden fra diodens statorside til jord med et 
ohmmeter.

Tilstand Konklusjon
Motstanden er ca 0,5 ohm. Statorviklingen er OK, 

dioden er åpen. Skift 
dioden.

Motstanden er 0 ohm. Statorviklingen er 
kortsluttet. Skift statoren.

Motstanden er uendelige 
ohm.

Statorviklingen eller 
kabelen er åpen. Skift 
statoren.

Teste ladesystem uten lys:
1. Påse at lampene ikke er utbrent.

Tilstand Konklusjon
Utbrente lamper. Skift.

2. Kople lysledningen fra ledningsnettet.
 Mål spenningen fra lysledningen til jord med et AC 

voltmeter mens motoren går på rask innstilling.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er 13 volt eller 
mer.

Statoren er OK. Se 
etter løse kontakter 
eller kortslutninger i 
ledningsnettet.

Spenningen er mindre enn 
13 volt.

Test statoren med et 
ohmmeter.

3. Mål statorens motstand fra lysledningen til jord med 
et ohmmeter med motoren stoppet.

Tilstand Konklusjon
Motstanden er ca 0,2 ohm. Statoren er OK.
Motstanden er 0 ohm. Statoren er kortsluttet. 

Skift statoren.
Motstanden er uendelige 
ohm.

Statoren eller lysledningen 
er åpen. Skift statoren.
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3 amp / 70 watt bremsestator
NB: Nullstill ohmmeter på hver skala for å sikre presise avlesninger. Spenningstester skal utføres mens motoren 

går ved full gass uten belastning. Batteriet må være fulladet.
Teste ladesystemet ved ingen ladning til batteriet:
1. Mål spenningen over batteripolene med et DC 

voltmeter mens motoren går på rask innstilling.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er høyere enn 
12,5 volt.

Ladesystemet er OK.

Spenningen er 12,5 volt 
eller mindre.

Statoren eller dioden er 
trolig defekt. Fortsett å 
teste stator og diode.

2. Fjern kontakten fra likeretter-regulatoren. Mål 
AC-spenningen over statorlederne med et AC 
voltmeter mens motoren går i rask stilling.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er 5 volt eller 
mer.

Statorviklingen er OK.

Spenningen er mindre enn 
5 volt.

Test statoren med et 
ohmmeter.

3. Med ladeledningen koplet fra batteriet og motoren 
stanset måler du motstanden fra ladeledningen til 
jord med et ohmmeter. Merk deg avlesningen. Bytt 
om ledningene, og mål motstanden på nytt.

 I den ene retningen skal motstanden være uendelige 
ohm (åpen krets). Med ledningene byttet om skal det 
måles en viss motstand (ca. midt på skalaen i 
Rx1-området).

Tilstand Konklusjon
Motstanden er lav i begge 
retninger.

Dioden er kortsluttet. Skift 
dioden.

Motstanden er høy i begge 
retninger.

Diode eller statorviklingen 
er åpen. Fortsett testingen.

4. Kople lysledningen (gul) fra ledningsnettet.
 Mål motstanden fra lysledningen til jord med et 

ohmmeter.

Tilstand Konklusjon
Motstanden er ca 0,15 
ohm.

Statorviklingen er OK, 
dioden er åpen. Skift 
dioden.

Motstanden er 0 ohm. Statorviklingen er 
kortsluttet. Skift statoren.

Motstanden er uendelige 
ohm.

Statorviklingen eller 
kabelen er åpen. Skift 
statoren.

Teste ladesystem uten lys og batterilading 
(bremsesystem):
1. Påse at lampene ikke er utbrent.
 Gå til trinn 4 for å teste batteriladesystemet. Hvis 

batteriladesystemet ikke skal testes, utfører du kun 
trinn 2 og 3.

Tilstand Konklusjon
Utbrente lamper. Skift.

2. Kople lysledningen (gul) fra ledningsnettet.
 Mål spenningen fra lysledningen til jord med et AC 

voltmeter mens motoren går på rask innstilling.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er 13 volt eller 
mer.

Statoren er OK. Se 
etter løse kontakter 
eller kortslutninger i 
ledningsnettet.

Spenningen er mindre enn 
13 volt.

Test statoren med et 
ohmmeter.

3. Mål statorens motstand fra lysledningen til jord med 
et ohmmeter med motoren stoppet.

Tilstand Konklusjon
Motstanden er ca 0,15 
ohm.

Statoren er OK.

Motstanden er 0 ohm. Statoren er kortsluttet. 
Skift statoren.

Motstanden er uendelige 
ohm.

Statoren eller lysledningen 
er åpen. Skift statoren.

4. Kople bremseledningen (grønn) fra ledningsnettet.
 Mål spenningen fra bremseledningen til jord med et 

AC voltmeter mens motoren går på rask innstilling.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er 35 volt eller 
mer.

Statoren er OK. Krets på 
enhet som jorder bremse-
ledning er kortsluttet.

Spenningen er mindre enn 
35 volt.

Test statoren med et 
ohmmeter.

5. Mål motstanden fra bremseledningen til jord med et 
ohmmeter med motoren stanset.

Tilstand Konklusjon
Motstanden er 0,2–0,4 
ohm.

Statoren er OK.

Motstanden er 0 ohm. Statoren er kortsluttet. 
Skift statoren.

Motstanden er uendelige 
ohm.

Statoren eller lysledningen 
er åpen. Skift statoren.
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Koplingsskjema for 9 eller 15 amp regulert batteriladesystem 

H
G

D

R

S

J

N

P

L

Q
E

C

T

O

U

A

M

F

I

K

J
T

P

Q

BB

V

AC

AC
B+

A Rød B Grønn C Fiolett D Hvit

E Tennplugg F Drivstoffsolenoid 
(tilleggsutstyr) G Ekstra Oil Sentry™-

bryter (stans) H Bendiksstarter

I Motorkontakt J Startersolenoid K Ekstra Oil Sentry™-
bryter (indikatorlys) L Jord-til-struping-leder

M Nøkkelbryter N Ekstra Oil Sentry™-
stans O Ekstra sikring P Batteri

Q Likeretter-regulator R Svinghjul S Stator T Tenningsmodul

U Tilbehør V Ekstra Oil Sentry™-
bryter (indikator)
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9/15 amp regulert batteriladesystem
NB: Nullstill ohmmeter på hver skala før testing for å 

sikre presise avlesninger. Spenningstester skal 
utføres mens motoren går ved full gass uten 
belastning. Batteriet må være fulladet.

Teste ladesystemet ved ingen ladning til batteriet:
1. Plugg et amperemeter i B+-ledningen fra likeretter-

regulator. Mål ved hjelp av et DC voltmeter med 
motoren ved 3600 rpm og B+ (vet terminal på 
likeretter-regulator).

 Hvis spenningen er 13,8 volt eller mer, tilfører du en 
belastning på minimum 5 ampere (slå på lys som er 
60 watt eller mer, eller plasser en 2,5 ohm 100 watt 
motstand over batteriterminalene) på batteriet for å 
redusere spenningen. Hold øye med amperemeteret.

Tilstand Konklusjon
Ladehastigheten øker ved 
belastning.

Ladesystemet er OK, og 
batteriet var fulladet.

Ladehastigheten øker ikke 
ved belastning.

Test stator og likeretter-
regulator (trinn 2 og 3).

2. Fjern kontakten fra likeretter-regulatoren. Mål 
AC-spenningen over statorlederne med et AC 
voltmeter mens motoren går ved 3600 rpm.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er 28 volt eller 
mer.

Statoren er OK. Likeretter-
regulatoren defekt og må 
byttes.

Spenningen er mindre enn 
28 volt.

Statoren er defekt og 
må byttes. Test statoren 
ytterligere med et 
ohmmeter (trinn 3 og 4).

3. Mål motstanden over statorlederne med et 
ohmmeter med motoren stanset.

Tilstand Konklusjon
Motstand er 0,1/0,2 ohm. Statoren er OK.
Motstanden er uendelige 
ohm.

Statoren er åpen og må 
byttes.

4. Mål motstanden fra hver statorleder til jord ved hjelp 
av et ohmmeter med motoren stoppet.

Tilstand Konklusjon
Motstanden er uendelige 
ohm (ingen kontinuitet).

Statoren er OK (ikke 
kortsluttet til jord).

Motstand (eller kontinuitet) 
måles.

Statorledningene er 
kortsluttet til jord og må 
byttes.

Teste ladesystem for rask og kontinuerlig lading av 
batteriet:
1. Mål spenningen fra B+-ledning til jord med et DC 

voltmeter mens motoren går ved 3600 rpm.

Tilstand Konklusjon
Spenningen er 14,7 volt 
eller mindre.

Ladesystemet er OK. 
Batteriet holder ikke lading 
og må vedlikeholdes eller 
byttes.

Spenningen er høyere enn 
14,7 volt.

Likeretter-regulator er 
defekt og må byttes.

BREMSEKRETS FOR BLADSTOPPSTATOR

Koplingsskjema for bremsekrets for bladstoppstator

A

EH

B

I J
L

K

K
N

M
J

C D

G
F

O

A 12 V spenningsregu-
lert strøm B Relécoil for 

statorbrems
C 90 Ω D 680 Ω
E motor F Avstenging

G CDI-tenning H Ryggeklippemodul 
(levert fra OEM)

I TRIAC J NO
K NC L PTO
M Bremse N Sete
O Nøkkelbryter

Bremsekretsen for bladstoppstator er en sikkerhetsfunk-
sjon som sørger for at bruken oppfyller ANSI-krav (Ame-
rican National Standards Institute) til bladstopp.
Kretsen aktiveres hvis operatøren går bort fra setet mens 
klippersystemet er aktivert, samt i enkelte ryggeforhold.
Kretsen aktiveres ved å jorde tenningsbryteren (for 
stopp). Statorbremsereleet aktiveres, ledningene fra AC 
stator for lading kortsluttes og danner et magnetfelt som 
stopper eller hindrer svinghjulets rotasjon. Den økte mot-
standen på rotatoren reduserer tiden det tar før bladene 
stopper helt.
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Siden Kohlers bremsekrets for bladstoppstator ofte 
brukes sammen med andre kretser er releet i Kohler-
kretsen spesialkonfi gurert med en 680 ohm motstand 
i parallell med reléspolen. Dette gjøres for å negere 
transiente spenningssignaler som normalt oppstår når 
man avbryter reléstrømmen etter at releet er aktivert. 
Derfor må releet kun byttes med et korrekt relé.

Feilsøke statorbremsesystem

Ledningsnett for statorbremse og relé

A

B
B

B

C
D

E
F

A Statorenhet B Ledningsnett

C Statorledninger til 
likeretter-regulator D Statorledninger

E Kabelstrips (sort) F Trykkvingefeste (sort)

Problemer som kan oppstå i Kohler porsjonskrets 
skyldes generelt av feil i to komponenter eller bruk av feil 
relé, noe som gir følgende forhold.
Teste et dødt batteri:
Det er feil i bremsereleet og statoren forblir kortsluttet. 
Da kan ikke ladestrømmen overføres fra likeretter-
regulator til batteriet, og batteriet lades ut.
1. Kontroller batteriets spenning med et måleapparat 

mens utstyret ikke er i drift.
2. Kontroller batteriets spenning med et måleapparat 

mens utstyret er i drift ved full hastighet.
Ved full hastighet skal batterispenningen øke fra 
motorens stillstand.

Tilstand Konklusjon
Spenning øker ikke. Slå av motoren, fjern releet 

fra sokkelen og test på nytt 
ved full hastighet.
Hvis batterispenningen 
ikke øker med motoren 
i gang, ligger problemet 
sannsynligvis ikke i 
statorbremsereleet. 
Fortsett å teste stator og 
likeretter-regulator.

Teste motorer som tørner, men som ikke starter:
Bremsestatorreleet opererer i samspill med 
sikkerhetsanordninger eller ryggeelektronikk slik at 
motoren ikke kan startes.
1. Fjern bremsereleet fra sokkelen, og forsøk å starte 

motoren på nytt.

Tilstand Konklusjon
Motoren starter. Det brukes feil relé for 

dette bruksområdet, eller 
det har oppstått en feil i 
beskyttelsesmotstanden. 
Bytt releet mot et korrekt 
relé.

Motoren starter ikke. Det kan være et problem i 
ryggebeskyttelseskretsen, 
sikkerhetsanordninger 
i utstyret eller i 
nøkkelbryteren som holder 
avslåingskabelen koplet til 
jord.

2. Fjern motorstandsledningen (stopp) fra utstyrets 
ledningsnett, og forsøk å starte motoren igjen.

Tilstand Konklusjon
Motoren starter ikke. Problem med drivstoff eller 

tenning.



44

Starter

KohlerEngines.com 20 690 02 Versjon A

NB: Ikke aktiver starteren i mer enn 10 sekunder. La motoren kjøles ned i 60 sekunder mellom startforsøkene. 
Startmotoren kan brenne i stykker hvis disse retningslinjene ikke følges.

NB: Hvis motoren utvikler tilstrekkelig fart til å kople ut starteren men ikke går (fusker), må motorrotasjonen stanse 
helt før man forsøker å starte motoren på ny. Hvis starteren koples inn mens svinghjulet går, kan starterens 
pinjong og svinghjulets ringdrev støte sammen og skade starteren.

NB: Hvis starteren ikke trekker motoren rundt, må starteren slås av omgående. Ikke gjør fl ere forsøk på å starte 
motoren før feilen er utbedret.

NB: Ikke slipp starteren eller slå på starterens ramme. Det kan skade starteren.
Motorer i denne utgaven bruker svingkraftstartere.

Feilsøke startvansker
Tilstand Mulig årsak Konklusjon

Starteren aktiveres ikke. Batteri Kontroller batteriets spesifi kke vekt. Hvis den er lav, må 
batteriet lades eller skiftes etter behov.

Kabling Rengjør korroderte kontakter og trekk til løse kontakter.
Bytt slite ledninger og ledninger med sprukken eller ødelagt 
isolasjon.

Startbryter eller 
magnetventil

Kople forbi bryteren eller magnetventilen med en 
forbikoplingskabel. Hvis starteren går normalt rundt, skiftes de 
defekte komponentene.

Starteren aktiveres, men 
går sakte.

Batteri Kontroller batteriets spesifi kke vekt. Hvis den er lav, må 
batteriet lades eller skiftes etter behov. Batteriet er for lite, det 
må være minst 250 ampere ved kaldtørning.

Børster Kontroller om børster eller kommutator er svært skitne eller 
slitt. Rengjør med en grov klut (ikke smergellerret).
Skift børstene hvis de er mye eller ujevnt slitt.

Transmisjon
eller

motor

Kontroller at clutchen eller girkassen er koplet ut eller står i fri. 
Dette er spesielt viktig på utstyr med hydrostatisk drift. Giret 
må stå nøyaktig i fri for å unngå motstand som kan hindre 
motoren i å starte.
Se etter fastkjørte motorkomponenter som lagre, stempelstang 
og stempel.
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Ankeret roterer når det settes strøm på starteren. Når 
ankeret roterer, går drivpinjongen ut på kiledrivakselen 
og griper inn i svinghjulets ringdrev. Når pinjongen når 
enden av drivakselen, roterer den svinghjulet og trekker 
motoren rundt. Når motoren starter, roterer svinghjulet 
raskere enn starterens armatur og drivpinjongen. Dette 
beveger drivpinjongen ut av inngrep i ringdrevet og inn 
i tilbaketrukket posisjon. Når starteren ikke lenger får 
strøm, slutter ankeret å rotere, og drivpinjongen holdes i 
tilbaketrukket posisjon av antidriftfjæren.

Vedlikehold av starterens drivverk
Det er ikke nødvendig å demontere starteren fullstendig 
for å utføre vedlikehold på drivverkets komponenter.
1. Demonter låseringen ved hjelp av verktøy.
2. Grip fjærholderen og skyv den mot starteren, slik at 

antidriftfjæren trykkes sammen og holderingen 
blottlegges.

3. Hold fjærholderen i tilbaketrukket posisjon, og 
monter de indre halvdelene av det fjernbare 
verktøyet rundt armaturakselen med låseringen i det 
innerste sporet. Skyv kragen over de indre 
halvdelene slik at de holdes på plass.

4. Træ senterskruen inn i avtrekkerverktøyet til du 
kjenner motstand. Bruk en fastnøkkel (1 1/8" eller 
skiftnøkkel) til å holde avtrekkerverktøyets base. 
Bruk en annen fastnøkkel eller pipenøkkel (1/2" eller 
13 mm) til å dreie senterskruen med urviseren. 
Motstanden mot senterskruen vil si deg når 
holderingen har gått ut av sporet i armaturakselen.

5. Fjern drivverkskomponentene og drivmutteren 
(krage) fra armaturakselen og vær oppmerksom på 
rekkefølgen. Hvis kilene er skitne, skal de rengjøres 
med løsemiddel.

6. Kilene skal ha et tynt lag med smøremiddel. 
Ettersmør med Kohler bendix smøremiddel ved 
behov. Sett tilbake eller skift drivverkskomponentene 
og sett dem sammen i samme rekkefølge som de 
ble demontert.

Installering av holdering
1. Plasser holderingen i sporet i en av de indre 

halvdelene. Sett den andre halvdelen over toppen 
og skyv på den ytre kragen.

2. Påse at drivverkskomponentene er montert i riktig 
rekkefølge på armaturakselen.

3. Skyv verktøyet over enden av armaturakselen slik at 
holderingen hviler mot enden av akselen. Hold 
verktøyet med den ene hånden og trykk lett mot 
starteren. Slå på øvre ende av verktøyet med en 
hammer til du kjenner at holderingen smetter inn i 
sporet. Demonter og ta av verktøyet.

4. Klem holderingen med nebbtang for å presse den 
sammen i sporet.

5. Monter de indre halvdelene med større hulrom rundt 
fjærholderen. Skyv kragen over dem og skru inn 
senterskruen til du kjenner motstand.

6. Hold verktøyets basis med en 1 1/8" skrunøkkel og 
drei senterskruen med urviseren med en 1/2" eller 
13 mm skrunøkkel slik at fjærholderen trekkes opp 
rundt holderingen. Slutt å skru når motstanden avtar. 
Demonter og ta av verktøyet.

SVINGKRAFTELEKTRISKE STARTERE
Svingkraftelektriske startere

A

B
C

D

E

F

G

H
I 

J
K
L
M

P

O

N

A Gjennomgående bolter B Sekskantfl ensmutter
E Børsteholderenhet F Rammeenhet

C Isolerskive D Kommutatorens 
endehette

G Armatur H Bølgeskive
I Sikringsskive J Drivendens hette
K Sekskantfl ensmutter L Drivmutter (krage)
M Pinjong N Antidriftfjær
O Holder P Holdering
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Demontere starter
1. Fjern drivverkets komponenter i henhold til 

anvisningene for vedlikehold av drivverket.
2. Fjern mutteren og isolerskiven fra den positive (+) 

børstebolten. 
3. Fjern de gjennomgående boltene og de forsenkede 

mutrene.
4. Fjern kommutatorens endehette og løft ut 

børsteholderenheten med børster og fjærer. 
5. Ta av drivendens hette, trekk deretter ankeret med 

sikringsskive og bølgeskive (hvis montert) ut av 
starterens ramme. 

Bytte av børster
1. Fjern mutteren og isolerskiven fra den positive (+) 

børstebolten. 
2. Fjern de gjennomgående boltene og låse-

sekskantmutrene.
3. Ta av kommutatorens endehette, trekk deretter 

børsteholderenheten ut av rammen.

Kommutatorvedlikehold
Rengjør kommutatoren med en grov klut som ikke loer. 
Ikke bruk smergellerret.
Hvis kommutatoren er svært slitt eller har spor, skal den 
slipes ned i dreiemaskin eller ankeret skiftes.

Montere starter
1. Plasser bølgeskiven, etterfulgt av sikringsskiven på 

ankerets drivaksel.
2. Sett ankeret inn i starterrammen. Magnetene holder 

den på plass.
3. Rett inn hullene etter plassene mellom magnetene 

og installer drivendens hette i rammens forkant.
4. Hvis børsteenheten ikke skiftes, må du plassere 

fjærene og børstene i deres lommer i holderen, fl ytte 
dem til tilbaketrukket posisjon og sette inn 
heftestifter slik at de holdes på plass. Børsten 
leveres ferdig montert i holderhuset, holdt på plass 
med to heftestifter. 

5. Hold børsteholderenheten med den positive børste-
bolten opp. Rett inn de støpte delene etter de 
tilsvarende utsparingene i starterens ramme og skyv 
børsteholderenheten på plass. Kommutatoren 
presser heftestiftene ut når børsteenheten settes inn.

6. Plasser kommutatorens endehette over 
børsteenheten og rett inn hullene til mutterklemmen 
og de gjennomgående boltene.

7. Monter de gjennomgående boltene og sekskantmu-
trene. Trekk til med 3,3-3,9 Nm (30-35 in lb).

8. Installer isolerskiven og sekskantmutteren på den 
positive (+) børstebolten. Påse at bolten er sentrert og 
ikke berører endehetten av metall. Trekk til sekskant-
fl ensmutrene med 2,2–4,5 Nm (20–40 in. lb.).

 Etter installering og tilkopling av starterlederen, trekk 
til den ytre mutteren med et moment på 1,6–2,8 Nm 
(12–25 in. lb.), ikke trekk til for hardt.

9. Smør drivakselen med Kohler bendix smøremiddel. 
Monter drivverkets komponenter i henhold til 
anvisningene for vedlikehold av drivverket.
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UTSLIPPSAVGASSYSTEM
Karbonbeholdersystem

A Tanklokk B Drivstofftank C Overrullingsventil
(ROV) D Karbonbeholder

E Beholder for luftfi lter F Til forgasser

A

B

C

D

E

F

Bruk
Drivstoffdamp stiger fra drivstofftanken gjennom slangen 
til karbonbeholderen. Ved inntaksslag for drivstoff 
trekkes drivstoffdamp inn gjennom en port i forgasseren 
og forbrennes med drivstoffet.

Vedlikehold
I beholdere som leveres av Kohler kan luftfi lteret 
fjernes og rengjøres med varmt såpevann, før det 
tørkes og monteres igjen. Ikke påfør olje på fi lteret. Det 
gjøres periodisk eller hvis systemet ikke oppfører seg 
normalt. Karbonbeholderen er forseglet og krever ikke 
vedlikehold.
I enkelte bruksområder eller installasjoner kan OEM ha 
montert en annen beholder eller et annet system for re-
sirkulering av drivstoffdamp. Se utstyrsdokumentasjonen 
fra OEM for informasjon om service og vedlikehold.

For at motoren skal overholde Tier III kan det hende den er utstyrt med et beholdersystem for gjenvinning av avgass, 
levert av Kohler, eller et system som er utviklet og montert av den opprinnelige utstyrsprodusenten (OEM). Du fi nner 
informasjon om systemet fra Kohler nedenfor.
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SEKUNDÆRT AVGASSYSTEM
Dobbelt sekundært luftinnsugingssystem

A Slange til 
eksosmanifold B Inntaksgitter C Sekundær 

luftventilmontasje D Slange til forgasser

E Slange til 
eksosmanifold

Enkelt sekundært luftinnsugingssystem

F Sekundær 
luftventilmontasje G Slange til 

eksosmanifold H Slange til forgasser I Inntaksgitter

A

B

C

D

C

E

F

G

F

H

I

Bruk
Motorens inntakspuls aktiverer den sekundære luft-
ventilen. Det trekkes luft inn gjennom inntaksgitteret på 
den sekundære luftventilen. Deretter trekkes luften inn 
i eksosmanifolden og lyddemperen, hvor den blandes 
med eventuelle uforbrente hydrokarboner, som deretter 
brenner i lyddemperen. Det går en slange mellom en 
forgasserport og et membrankammer i den sekundære 
luftventilen. Vakuumet i forgasseren beveger membra-
nen slik at ventilen lukkes når det ikke er behov for mer 
luft, primært ved tomgang.

Vedlikehold
Luftinntaksgitteret i det sekundære luftfi lteret kan fjernes, 
rengjøres og monteres igjen. Hvis en systeminspeksjon 
avdekker skader eller nedbryting av slanger, den 
sekundære luftventilen eller eksossystemet, må delene 
skiftes ut. 

For at motoren skal overholde Tier III kan det hende den er utstyrt med et sekundært luftinnsugingssystem (SAI).
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Fjern inntaksskjerm
Komponenter i inntaket

A B

C

A Sekundær luftventilmontasje B Mothake C Inntaksgitter

1. Fjern inntaksgitteret fra den sekundære luftventilen ved å ta tak i gitteret ved basen og trekke det forsiktig bort fra 
ventilen.

2. Fjern smuss fra skjermen ved hjelp av en myk børste.
3. Skyll inntaksskjermen med vann, i motsatt retning.
4. Monter inntaksskjermen ved å trykke den inn på mothaken på den sekundære luftventilen. Du hører et klikk når 

inntaksskjermen er korrekt montert.
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 ADVARSEL
Motoren må koples ut på følgende måte før arbeid utføres 
på motor eller utstyr: 1) Kople fra tennpluggkabelen/
kablene. 2) Kople den negative batterikabelen (–) fra 
batteriet.

Utilsiktet start kan forårsake alvorlig 
personskade eller tap av menneskeliv.
Kople fra og jord tennpluggkabel før 
vedlikehold.

Eksterne motorkomponenter

A

B

C

K L

P O

Q

S T

U

O

O

D

E

H

G

F

JI

M

N

K
L

M

N

V

O

W

R

A Oljepåfylling/
Peilepinne B Smusskjerm C Viftehus D Drivstoffpumpe

E Topplokkbaffel F Likeretter-regulator G Elektrisk starter H Oljefi lter
I Drivstoffi lter J Oil Sentry™ K Luftfi lterdeksel L Forfi lter
M Luftfi lterelement N Luftfi lterholder O Pakning P Forgasser

Q Jordingsledning R Oljeavtappingsplugg S Nikki drivstoff-
magnetventil T Walbro drivstoffmag-

netventil
U Varmeavviser V Varmeskjold W Forgassermellomlegg
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Rengjør alle deler grundig når motoren demonteres. 
Det er bare rene deler som kan inspiseres og måles 
presist med henblikk på slitasje eller skade. Det 
er mange rengjøringsmidler i handelen som raskt 
fjerner fett, olje og skitt fra motordelene. Hvis et slikt 
rengjøringsmiddel brukes, skal fabrikantens anvisninger 
og sikkerhetsforskrifter følges grundig.
Påse at alle rester av rengjøringsmidlet er fjernet før 
motoren settes sammen igjen og tas i bruk. Selv små 
rester av disse rengjøringsmidlene kan raskt bryte ned 
motoroljens smøreegenskaper.
Tøm olje fra veivhus og ta av oljefi lter
1. Ta av oljeavtappingspluggen og oljepåfyllingslokket/

peilepinnen. 
2. Gi oljen nok tid til å renne ut av veivhuset.
3. Ta av og kast oljefi lteret.

Ta av viftehuset
1. Fjern skruene som holder viftehuset til låseplaten.
2. Løft viftehuset og skill tennpluggkabelen fra 

tilsvarende spor.

Ta av Oil Sentry™-bryteren (hvis montert)
NB: Trykkbryteren er montert i midtre oljerom i 

fi lteradapterens støpedel på låseplaten.
1. Kople ledningen fra Oil Sentry™-trykkbryteren.
2. Fjern trykkbryteren fra det midtre oljerommet eller 

adapteralbuen i fi lteradapterens støpedel eller fra 
låseplaten.

Kople fra tennpluggkabelen
Trekk forsiktig i hetten og kople fra tennpluggkabelen.
Ta av lyddemperen
1. Fjern mutter eller 5/16-18 dekselskruer som fester 

lyddemper eller eksosanlegg til motoren. Fjern 
eventuelle braketter.

2. Fjern lyddemperen og pakningen fra utløpskanalen.

Fjern topplokkbaffel
Fjern skruene som fester topplokkbaffel til topplokk, og 
fjern topplokkbaffel.
Ta av likeretter-regulatoren
1. Trekk ut kontakten fra likeretter-regulatoren.
2. Fjern skruene som fester likeretter-regulatoren til 

veivhuset. Ta av likeretter-regulatoren.

Ta av den elektriske starteren
1. Kople starterledningen fra kontaktbolten.
2. Fjern mutrene som fester starteren til låseplaten. Ta 

av starteren.

Ta av luftfi lteret
1. Kople fra innløp, utløp og pulsledninger fra 

drivstoffpumpen hvis drivstoffpumpen er festet til 
luftfi lterholderen. Merk ledningene slik at de blir 
montert riktig igjen.

2. Løsne hjulene, og fjern luftfi lterdekselet.

3. Ta av forfi lteret (hvis motoren er utstyrt med dette) 
samt luftfi lterelementet med formet gummipakning.

4. Fjern mutteren(e) og den lange festeskruen som 
fester luftfi lterholderen.

5. Kople lufteslangen fra ventildekselet, og fjern 
luftfi lterholderen og pakningen (med drivstoffpumpe 
påmontert).

Ta av eksterne turtallsregulatorelementer, forgasser 
og drivstoffpumpe

 ADVARSEL
Eksplosivt drivstoff kan forårsake brann og 
alvorlige brannskader.
Ikke fyll tanken mens motoren er varm eller 
går.

Bensin er ekstremt lett antennelig, og dens damp 
kan eksplodere hvis den antennes. Bensin må kun 
oppbevares i godkjente beholdere, i godt ventilerte, 
ubebodde bygninger, på avstand fra gnister eller 
fl ammer. Drivstoffsøl kan antennes hvis det kommer 
i kontakt med varme deler eller gnister fra tenningen. 
Bruk aldri bensin som rengjøringsmiddel.

NB: Vi anbefaler at en ny turtallsregulatorspak 
monteres hver gang motoren demonteres.

1. Steng drivstofftilførselen. Kople drivstoffl edningen fra 
forgasserens inntaksdel. Hvis det brukes drivstoff-
pumpe, koples pulsledningen fra rørdelen på låse-
platen.

2. Fjern monteringsskruen og spesialskiven for 
varmeavviseren eller forgassermellomlegget/
varmeskjoldet (hvis slik er montert). De holder også 
jordingsledningen for strupemagnetventilen, hvis slik 
er montert.

3. Hvis forgasseren benytter en drivstoffsolenoid, må 
du kutte plaststroppen forsiktig og kople 
drivstoffsolenoidens ledning fra ledningsnettet.

4. Skyv forgasseren ut og kople fra gass- og 
chokeleddene.

5. Marker monteringsposisjonen til hastighetskontroll-
braketten i de avlange hullene og fjern skruene som 
fester hastighetskontrollbraketten til låseplaten. 
Noter eller marker turtallsregulatorens fjærhull for 
korrekt installering senere. Hekt av turtallsregulato-
rens fjær og fjern deretter kontrollbraketten (med 
eventuell drivstoffpumpe påmontert) og ledd fra 
motoren.

6. Løsne mutteren og fjern turtallsregulatorens spak fra 
turtallsregulatorens tverraksel.

7. Fjern forgasserpakning, fjern deretter forsiktig 
varmeavviseren eller forgassermellomlegget/
varmeskjoldet (hvis slik er montert) og pakninger fra 
inntaksbolten. Varmeavviseren er lagd av ganske 
sprø plast. Ikke bend på hjørnene, da kan avviseren 
sprekke/brekke. Hvis du må bende for å løsne 
avviseren, må du bare bende forsiktig ved inntaks-
bolten. Fjern monteringsbolten fra sylinderen kun når 
det er nødvendig.

8. Fjern innlegg fra inntaksport (enkelte modeller) hvis 
den er separat fra varmeavviseren.
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Komponenter i svinghjul/tenning

G
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E

A
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F

A Svinghjulskrue B Skive
C Monteringsplate for 

vifte
D Vifte

E Magnet F Svinghjul
G Tenningsmodul H Stator
I Svinghjulkile

Ta av tenningsmodulen
1. Kople strupeledningen fra tenningsmodulen. 
2. Drei svinghjulets magnet bort fra modulen.
3. Fjern den støyskjermede tennpluggkabelen fra 

holdeklemmen, hvis den er utstyrt med en slik.
4. Fjern skruer og tenningsmodul.

Ta av risten, viften og svinghjulet
NB: Bruk alltid remskiveverktøy eller holdeverktøy for 

svinghjul (se avsnittet om verktøy og hjelpe-
midler) for å holde svinghjulet når du løsner eller 
trekker til festeelementene til svinghjulet og 
viften. Ikke bruk noen form for stang eller kile 
mellom kjøleviftens ribber, da ribbene kan 
sprekke eller bli skadd på annet vis.

NB: Bruk alltid avtrekker for å fjerne svinghjulet fra 
veivakselen. Ikke slå på veivakselen eller 
svinghjulet, da de kan sprekke eller bli skadd.

1. Trekk av risten fra kjøleviften.
2. Ta av holdeskruen, skiven og viftefesteplaten som 

fester viften og svinghjulet til veivakselen.
3. Løft kjøleviften forsiktig slik at de to drivstiftene 

koples fra og fjern den fra svinghjulet.
Svinghjul med trekkhull
1. Fjern svinghjulet fra veivakselen med en avtrekker.
2. Fjern svinghjulkilen fra veivakselen.
Svinghjul uten trekkhull
1. Fjern svinghjulet fra veivakselen ved å trekke fra 

under ringen med en stor avtrekker.
2. Fjern svinghjulkilen fra veivakselen.

Inspisere svinghjul
Inspiser svinghjulet med henblikk på sprekker og se 
etter slitasje eller skade i kilesporet. Skift svinghjulet 
hvis det har sprekker. Hvis svinghjulkilen er forskjøvet 
eller kilesporet er skadd, må veivaksel, svinghjul og kile 
skiftes.
Inspiser ringdrevet med henblikk på sprekker eller 
skade. Ringdrev fås ikke separat. Skift svinghjulet 
dersom ringdrevet er skadd.
Ta av statoren.
NB: For å kople B+ eller statorledningene fra 

ledningsnettets kontakt stikker du en liten 
skrutrekker eller tilsvarende smalt, fl att blad inn 
og bender kontakten(e)s låsehake ned. Trekk 
ledningen(e) forsiktig ut av kontakten.

Fjern skruer som fester statoren til låseplatens knaster.
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2. Fjern skruene som fester topplokket. Merk den tykke 
skiven på skruen nærmest utløpsporten.

3. Fjern topplokket og toppakningen.
4. Fjern inspeksjonsballen for tilbakeslag (enkelte 

modeller) fra kilesporet i veivhuset. Modeller uten 
inspeksjonsball har et internt tilbakeslagsrør i 
veivhuset.

Demontere topplokk
NB: Før demontering må du merke alle ventilrekke-

komponenter som skal brukes på ny, slik at du 
er sikret at de monteres igjen på samme side. 

1. Fjern tennpluggen.
2. Fjern justeringsmutre, dreietapper og 

ventilvippearmer fra lagertappene.
3. Fjern ventilvippearmens lagertapper og 

veltilløfterens styreplater.
4. Fjern ventilene.
 a. Klem sammen ventilfjærene med en 

ventilfjærkompressor og ta ut holderne.
 b. Fjern kompressoren og ta av ventilfjærdekslene, 

ventilfjærene og ventilene.

Fjern ventildeksel
Ventildeksel med pakning
1. Fjern skruene som holder ventildekselet og 

eventuelle braketter.
2. Fjern ventildekselet og pakningen fra topplokket.
Ventildeksel med RTV tetningsmiddel
NB: Ventildekselet er forseglet til topplokket me RTV 

silikontetningsmiddel. Når du fjerner ventildekse-
let, må du være forsiktig så du ikke skader 
pakningsoverfl ater på deksel og topplokk. 
RTV-forseglingen brytes ved å holde en trekloss 
mot en fl at overfl ate på ventildekselet. Slå hardt 
på treklossen med en klubbe. Hvis forseglingen 
ikke brytes etter ett eller to forsøk, gjentar du 
prosedyren på den andre siden.

1. Fjern skruene som holder ventildekselet og 
eventuelle braketter.

2. Bruk en messingbørste og pakningsfjerner eller 
lignende løsemiddel til å fjerne gammel RTV fra 
overfl aten på topplokket og ventildekselet.

Fjern topplokk
1. Løsne de indre settskruene (T15 TORX) og skru ut 

ventilvippearmens justeringsmuttere. Fjern 
ventilløfterne og merk dem, slik at de kan settes 
tilbake på samme sted.

Komponenter i topplokket
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A Pakning B Ventil C Topplokk D Tennplugg
E Topplokkskrue F Ventilløfter G Ventilfjærholder H Ventilspindelpakning
I Ventilfjær J Ventilfjærdeksler K Vippearm L Settskrue
M Ventildekselpakning N Ventildeksel O Skrue P Vippearmlager
Q Vippearmtapp R Styreplate for ventilløfter



54

Demontering / inspeksjon og vedlikehold

KohlerEngines.com 20 690 02 Versjon A

Ventildetaljer for type SV470/480/530/540/590/600/610

A A
E

D
F

GG

E
D

F

B B
C C

Mål Inntak Utløp
A Setevinkel 89 ° 89 °
B Føringsdybde 10,20 mm 6,2 mm
C Føringens indre diameter 6,038/6,058 mm 6,038/6,058 mm
D Ventilhodediameter 37,625/37,375 mm 32,125/32,375 mm
E Ventilfl atediameter 45 ° 45 °
F Ventilmargin (min.) 1,5 mm 1,5 mm
G Ventilspindeldiameter 5,982/6,00 mm 5,90/5,988 mm

Detaljer om ventil type SV620

UTLØPSVENTIL INNTAKSVENTIL

A A

C

J
F

H

I

K

D
EE

D

K

I
G

H

F
J

GC

B B

Mål Inntak Utløp
A Setevinkel 89 ° 89 °
B Setevinkel 111/109 ° 131/129°
C Setevinkel 61/59° 51/49 °
D Føringsdybde 10,20 mm 6,2 mm
E Føringens indre diameter 6,038/6,058 mm 6,038/6,058 mm
F Ventilhodediameter 37,625/37,375 mm 32,125/32,375 mm
G Ventilfl atediameter 45° 45 °
H Ventilfl atediameter 39,275/39,525° 33,675/33,925 °
I Ventilfl atediameter 60° 60 °
J Ventilmargin (min.) 1,7 mm 1,7 mm
K Ventilspindeldiameter 5,982/6,000 mm 5,90/5,988 mm

INNTAKSVENTILUTLØPSVENTIL
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Inspeksjon og vedlikehold
Inspiser ventilmekanismens deler omhyggelig. Inspiser 
ventilfjærene og tilhørende deler med henblikk på 
overdreven slitasje eller deformering. Kontroller ventilene 
og ventilsetene med henblikk på dype groper, sprekker 
eller deformering. Kontroller driftsklaringen mellom 
ventilspindlene og -føringene.
Startvansker eller effekttap ledsaget av høyt drivstoffor-
bruk kan være symptomer på defekte ventiler. Selv om 
disse symptomene også kan skyldes slitte ringer, så må 
du ta av og kontrollere ventilene først. Etter fjerning må 
ventilhoder, -fl ater og -spindler rengjøres med elektrisk 
metallbørste. Inspiser deretter hver ventil med henblikk 
på skader som vridd hode, overdreven korrosjon og slitt 
spindelende. Skift ventiler som er i dårlig stand.
Ventilføringer
Hvis en ventilføring er slitt utenfor spesifi kasjonene, vil 
den ikke føre ventilen i en rett linje. Dette kan forårsake 
brente ventilfl ater eller -seter, redusert kompresjon og 
unormalt høyt oljeforbruk.
For å kontrollere klaringen mellom ventilføring og 
ventilspindel må du rengjøre ventilføringen grundig og 
måle den innvendige diameteren med kulelære. Bruk 
deretter et utvendig mikrometer og mål ventilspindelens 
diameter på fl ere steder der den beveger seg i 
ventilføringen. Bruk den største spindeldiameteren for 
å beregne klaringen. Hvis inntaksklaringen er større 
enn 0,038/0,076 mm eller utløpsklaringen er større enn 
0,050/0,088 mm, må du fastslå hvorvidt ventilspindelen 
eller -føringen er ansvarlig for den overdrevne klaringen.
Maksimal indre slitasje på inntaksventilføringen er 6,135 
mm, mens 6,160 mm er maksimum for utløpsføringen. 
Føringene kan ikke tas av. Hvis føringene er innenfor 
grensene, men ventilspindlene er slitt ut over grensene, 
må ventilene skiftes.
Ventilseteinnlegg
Ventilseteinnlegg av herdet stållegering på inntaks- og 
utløpsventilene er presset inn i topplokket. Innleggene 
kan ikke skiftes, men de kan overhales hvis de ikke er 
altfor fulle av ujevnheter eller deformert. Hvis setene har 
sprekker eller er svært vridd, skal topplokket skiftes.
Overhal ventilseteinnleggene i henhold til anvisningene 
som følger med ventilsliperen som brukes. Det siste 
kuttet bør gjøres med en 89 ° kutter som angitt for 
ventilsetevinkelen. Med riktig 45 ° ventilfl atevinkel, og 
med ventilsetet korrekt slipt (44,5 ° målt fra midtlinjen når 
kuttet er 89 °), vil dette gi ønsket 0,5 ° (10 ° fullstendig 
kutt) interferensvinkel der maksimalt trykk forekommer 
på ventilen og setet .
Finslipe ventiler
Omslipte eller nye ventiler må fi nslipes for å gi god 
tetting. Bruk håndventilsliper med sugekopp til den 
avsluttende honingen. Stryk ”fi n” slipemasse tynt på 
ventilfl aten, roter deretter ventilen på setet med sliperen. 
Fortsett å slipe til det er en glatt overfl ate på setet og 
ventilfl aten. Rengjør topplokket grundig med såpe 
og varmt vann for å fjerne alle spor etter slipemasse. 
Etter at topplokket er tørket, skal du påføre et tynt lag 
motorolje for å hindre at det ruster.

Komponenter i kam/låseplate
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A Oljepakning B Veivhuslokk
C Pakning D Oljepassasjedeksel
E Kamdrev F Sikringsskive
G Kamløftere H Kamaksel (eksos)
I Låseplatepakning J Gerotordrev
K Oljepumpe L Kamakselpinne
M Kamaksel (innløp) N Reguleringsstift
O Turtallsregulatordrev P Turtallsregulator-

drevaksel

Ta av låseplaten
1. Fjern skruene som fester låseplaten til veivhuset. 

Merk deg plasseringen av og posisjonen til 
eventuelle klips eller klemmer.

2. Det brukes en pakning mellom låseplaten og 
veivhuset. Om nødvendig må du slå på starterens 
eller oljefi lterets knaster med en myk klubbe for å 
løsne den. Ikke bend på pakningsfl atene til 
veivhuset eller oljepannen, da dette forårsake skade 
som fører til lekkasjer. 
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3. Fjern låseplaten og pakningen.
4. Hvis ledningsnettet må skilles fra låseplaten, må du 

bende opp klemmene og trekke det ut gjennom 
spalten.

Demonter låseplaten
NB: Turtallsregulatorens drev holdes fast på akselen 

med små støpte knaster i drevet. Når drevet tas 
av, blir disse knastene ødelagt, og drevet må 
skiftes. Turtallsregulatorens drev må fjernes for 
at låseplaten skal demonteres og oljepassasjene 
rengjøres.

1. Fjern turtallsregulatorens drev og 
reguleringsstiftenhet. Bend forsiktig oppover med 
bladene på to små skrutrekkere.

2. Fjern skruene som holder oljepassasjedekselet til 
låseplaten. Fjern dekselet og pakningen.

Inspeksjon av turtallsregulatordrev og -aksel
Inspiser turtallsregulatordrevets tenner. Se etter 
tegn til slitte, skadde eller sprukne tenner. Hvis ett 
eller fl ere av disse problemene forekommer, skal 
turtallsregulatordrevet skiftes.
Drevet holdes fast på turtallsregulatorakselen med 
støpte knaster, og disse skades når drevet tas av. Bruk 
aldri drevet på ny når det har vært trukket av akselen. 
Skift turtallsregulatorakselen kun dersom den er skadd 
eller slitt.
Ta av turtallsregulatorens aksel
1. Ta av viftehus, svinghjul og kjølevifte.
2. Ta av stator og veivakselkile.
3. Fjern låseplatens skruer og låseplaten.
4. Drei motoren til topp sentrum, slik at taktmerkene på 

veivakselen og kamdrevene er på linje.
5. Ta av turtallsregulatordrevet og reguleringsstiften fra 

låseplaten med to små skrutrekkere.
6. Finn turtallsregulatorstiften fra svinghjulsiden. Driv 

stiften ut av låseplaten med en liten dor. Dette kan 
også gjøres med en presse. Ikke fjern turtallsregula-
torens stift med tang, da dette kan skade låseplaten.

7. Fjern eventuelle pakningsrester fra de møtende 
fl atene på veivhuset og låseplaten. Bruk paknings-
fjerningsspray for å løsne gamle pakningsrester. Ikke 
skrap fl atene, da riper, hakk eller grader kan forår-
sake lekkasje.

Installer turtallsregulatorens aksel
Komponenter og detaljer i turtallsregulatoraksel

A

B

A 44,50 mm Til pakningsoverfl ate – før 
oljepassasjens dekkplate og pakning er montert

B Turtallsregulatordrevaksel

1. Installer ny stift ved å presse eller banke den 
forsiktig inn i låseplaten. Den må installeres slik at 
den stikker ut 44,50 mm, pluss eller minus 0,101 mm 
over veivakselknasten.

2. Installer den nye turtallsregulatorstiften og 
turtallsregulatordrevet.

3. Påse at turtallsregulatordrevet roterer fritt.
4. Påse at taktmerkene fortsatt er på linje.
5. Installer en ny låseplatepakning og installer 

låseplaten. Trekk til festeanordningene med 24,5 Nm 
(216 in lb).

6. Fullfør motormonteringen i henhold til prosedyren i 
”Montering”. 

7. Når monteringen av motoren er fullført, tilbakestilles 
den innledende turtallsregulatorinnstillingen i 
henhold til prosedyren i turtallsregulatorsystemet.

Inspeksjon og service av låseplate og 
passasjedeksel
Sekvens for trekking av passasjedeksel

6

1 5 2

3

4

NB: Passasjedeksel med tre festeanordninger har 
ingen fast tiltrekkingssekvens.

Hvis demontering ble utført, inspiserer du og kontrollerer 
at oljepassasjene i låseplaten og passasjedekselet er 
helt rene og ikke tilstoppet på noen måte. Kontroller at 
passasjedekselet er rett mot et fl att underlag, ved behov.
Bruk en ny passasjedekselpakning og installer passasje-
dekselet på låseplaten. Installer festeskruene og trekk til 
4,0 Nm i følgende rekkefølge. Passasjedeksel med tre 
festeanordninger har ingen fast tiltrekkingssekvens.

Ta ut kamdrev, kamaksler og oljepumpe
NB: ARC-vekten og fjæren som normalt holdes av 

sikringsskiven og låseplaten, faller ut dersom 
eksosens kamdrev snus opp-ned. 

NB: Kamdrevenheter kan ha to eller fi re nagler.
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NB: Motorer med serienummer 332740003 og lavere 
har gummiutløp mellom oljepumpeutløp og 
nedre lagerområde. Enkelte modeller benytter 
en åpen utløpspakning med intern passasje for 
å mate olje til nedre lager. Enkelte moduler 
bruker en lukket eller massiv pakning, og 
veivakselen er kryssboret for å tilføre olje til det 
nedre lageret.

 Motorer med serienummer 332740003 og 
høyere har lukket utløp på oljepumpe og det 
brukes ingen gummipakning.

1. Fjern sikringsskiven(e) og kamdrevene fra 
kamakslene. Nyere modeller har kun en 
sikringsskive på utløpssiden.

2. Fjern skruene som fester kamløftere til veivhuset. 
Merk kamløfterne slik at de blir montert riktig igjen.

3. Trekk ut avgassidens kamaksel og sikringsskive 
med spor ut av veivhuset.

4. Hvis motoren har et internt tilbakeslagsrør, fjernes 
det fra oljepumpen og trekkes ut av 
veivhuspassasjen. Se etter sprekker, sprøhet eller 
skade. Bytt hvis delens tilstand er tvilsom.

5. Fjern skruene som fester oljepumpen og 
inntakssidens kamaksel til veivhuset. Hvis det 
brukes et tilbakeslagsrør, kan det koples fra og 
fjernes separat eller sammen med oljepumpen. 
Trekk kamakselen forsiktig opp for å trekke enheten 
ut av veivakselrommet. En liten 
oljepumpeutløpspakning av gummi kan komme ut av 
stilling under fjerning. Pass på at du ikke mister den.

6. Om nødvendig kan oljepumpen skilles fra 
inntakssidens kamaksel. Sørg for å gi tilstrekkelig 
støtte for akselen, og driv ut den nedre stiften. 
Deretter kan oljepumpeenheten tas av kamakselen.

Inspeksjon og service av oljepumpeenhet og 
trykkavlastningsventil

Utløpspakningvarianter (enkelte modeller)

BA

A Åpen pakning B Lukket pakning

Pumpeutløpsvarianter

A B

A Åpen utløpspakning B Lukket 
utløpspakning

Låseplaten må fjernes for å inspisere og vedlikeholde 
servicepumpen. Kontroller oljepumpen og drevene med 
henblikk på sprekker, skade, slitasje og jevn rotasjon. 
Skift pumpen hvis du merker fastbrenning eller gjentatt 
bruk er tvilsomt.
Det er bygd inn en trykkavlastningsventil i oljepumpen 
for å begrense det maksimale trykket. Den kan 
ikke repareres. Hvis det oppstår et problem med 
trykkavlastningsventilen, skal oljepumpeenheten skiftes.
Automatisk kompresjonsfrigjøring (ACR)
Disse motorene er utstyrt med en ACR-mekanisme. 
ACR reduserer kompresjonen ved starthastighet slik at 
motoren er lettere å starte.
Bruk
ACR-mekanismen består av en utløserfjær og en svin-
gende sentrifugalvekt/styrestiftenhet på utløpssidens 
kamdrev. En sikringsskive og montering av låseplaten 
holder ACR på plass. Ved starthastighet (700 RPM eller 
lavere) holder fjæren sentrifugalvekten inne, og den 
”avrundede” fl aten på styrestiften stikker ut over utløps-
kamnesen. Denne skyver utløpsventilen ut fra dens sete 
under første del av kompresjonsslaget. Kompresjonen 
reduseres til et effektivt forhold på ca. 2:1 under start.
Når motorens turtall overstiger 700 RPM etter start, 
overvinner sentrifugalkraften kraften av sentrifugalvek-
tens fjær Sentrifugalvekten beveger seg utover og dreier 
styrestiften slik at den ”fl ate” overfl aten, som er lavere 
enn kamnesen, blottlegges. Styrestiften har ikke lenger 
noen virkning på utløpsventilen, og motoren går med full 
effekt.
Når motoren er stanset, returnerer fjæren sentrifugalvekt/
styrestiftenheten til dekompresjonsposisjon, klar til neste 
start.
Fordeler
Det oppnås fl ere viktige fordeler som et resultat av 
redusert kompresjon ved starthastighet:
1. Manuell start (trekksnor) er mye enklere. Uten ACR 

ville det vært nesten umulig med manuell start.
2. Modeller med elektrisk start kan bruke mindre starter 

og batteri, som er mer praktisk for bruksområdet.
3. ACR eliminerer behovet for gnisthemmer/

fortenningsmekanisme. Det ville vært nødvendig 
med en gnisthemmer/fortenningsmekanisme i 
motorer uten ACR for å unngå tilbakeslag som ville 
oppstå ved start. ACR eliminerer dette tilbakeslaget 
og gjør manuell start enklere.

4. Chokeinnstillingen er mindre kritisk med ACR. Ved 
overfylling blåses overskytende drivstoff ut av den 
åpne avløpsventilen uten å hemme starten.

5. Motorer med ACR starter mye raskere i kulde enn 
motorer uten ACR.

6. Motorer med ACR kan startes med slitte eller skitne 
tennplugger. Det er vanskeligere å starte motorer 
uten ACR med de samme tennpluggene.

Inspeksjon og vedlikehold av kamdrev
Inspiser drevtennene og kamnesene på inntakets 
og utløpets kamdrev. Hvis nesene er svært slitt, eller 
tennene er slitt eller skadd, må kamdrevet/kamdrevene 
byttes.
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Komponenter i motvekt/stempelenhet
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A Veivakseldrev B Veivaksel C Veivdrevkile D Tredje generasjons 
motvekt

E Turtallsregulatorens 
tverraksel F Skive G Stift H Oljepakning

I Endehette J Stempelstang K Gripestiftholder L Gripestift

M Stempel N Stempelringsett O Første generasjons 
motvekt P Andre generasjons 

motvekt

Ta av stempelstang og stempel
NB: Hvis det er en karbonkant øverst i boringen, må 

du bruke en kantbrotsj for å fjerne den før du 
forsøker å fjerne stempelet.

1. Roter veivakselen slik at akseltappen er i posisjon 
klokken 9. 

2. Fjern skruer og stempelstangens hette.
3. Skyv stempelstangen og stempelet forsiktig bort fra 

veivakselen og ut av syliderboringen.

Inspeksjon og vedlikehold
Kontroller lagerområdet (den store enden) for å avdekke 
riper og slitasje. Erstatningsstenger er tilgjengelig i STD 
veivtappstørrelse. 
Ta stempelet av stempelstangen
Ta av gripestiftholderen og gripestiften. Del stempelet og 
stempelstangen.
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Stempel og ringer
Inspeksjon
Komponenter og detaljer om stempel og ringer

A Stempelring B Endespalte
C Identifi kasjonsmerke D Stempel

E Øvre 
kompresjonsring F Midtre 

kompresjonsring
G Skinner H Ekspander

I Oljekontrollring
(tre deler)

A

B

C

D

E

F

G

I

H

Riper og hakk i stempler og sylindervegger forekommer 
når de innvendige temperaturene nærmer seg 
stempelets sveisepunkt. Temperaturer som er høye 
nok til å gjøre dette, forårsakes av friksjon på grunn av 
feilaktig smøring og/eller overoppheting av motoren.
Det forekommer normalt svært lite slitasje i stem-
pelknast-stempelbolt-området. Hvis originalt stempel 
og stempelstang kan brukes på ny etter at nye ringer er 
installert, kan også den originale bolten brukes om igjen, 
men det kreves nye stempelboltholdere. Stempelbolten 
er en del av stempelenheten; hvis boltknasten eller bol-
ten er slitt eller skadd, kreves det en ny stempelenhet.
Ringfeil indikeres vanligvis av overdrevent oljeforbruk 
og blå eksosrøyk. Hvis ringen svikter, slipper det olje inn 
i forbrenningskammeret, der den forbrennes sammen 
med drivstoffet. Stort oljeforbruk kan også forekomme 
hvis stempelringens endespalte er feil, da ringen ikke 
kan stemme ordentlig overens med sylinderveggen 
under slike forhold. Oljekontrollen går også tapt hvis 
ringåpningene ikke forskyves under installeringen.
Hvis sylindertemperaturene blir for høye, samles det lakk 
på stemplene, slik at ringene kleber og forårsaker rask 
slitasje. En slitt ring får vanligvis et blankt utseende.

Riper på ringer og stempler forårsakes av slitende 
materiale som karbon, smuss eller biter av hardt metall.
Det forekommer bankeskade når en del av 
drivstoffl adningen spontanantennes av varme og trykk 
kort tid etter tenning. Dette skaper to fl ammefronter som 
møtes og eksploderer og danner ekstremt banketrykk på 
et spesifi kt område på stempelet. Banking skjer vanligvis 
ved at man bruker drivstoff med lavt oktantall.
Fortenning eller tenning av drivstoffl adningen før den 
synkroniserte gnisten kan forårsake liknende skade 
som banking. Fortenningsskade er ofte mer alvorlig enn 
bankeskade. Fortenning forårsakes av et overoppvarmet 
punkt i forbrenningskammeret forårsaket av kilder som 
glødende karbonavleiringer, tilstoppede ribber, dårlig 
ventilanlegg eller feil tennplugg.
Erstatningsstempler fås i STD og 0,08 mm 
overdimensjonert størrelse, som omfatter nye ringer 
og stempelbolter. Erstatnings-stempelringsett fås også 
separat. Bruk alltid nye stempelringer ved installering av 
stempler. Bruk aldri gamle ringer om igjen.

Ta av stempelringene
1. Fjern øvre og midtre kompresjonsringer med en 

ringekspander.
2. Fjern oljekontrollens ringskinner og deretter 

mellomlegget.
Viktige punkter å huske på ved vedlikehold av 
stempelringer:
1. Glansen må fjernes fra sylinderboringen før 

serviceringsett brukes.
2. Hvis sylinderboringen er innenfor slitegrensene (se 

spesifi kasjoner) og det gamle stempelet er innenfor 
slitegrensene, uten riper og hakk, kan det gamle 
stempelet brukes på ny. 

3. Fjern gamle ringer og rengjør sporene. Bruk aldri 
gamle ringer om igjen.

4. Før ringene installeres på stempelet må du plassere 
hver av de to øvre ringene i deres løp i 
sylinderboringen og kontrollere endespalten. 
Sammenlikn med de angitte spesifi kasjonene.

Frigangsspesifi kasjoner for øvre og midtre 
kompresjonsring endespalte
Ny boring
 Øvre ring
 Midtre ring
 Maks. benyttet boring

0,15/0,40 mm
0,30/0,55 mm

0,77 mm

5. Etter å ha installert de nye kompresjonsringene 
(øvre og midtre) på stempelet må du kontrollere 
sideklaringen mellom stempel og ring. Maksimal 
anbefalt sideklaring for hver ring er 0,04 mm. Hvis 
sideklaringen er større enn det som er spesifi sert, 
må det brukes et nytt stempel.

Installer stempelringer
NB: Ringene må installeres riktig. Det følger vanligvis 

med installeringsinstruksjoner for ringene med 
nye ringsett. Følg instruksjonene nøye. Bruk 
stempelringekspander for å installere ringer. 
Installer den nederste (oljekontroll) ringen først 
og den øvre kompresjonsringen til slutt.
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Gjør slik for å installere stempelringer:
1. Oljekontrollring (nederste spor): Installer 

ekspanderen og deretter skinnene. Påse at 
ekspanderens ender ikke overlapper.

2. Kompresjonsring (midtre spor): Installer den midtre 
ringen med et installeringsverktøy for stempelring. 
Påse at identifi kasjonsmerket vender ”opp” når 
ringen installeres.

3. Kompresjonsring (øvre spor): Installer den øvre 
ringen med et installeringsverktøy for stempelring. 
Påse at identifi kasjonsmerket vender ”opp” når 
ringen installeres.

Ta av veivaksel og motvektenhet
Ta forsiktig av veivaksel og motvektenhet fra kamaksel. 
På motorer med andre generasjons motvekt løfter du 
forsiktig den nedre kontrollkoplingen (for motvekten) 
av bøssinger på veivhuset når veivakselen er fjernet. 
Modeller med tredje generasjons motvekt har en 
balansert vektføreraksel og kopling som kan fjernes før 
veivaksel og motvektenhet fjernes.
Inspeksjon og vedlikehold av veivaksel og veivdrev
Inspiser veivdrevets tenner. Hvis tennene er svært slitt, 
skadd eller noen tenner mangler, så må veivdrevet 
skiftes. Drevet tas av ved å trekke det av kilen og 
veivakselen.
Inspiser veivakselens lagertappfl ater med henblikk på 
slitasje, hakk, spor osv. Hvis de viser tegn til skade 
eller er utenfor spesifi kasjonene for driftsklaring, må 
veivakselen skiftes. 
Inspiser veivakselens kilespor. Hvis de er slitt eller har 
hakk, må veivakselen skiftes.
Inspiser veivtappen med henblikk på slitasje, hakk eller 
aluminiumsoverføring. Små riper kan rengjøres med 
jernoksidduk gjennomfuktet med olje. Hvis slitegrensene 
er overskredet, må veivakselen skiftes. 
Demontere motvekt
Ved behov kan første og andre generasjons 
motvektenhet skilles fra veivakselen. Demonter kun ved 
behov.
1. Fjern veivdrevet fra veivakselen og ta kilen forsiktig 

ut av kilesporet.
2. For første generasjons motvektenhet: Fjern 

føringsskoen fra føringsstiften på svinghjulsiden av 
enheten.

 For andre generasjons motvektenhet: Fjern 
koplingen fra styrepinnen på PTO-siden av enheten.

3. Fjern den lange sekskantskruen som fester de to 
motvekthalvdelene på veivakselen. Merk alle delenes 
orientering. Føringsstift er på svinghjulet side ved 
motvektutforming med føringssko på låseplatesiden. 
Føringsstift er på PTOsiden med motvektutforming 
med nedre kontrollkopling. Hold styringsstiften med 
skiftenøkkel eller torxbit ved behov. Ikke hold i eller 
skad utsiden av styringsstiften.

4. Merk vektene for riktig montering og skyv motvek-
tene forsiktig bort fra veivakselens eksentriske del.

Motvektenhet 

Målested

C

B

A

D

A Føringsstift 
ytterdiameter B Veivaksel eksenter

C Motvekt lagerfl ate D Motvekt føringssko

NB: Disse prosedyrene gjelder kun for føste og 
andre generasjons motvekter. Tredje 
generasjons motvekt skal ikke demonteres.

Motvektenheten er en motvekt mot veivakselens vekter 
og indre kretser under bruk for å redusere vibrasjoner. 
Flere nøkkelområder på motvekten må kontrolleres før 
installering og bruk. Dessuten må paringskomponentene 
(veivakselens eksenterskiver og låseplatens styrekanal) 
inspiseres med henblikk på slitasje eller skade.
Bruk disse prosedyrene for å kontrollere motvekten og 
de matchende komponentene.
Klaring mellom motvekt og eksenterskive
NB: Ikke bruk trådmåler for å måle klaringen mellom 

motvekt og eksenterskive.
Før motvektenheten settes på veivakselen, må driftskla-
ringen til veivakselens eksenterskiver kontrolleres nøye. 
Hvis man ikke opprettholder nødvendig klaring, vil det 
føre til vibrasjoner eller motorhavari.
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Måle klaringen mellom motvekt og veivakselens 
eksenterskive(r)
1. Bruk et innvendig mikrometer, teleskopmål eller 

boremål og mål den innvendige diameteren til 
motvektens lagerfl ate. Ta to mål 90° på hverandre 
på hver vekt.

2. Bruk deretter et utvendig mikrometer og mål over 
hver eksenterskive på veivakselen. Her skal det 
også tas to mål 90° på hverandre.

3. Driftsklaringen er motvektens lagerdiameter minus 
eksenterskivens diameter (steg 1 minus steg 2). 
Hvis målene ligger utenfor maksimale slitegrenser 
angitt i spesifi kasjonene, må den/de berørte 
komponenten(e) skiftes.

Måle motvektens føringsstift og driftsklaring mellom 
føringssko og låseplatens styrekanal
1. Bruk et utvendig mikrometer og mål den ytre 

bredden av motvektens føringssko.
2. Bruk et innvendig mikrometer, teleskopmål eller 

tilsvarende verktøy og mål bredden av styrekanalen i 
låseplaten. Skriv ned disse målene.

3. Bruk et utvendig mikrometer og mål den utvendige 
diameteren til motvektens styringsstift.

4. Bruk kulelære eller skalapasser og mål innvendig 
diameter på tilsvarende hull i føringsskoen. Skriv 
ned disse målene.

Hvis noen av målene ligger utenfor maksimale 
slitegrenser angitt i spesifi kasjonene, må den/de berørte 
komponenten(e) skiftes.

Ta av turtallsregulatorens tverraksel
1. Fjern stiften og skiven plassert på utsiden av 

turtallsregulatorens tverraksel.
2. Skyv akselen inn og ta den ut fra innsiden av 

veivhuset. Pass på at du ikke mister den lille skiven 
på den innvendige delen av akselen.

Fjern sideoljepakninger på PTO og svinghjul
Bruk en pakningsavtrekker for å fjerne 
sideoljepakningene på PTO og svinghjul.

Veivhus
Inspeksjon og vedlikehold
Kontroller alle tetningsfl ater for å forvisse deg om at de 
er uten tetningsfragmenter og dype riper eller hakk.
Kontroller sylinderveggen med henblikk på riper. I 
alvorlige tilfeller kan uforbrent drivstoff skylle vekk den 
nødvendige smøreoljen fra stempelet og sylinderveg-
gen. Stempelringene gir metall-mot-metall-kontakt med 
veggen og forårsaker slitasje og riper. Riper i sylinder-
veggen kan også forårsakes av lokale hetefl ekker fra 
blokkerte kjøleribber eller fra utilstrekkelig eller kontami-
nert smøring.
Hvis sylinderboringen har riper, er slitt, konisk eller 
urund, kan det være mulig å endre størrelsen. Bruk et 
innvendig mikrometer eller teleskopmål for å fastslå 
omfanget av slitasjen (se spesifi kasjoner). Hvis slitasjen 
overskrider de angitte grensene, fi nnes det et 0,08 mm 
overdimensjonert stempel. Hvis sylinderen ikke renses 
med 0,08 mm overdimensjon, må man vurdere short 
blokk eller byttemotor.

Honing
Detalj

A

A 23–33 ° tverrlinje
De fl este kommersielt tilgjengelige sylinderbryner 
kan brukes i bærbare driller eller søylebormaskiner, 
men vi anbefaler at man bruker en lavhastighets 
søylebormaskin, da den gir mer presis innretting av 
boringen i forhold til veivakselens forsenkerboring. 
Honing oppnås best med en borhastighet på ca. 250 
RPM og 60 slag per minutt. Gjør slik etter å ha satt et 
grovt bryne i bormaskinen:
1. Senk brynet i boringen og juster det, etter sentrering, 

slik at brynet berører sylinderveggen. Vi anbefaler at 
man bruker en kommersiell skjærevæske.

2. Med nedre kant av hver stein plassert på linje med 
boringens nederste kant, starter du bore- og 
bryneprosessen. Beveg brynet opp og ned under 
honingen for å forhindre at det blir skjærekanter. 
Kontroller dimensjonen ofte. Påse at boringen er 
kald når du måler.

3. Når boringen er innenfor 0,064 mm (0,0025") av 
ønsket dimensjon, fjerner du det grove brynet og 
erstatter det med poleringsbryne. Fortsett med 
poleringsbryne til du nærmer deg 0,013 mm av 
ønsket dimensjon, og bruk deretter fi npussingsbryne 
(kornstørrelse 220–280) og poler til endelig 
dimensjon. Hvis honingen er riktig utført, skal du 
kunne se en tverrlinje. Tverrlinjen skal krysse 
horisontalen med ca. 22–33°. For liten vinkel kan 
gjøre at ringene løsner og slites for mye, for stor 
vinkel vil medføre høyt oljeforbruk.

4. Etter honing må sylinderboringen kontrolleres med 
henblikk på rundhet, avsmalning og størrelse. Bruk 
et innvendig mikrometer, teleskopmål eller boremål 
til målingen. Disse målingene skal skje på tre steder 
i sylinderen – øverst, midt på og nederst. Det skal 
tas to mål (vinkelrett på hverandre) ved tre ulike 
punkter.
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Rengjør sylinderboringen etter honing
Det er avgjørende å rengjøre sylinderveggene ordentlig 
etter honing. Slipekorn som er igjen i sylinderboringen 
kan ødelegge motoren på mindre enn én time etter 
overhaling.
Den avsluttende rengjøringen skal alltid bestå av grundig 
skrubbing med børste og varmt såpevann. Bruk et sterkt 
vaskemiddel som kan bryte ned bearbeidingsoljen 
og samtidig skumme godt. Hvis skummet brytes ned 
under rengjøring, må du tømme ut det skitne vannet og 
begynne på ny med mer varmtvann og vaskemiddel. 
Etter skrubbing skal sylinderen skylles med svært varmt, 
rent vann, tørkes helt og påføres et tynt strøk motorolje 
for å unngå rustdannelse.
Måle klaring mellom stempel og boring
Stempeldetaljer

A

A 8 mm

NB: Ikke bruk trådmåler for å måle klaringen mellom 
stempel og boring – det vil ikke gi nøyaktige mål. 
Bruk alltid et mikrometer.

Før stempelet installeres i sylinderboringen, må klarin-
gen kontrolleres nøye. Dette punktet blir ofte oversett, og 
hvis klaringen ikke er innenfor spesifi kasjonene, vil det 
vanligvis føre til motorhavari.
Bruk følgende prosedyre for å måle avstanden mellom 
stempel og boring nøyaktig:
1. Bruk et mikrometer og mål stempelets diameter 8 

mm over bunnen av stempelskjørtet og vinkelrett på 
stempelbolten.

2. Bruk et innvendig mikrometer, teleskopmål eller 
boremål og mål sylinderboringen. Ta målet ca. 
63,5 mm under toppen av boringen og vinkelrett på 
stempelbolten.

3. Klaringen mellom stempel og boring er 
boringsdiameteren minus stempeldiameteren (steg 2 
minus steg 1).
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NB: Påse at motoren monteres med alle spesifi serte 
tiltrekkingsmomenter, tiltrekkingsrekkefølger og 
klaringer. Det kan medføre alvorlig motorslitasje 
eller -skade hvis man ikke følger spesifi kasjo-
nene. Bruk alltid nye pakninger. Påfør en liten 
mengde olje på gjenger på kritiske festeelemen-
ter før montering, med mindre tetningsmasse 
eller Loctite® er spesifi sert eller forhåndspåført.

Påse at alle rester av rengjøringsmidlet er fjernet 
før motoren monteres og tas i bruk. Selv små rester 
av disse rengjøringsmidlene kan raskt bryte ned 
motoroljens smøreegenskaper.
Kontroller låseplate, veivhus, topplokk og ventildeksler 
slik at du er sikker på at alle pakningsrester er fjernet. 
Bruk pakningsfjerner, lakktynner eller malingsfjerner 
for å fjerne eventuelle rester. Rengjør overfl atene med 
isopropanol, aceton, lakktynner, eller rensemiddel for 
elektrisk kontakt.

Komponenter i motvekt/stempelenhet
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Installer veivakseltetning

Informasjon om PTO pakningsdybde

A

B

A Oljepakning B Pakningsdybde 5,5 mm.

Bruk en pakningsdriver og installer den til en dybde på 
5,5 mm i veivhuset.
Installer turtallsregulatorens tverraksel
1. Plasser den tynne sikringsskiven på 

turtallsregulatorens tverraksel så langt den går. 
2.  Smør akselen lett med olje og installer den fra 

innsiden av veivhuset.
3. Skyv den tykke sikringsskiven på akselen fra utsiden 

så langt den går. Fest den ved å sette stiften i det 
freste sporet.

Installer oljepumpe og inntakskamakselenhet

Detaljer om montert inntakskamaksel

A
B

C

F

ED

A Inntakskamaksel B Stift med diameter 3 mm
C Oljepumpeenhet D Hullplassering 2

E Hullplassering 1 F 2,5 mm diameter
Pinne

1. Hvis oljepumpeenheten har vært tatt av inntakskam-
akselen, må den monteres på akselen igjen. Drivstif-
tenes passform i hullene kan ha to utforminger. I den 
ene utformingen er det stiftehull som gir frigangs-
montering på den ene siden og passform på den 
andre siden, slik at glatte drivstifter kan brukes. Rør 
med nyere utforming har hull som er likt utformet og 
bruker rifl ede stifter. Støtt kamakselen (med klarings-
hullene opp, der slike fi nnes) og installer den kor-
teste stiften med diameter 2,5 mm i det ytre hullet, 
nærmest bunnenden. Sentrer pinnen i akselen.

2. Hvis den ble fjernet, monteres og sentreres en 
lengre stift, 3 mm i diameter, i det øvre hullet.

3. Smør gerotordrevene lett og installer dem i 
oljepumpen med den korte drivstiften i sporet i det 
indre drevet.

Pumpens utløpspakninger

A B

A Åpen pakning B Lukket pakning

Oljepumpeutløpsvarianter

A B

A Åpent utløp (krever 
pakning) B Lukket utløp

4. Finn ut om oljepumpens utløp er åpent eller lukket. 
Åpne pumper krever en gummipakning mellom 
pumpeutløpet og det nedre hovedlagerområdet. 
Enkelte modeller benytter en åpen utløpspakning 
med intern passasje for å mate olje til nedre lager. 
Enkelte modeller bruker en lukket pakning uten 
oljepassasje, og veivakselen er kryssboret for 
smøring av det nedre lageret. Begge typer 
utløpspakninger vises. Ved bestiling av ny pakning 
må du sørge for at det bestilles samme type som 
pakningen som ble fjernet. Smør endene av 
oljepumpens utløpspakning lett med olje og installer 
den i oljepumpens utløp.
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5. Installer inntakskamakselen ned i veivakselknasten. 
Plasser oljepumpens utløpspakning av gummi i den 
fresede lommen. Hvis det brukes ”åpen” type 
utløpspakning, må du kontrollere at det lille tilførsels-
hullet er åpent og rettet inn etter det nedre hovedla-
gerets oljetilførselshull. Bruk en 3/32" sekskantnøk-
kel eller lykt med speil. Skyv stålhylsene i pumpehu-
set ned til de bunner mot monteringsoverfl aten. 
Installer to M5 festeskruer. Hold pumpeutløpet mot 
hovedlagerområdet og trekk skruene til 6,2 Nm i nye 
hull, eller 4,0 Nm i brukte hull.

6. Hvis motoren har tilbakeslagsrør, settes den runde 
fl ensenden inn i hullet nær bunnen av sylinderen og 
klipses på oljepumpehuset.

Installer veivaksel og motvekt
NB: Hvis du installerer veivaksel med tredje 

generasjons motvekt, trenger du ikke å utføre 
trinn 1 og 2.

1. Monter veivakselens motvekt hvis den har vært tatt 
av veivakselen.

 a. Smør veivakselens eksenter og 
motvektslageroverfl ater med olje.

 b. Installer to motvekthalvdeler på veivakselens 
eksenter som markert eller som tidligere installert.

 c. Montering av første generasjons motvekt: Still opp 
vektene og installer balansevektskrue gjennom 
monteringshull, fra PTO-siden. Skru den på 
styringsstiften på utsiden av vekten på svinghjul-
siden. Hold styringsstiften med en skiftenøkkel 
eller en torxbit, og trekk skruen til 11,3 Nm. Ikke 
hold i eller skad utsiden av styringsstiften.

  Montering av andre generasjons motvekt: Still 
opp vektene og installer balansevektskrue 
gjennom monteringshull, fra svinghjulsiden. Skru 
den på styringsstiften på utsiden av vekten på 
PTO-siden. Hold styringsstiften med en skiftenøk-
kel eller en torxbit, og trekk skruen til 11,3 Nm. 
Ikke hold i eller skad utsiden av styringsstiften. 
Smør innsiden av hvert hull i kontrolleddet, og 
installer en ende over styringsstiften.

2. Installer veivdrevkilen forsiktig i kilesporet.
3. Montering av første generasjons motvekt: Installer 

veivakselen forsiktig i veivhuset, gjennom PTO-
pakningen, og sett den ordentlig på plass. Drei 
veivakselen slik at stempelstangens tapp vender 
bort fra sylinderen.

 Montering av andre generasjons motvekt: Kontroller 
at lagerpinnen på bøssingen i den nedre delen av 
veivhuset er ren og ikke har hakk eller ujevnheter. 
Påfør litt smørefett på utsiden.

 Montering av tredje generasjons motvekt: Installer 
veivakselen forsiktig i veivhuset, gjennom PTO-
pakningen, og sett den ordentlig på plass.

4. Montering av første generasjons motvekt: Installer 
motvektens føringssko på styringsstiften med den 
massive enden mot veivakselen.

 Montering av andre generasjons motvekt: Påfør litt 
smørefett på utsiden av styringsstiften på PTO-siden 
av motvekten, og installer kontrolleddet. Installer 
nøyaktig veivakselen med ledd (holdes i posisjon 
ved behov) gjennom PTO-pakningen. Drei 
motvektenheten litt, og før den ytre enden av leddet 
over den faste styringsstiften i veivhuset. Plasser 
leddet og veivakselen på plass, men ikke tving 
delene på plass.

 Montering av tredje generasjons motvekt: Påfør litt 
motorolje til endene av førerakselen. Monter 
førerakselen gjennom leddene i veivhusets bøssing.

Installer stempelringer
NB: Se avsnittet om demontering/inspeksjon og 

overhaling for detaljerte prosedyrer for 
inspeksjon og installering av stempelring.

Installer stempel på stempelstang
Sett sammen stempel, stempelstang, stempelbolt og 
stempelboltholdere.

Installer stempel og stempelstang
NB:  Riktig orientering av stempel/stempelstang inne i 

motoren er ekstremt viktig. Feilaktig orientering 
kan forårsake overdreven slitasje eller skade.

1. Forskyv stempelringene i sporene til endespaltene 
er 120° fra hverandre. Smør sylinderboring, 
veivakseltapp, stempelstangtapp, stempel og ringer 
med motorolje. 

2. Klem sammen ringene med en stempelringkompres-
sor. Rett inn ”FLY”-merket på stempelet mot veivhu-
sets svinghjulside. Plasser ringkompressoren på 
veivhusets øvre overfl ate og påse at den ligger an 
rundt hele omkretsen. Bruk et mykt hammerskaft av 
gummi og bank stempelet/stempelstangen inn i 
boringen. Det første slaget skal være ganske 
bestemt, slik at oljeringen beveger seg fra kompres-
soren inn i boringen i en jevn, rask bevegelse. Ellers 
kan oljeringskinnene sprette ut og sette seg fast mel-
lom ringkompressoren og boringens topp.

3. Rett stempelstangen ned og roter veivakselen slik at 
stiftene løper sammen. Installer stempelstangens 
deksel.

4. Installer de sekskantede fl ensskruene og trekk dem 
til i 2 steg, først med 5,5 Nm, deretter med 11,5 Nm.
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Komponenter i kam/låseplate

G

F

H

L

GO
N

K

J

I

M

P

B

C

D

E

A

C

D

A Oljepakning B Veivhuslokk
C Pakning D Oljepassasjedeksel
E Kamdrev F Sikringsskive
G Kamløftere H Kamaksel (eksos)
I Låseplatepakning J Gerotordrev
K Oljepumpe L Kamakselpinne
M Kamaksel (innløp) N Reguleringsstift
O Turtallsregulatordrev P Turtallsregulator-

drevaksel

Installer kamløftere
Installer de to løfterne. Fordypning for plassering av 
løfterne må vende opp. Fest hver løfter med en M6 
skrue. Trekk til skruene med 7,5 N (65 in lb). Smør 
fordypningen og undersiden av løfteren med tynt 
smørefett eller olje.

Installer utløpskamløfteren og kamdrevet

Plassering av drivstifter på utløpskamaksel.

B C

D
F

EA

A Utløpskamaksel B Stift med diameter 3 mm
C Stift med diameter 

2,5 mm
D 1,86 mm

E Hullplassering 1 F Hullplassering 2

1. Hvis drivstiftene har vært fjernet fra 
utløpskamakselen, følger du samme prosedyre som 
ble beskrevet tidligere for inntakskamakselen og 
installerer dem på ny.

2. Legg på litt smørefett i sporet i sikringsskiven. Skyv 
skiven på kamakselen slik at den korte drivstiften 
ligger i sporet. Smørefettet vil holde skiven på plass. 
Sving utløpskamløfteren mot ventilløfterens boring 
og sett deretter kamakselen i veivhusets senkebo-
ring. Påse at stiften forblir i sikringsskivens spor.

3. Smør kamdrevenes kamfl ater ned tynt smørefett 
eller olje.

4. Monter og installer ACR (automatisk dekompresjon) i 
utløpskamdrevet hvis den har vært fjernet for 
vedlikehold.

 a. Installer fjæren på ACR-vekten med sløyfen rundt 
stolpen slik at det øvre beinet festes bak øvre del.

 b. Installer ACR-enheten i hullet på utløpskamdrevet 
slik at det lange beinet festes bak hakket i 
knasten.

5. Løft utløpskamløfteren og installer utløpskamdrevet 
med montert ACR på kamakselen, slik at sporet 
koples sammen med den øvre drivstiften. Roter drev 
og aksel slik at taktmerket ”EX” på kamdrevet er i 
posisjon klokken 8. Installer sikringsskiven på 
kamakselen.

Installer inntaksdrev på kamaksel
NB:  Kamdrevenheter kan ha to eller fi re nagler.
Løft inntakskamløfteren og installer inntakskamdrevet 
på inntakskamakselen, slik at sporet koples sammen 
med den øvre drivstiften. Roter drev og aksel slik at 
taktmerket ”IN” på kamdrevet er i posisjon klokken 4. 
Eldre modeller: Installer trykkskiven (hvis slik ble brukt 
opprinnelig) på kamakselen.

Installer veivdrev
Orienter veivakselen slik at kilen er i posisjon klokken 12. 
Hold veivdrevet med taktmerkene synlig og skyv det på 
veivakselen og kilen, slik at taktmerkene på veivdrevet 
er på linje med taktmerkene på kamdrevene.
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Installer svinghjulets sideoljepakning
Smør den utvendige diameteren og kanten på 
svinghjulendens oljepakning. Støtt veivhuslokket og 
installer oljepakningen. Bruk en pakningsdriver og driv 
pakningen til en dybde på 5 mm i pakningsboringen.

Installer veivhuslokkets pakning, veivhuslokk og 
ledningsnett

Sekvens for tiltrekking av veivhuslokk

51 3 7

10

8

9

12

4 26

11

14

13

NB: En spesialpakning som brukes mellom veiv-
huslokket og veivhuset regulerer veivakselens 
endeklaring, det trengs ingen mellomlegg. Ikke 
bruk RTV tetningsmasse i stedet for pakningen. 

NB: Motorer med første generasjons motvekt: Påfør 
smørefett på de utvendige, fl ate side av 
motvektens føringssko. Plasser føringsskoen 
slik at den massive enden vender mot 
veivakselen. Kontroller at føringsskoen forblir i 
denne posisjonen under trinn 2.

1. Påse at tetningsfl atene på veivhuset og veivhuslok-
ket er rene, tørre og uten hakk eller grader. Installer 
en ny låseplatepakning på veivhuset. 

2. Påse at pakning, dekkplate og turtallsregulatordrev 
er riktig montert på veivhuslokket. Sett veivhuslokket 
på veivhuset. Kontroller at føringsskoen (modeller 
med første generasjons motvekt) er på linje med 
styrekanalen i låseplaten og at kamaksler og 
turtallsdrev er på linje med sine tilsvarende 
lageroverfl ater. Når låseplaten senkes til sin endelige 
posisjon, kan du rotere veivakselen litt for å gjøre det 
enklere å ta tak i turtallsregulatordrevet.

3. Installer skruene som låser låseplaten til veivhuset. 
Bruk klemmer for ledningsnettet og støyskjermet RFI 
tennpluggledning (plassering 5, hvis montert). Hvis 
ledningsnettet var adskilt fra veivhuslokket, føres det 
gjennom klemmer og sporet i låseplaten. Steng 
klemmene slik at ledningsnettet holdes på plass.

4. Trekk låsemekanismen for låseplaten til 24,5 Nm 
(216 in. lb.) med rekkefølgen som vises.
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Monter topplokket
Før montering smøres alle komponenter med motorolje, 
inklusive spissen på ventilspindlene og ventilføringene. 
Bruk en ventilfjærkompressor og installer følgende 
elementer i angitt rekkefølge.
• Inntaks- og utløpsventiler.
• Ventilfjærdeksler.
• Ventilfjærer.
• Ventilfjærholdere.
• Ventilfjærsperrer.

Installer topplokket
Sekvens for trekking av topplokk

51

4

3

2

6

NB: Ikke bruk topplokkskruer eller toppakning på ny, 
skift alltid med nye deler.

NB: Hvis veivakselen ikke har gått rundt siden 
installering av veivakseldrevet, må den dreies én 
(1) fullstendig omdreining. Dette stiller stempelet 
i kompresjonsslagets øvre dødpunkt for riktig 
ventilslagjustering senere.

Komponenter i topplokket

D

R
Q

J

A

P

O
N
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K
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G

E
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B

A Pakning B Ventil C Topplokk D Tennplugg
E Topplokkskrue F Ventilløfter G Ventilfjærholder H Ventilspindelpakning
I Ventilfjær J Ventilfjærdeksler K Vippearm L Settskrue
M Ventildekselpakning N Ventildeksel O Skrue P Vippearmlager
Q Vippearmtapp R Styreplate for ventilløfter 
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1. Kontroller at det ikke er hakk eller grader på 
tetningsfl atene på topplokket eller veivhuset.

2. Hvis motoren bruker kontrollball for tilbakeslag, 
installeres den i nøkkelhullsporet på toppen av 
veivhuset.

3. Installer ny toppakning.
4. Installer topplokk, og sett inn seks skruer. Installer 

den tykke skiven på skruen nærmest utløpsporten.
5. Bruk tiltrekkingsrekkefølgen som vises, og trekk til 

topplokkets skruer i to trinn; først med 20,5 Nm og til 
slutt med 41,0 Nm.

Installer ventilvippearmer og ventilløftere
NB: Installering og plassering av ventilløfterne i 

kamløfterens fordypninger under denne 
sekvensen er kritisk. Plasser om mulig motoren 
med topplokket ”opp” slik at du kan installere 
ventilløfterne og ventilvippearmene ordentlig og 
justere ventilslaget.

NB: Hvis de brukes på ny, skal lagertappene alltid 
installeres i deres opprinnelige posisjon.

1. Plasser ventilløfternes føringsplater på topplokket 
med de ekstruderte kantene ”ned” over 
ventilløfternes boringer. Sikre ved å installere 
ventilvippearmenes lagertapper. Trekk til tappene 
med 13,5 Nm (120 in lb).

2. Påfør smørefett på kontaktfl atene til 
ventilvippearmene og justeringsmutrene og sett dem 
på lagertappene.

3. Merk ventilløfteren med enten inntak eller utløp. 
Påfør smørefett på endene av ventilløfterne. Sett 
ventilløfterne i ventilløfterboringene og plasser den 
nedre enden i fordypningene på kamløfterne. Det 
kan være nødvendig å løfte eller fl ytte den nedre 
enden av ventilløfteren noe og ”kjenne” at løfteren 
plasseres i fordypningen. Så snart den er på plass, 
holder du den der mens du plasserer ventilvippear-
men. Ventilløfteren må være i fordypningen mens 
ventilvippearmene plasseres og justeres.

4. Med motoren i TDC av kompresjonsslaget settes en 
fl at bladsøker med riktig størrelse (se under) mellom 
den aktuelle ventilspindelen og vippearmen. Trekk til 
justeringsmutteren med skrunøkkel til du kjenner et 
svakt ”trekk” i trådmåleren. Hold mutteren i den 
stillingen og trekk til settskruen (T15 Torx) med 
5,5 N·m. For å unngå skade på mutteren må du kun 
trekke til settskruen. Foreta samme justering på den 
andre ventilen.

Spesifi kasjoner for klaring i ventil
Inntaksventil 0,127 mm
Utløpsventil 0,178 mm

Installer ventildeksel
Sekvens for trekking av ventildeksel
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5

2
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Ventildeksel med pakning
1. Påse at tetningsfl atene på ventildekselet og 

topplokket er rene og uten hakk eller grader.
2. Installer ny ventildekselpakning, fulgt av ventil-

dekselet. Plasser eventuelle braketter som sitter 
på ventildekselet og sett inn de sju festeskruene.

 3. Trekk til ventildekselskruene med 11,0 Nm i nye, 
råstøpte hull, eller 7,5 Nm i brukte hull, i den 
rekkefølgen som er vist..

Ventildeksel med RTV

A RTV tetningsmasse B
RTV operlappings-
område (halvveis 

mellom hull)
NB: Bruk alltid fersk tetningsmasse. For gammel 

tetningsmasse kan føre til lekkasje. Se avsnittet 
om verktøy og hjelpemidler for viktig informasjon 
om tetningsmassedispenser.

NB: Utfør trinn 3 umiddelbart (etter maksimalt 
5 minutter) etter at du har påført RTV for å sikre 
korrekt fastklebing av tetningsmassen til begge 
overfl ater.

1. Forbered overfl aten på topplokket og ventildekselet.
2. Påfør en perle på 1,6 mm tetningsmasse til 

ventildekselet, som vist. Legg merke til 
overlappingsområdet i RTV.

3. Plasser dekselet på topplokket. Plasser eventuelle 
braketter som sitter på ventildekselet og sett inn de 
sju festeskruene.

B

A
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4. Trekk til ventildekselskruene med 11,0 Nm i nye, 
råstøpte hull, eller 7,5 Nm i brukte hull, i den 
rekkefølgen som er vist..

Komponenter i svinghjul/tenning
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I

B
C

D

E

A

E

F

J

A Svinghjulskrue B Skive
C Monteringsplate 

for vifte
D Vifte

E Magnet F Svinghjul
G Tenningsmodul H Stator
I Svinghjulnøkkel J Pulsledningsrørdel

Installer stator og ledningsnett
Installer stator
1. Plasser statoren på festeknastene slik at ledningene 

ligger i kanalen og fordypningen på veivhuslokket. 
Det tas tak i dem når viftehuset installeres. Hvis det 
ble brukt en klemme til å holde ledningene, fjerner 
du skruen på plass 13 og monterer klemmen. Hold 
klemmen i posisjon og trekk skruen til 24,5 Nm 
(216 in. lb.)

2. Installer to skruer for å holde fast statoren og trekk 
dem til med 6,0 Nm i nye hull, eller 4,0 Nm i brukte 
hull.

Installer ledningsnett
Kontroller at låsehaken på kontakten til den fi olette B+ 
ledningsnettlederen er vinklet oppover. Sett kontakten 
midt i likeretter-regulatorens plugg til den låses på plass. 
Hvis de ikke allerede er satt inn, skal de to AC-lederne 
fra statoren i de ytre posisjonene.

Installer rørforskruing eller rørdel og pulsledning til 
drivstoffpumpen
1. Påfør rørtetningsmiddel med Tefl on® (Loctite® nr. 

592™ eller tilsvarende) på 1/8” rørplugg eller 90° 
rørdel (avhengig hva motoren er utstyrt med). 
Installer og trekk til den gjengede vakuumporten på 
veivhuslokket. Trekk til pluggen med 4,5–5,0 Nm 
(40–45 in lb). Drei utløpet på en rørdel til posisjon 
klokken 8.

2. Hvis det brukes rørdel, koples drivstoffpumpens 
pulsledning til denne og festes med klemmen. Hvis 
drivstoffpumpen er festet til luftfi lterholderen, må du 
ikke kople til pulsledningen enda.

Installer vifte og svinghjul

 OBS!
Skade på veivaksel og svinghjul kan 
forårsake personskade.

Bruk av feil prosedyrer kan føre til ødeleggelser og 
fragmenter. Fragmenter kan kastes ut av motoren. 
Følg alltid nevnte forholdsregler og anvisninger når 
svinghjulet installeres.

NB: Før du installerer svinghjulet må du påse at 
veivakselens gjenger og svinghjulnavet er rene, 
tørre og helt uten smøremidler. Smøremidler kan 
medføre at svinghjulet blir overbelastet og skadd 
når festeskruen trekkes til med spesifi sert moment.

NB: Påse at svinghjulkilen installeres riktig i 
kilesporet. Svinghjulet kan sprekke eller bli 
skadd hvis kilen ikke er ordentlig installert.

NB: Bruk alltid remskiveverktøy eller holdeverktøy for 
svinghjul for å holde svinghjulet når du trekker til 
svinghjulets skrue. Ikke bruk noen form for stang 
eller kile mellom kjøleviftens ribber eller 
svinghjulets ringdrev, da disse delene kan 
sprekke eller bli skadd.

1. Installer egnet kile i veivakselens kilespor. Bruk 
enten woodruff eller rett kile, basert på veivakselens 
kilespor. Kontroller at kilen er helt på plass.

2. Installer svinghjulet på veivakselen og rett inn 
kilesporet etter kilen. Pass på at kilen ikke fl yttes 
eller kommer ut av stilling. 

3. Plasser viften på svinghjulet slik at styrestiftene faller 
ned i sine tilsvarende fordypninger.

4. Installer viftefesteplaten på viften og rett inn de fi re 
utsparingene, deretter den kraftige fl ate skiven og 
skruen.
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5. Bruk remskiveverktøy eller holdeverktøy for å holde svinghjulet, og trekk til skruen. M10-skrue trekkes til 66,5 Nm. 
M12-skrue trekkes til 88,0 N.

Eksterne motorkomponenter
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A Oljepåfylling / Peilepinne B Smusskjerm C Viftehus D Drivstoffpumpe
E Topplokkbaffel F Likeretter-regulator G Elektrisk starter H Oljefi lter
I Drivstoffi lter J Oil Sentry™ K Luftfi lterdeksel L Forfi lter
M Luftfi lterelement N Luftfi lterholder O Pakning P Forgasser

Q Jordingsledning R Oljeavtappingsplugg S Nikki 
drivstoffmagnetventil T Walbro 

drivstoffmagnetventil
U Varmeavviser V Varmeskjold W Forgassermellomlegg

Installer elektrisk starter
Installer elektrisk starter til låseplaten, og fest den med 
muttere. Kontroller at ledningen ikke er i kontakt med 
bevegelige deler, og trekk mutterne til 3,6 Nm.

Installer tenningsmodul
1. Roter svinghjulet slik at magneten vender bort fra 

tenningsmodulens knaster. Bruk skruene og installer 
tenningsmodulen på veivhusets knaster med 
”kvele”kontakten ”opp”. Flytt modulen lengst mulig 
unna svinghjulet. Trekk til skruene nok til at de 
holder modulen på plass.

2. Drei svinghjulet slik at magneten er på linje med 
tenningsmodulen.

3. Stikk en 0,25 mm fl at trådmåler mellom magneten 
og tenningsmodulen. Løsne skruene slik at 
magneten trekker modulen mot trådmåleren.

4. Trekk til skruene med 6,0 Nm i nye hull, eller 4,0 Nm 
i brukte hull.

5. Drei svinghjulet fram og tilbake og se etter klaring 
mellom magneten og tenningsmodulen. Påse at 
magneten ikke treffer modulen. Kontroller gnistgapet 
på nytt med trådmåler og juster ved behov. Endelig 
luftgap: 0,203/0,305 mm

6. Kople strupelederen til kontakten på 
tenningsmodulen.
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7. Hvis den er utstyrt med støyskjermet tennpluggka-
bel, plasseres lederen i holdeklemmen slik at de 
omspunnede ledningene vil være i direkte kontakt 
med klemmen når den lukkes. Lukk klemmen 
forsiktig med nebbtang til det er en åpning på 
0,127 mm mellom endene. Ikke klem klemmen fl at.

Installer tennplugg.
1. Kontroller gniståpningen med trådmåler. Juster 

åpningen til 0,76 mm (0,03 tommer).
2. Installer pluggen i sylinderhodet.
3. Trekk til pluggen med 27 Nm (20 ft lb).

Installer varmeavviser, forgasser, kopling og 
luftfi lterholderen
1. Hvis forgasserens festebolt har vært fjernet, settes 

den tilbake i ytre sylinderplass (nærmest topplokket). 
Bruk en E5 Torx® hylse eller to muttere trukket 
sammen og skru bolten til den sitter godt.

2. Påse at alle tetningsfl ater er rene og uten hakk eller 
skader.

3. Sett en ny inntakspakning på forgasserbolten og 
installer varmeavviseren eller forgassermellomleg-
get. Den buede delen av varmeavviseren skal vende 
ned mot motoren. Hvis avviseren har et støpt, 
utstående punkt, skal det vendes mot baksiden og 
plasseres i inntaksporten. Påse at den utstikkende 
spissen går gjennom det store hullet i pakningen, 
slik at den holdes rett.

4. Modeller med kun én skrue og én festebolt: Stikk en 
stang med diameter 3/16", ca. 4 " lang, inn i det 
åpne festehullet i varmeavviseren/forgassermellom-
legget som en provisorisk pass-stift. Pass på at du 
ikke bruker makt på stangen eller skader gjengene.

5. Installer varmeskjoldet (hvis det er aktuelt) med 
pakning eller en ny forgasserpakning på 
festebolten(e) og/eller pass-stiften. 

6. Fest choke- og gassleddene på forgasseren og 
installer den nye forgasserenheten. Hvis turtallsregu-
latorens spak ikke har vært koplet fra, skyver du den 
på turtallsregulatorens aksel med spaken opp.

7. Hvis forgasseren har drivstoffsolenoid, fester du 
jordlederen på veivhusets knast med tannskive 
mellom kontakten og knasten. Trekk til skruen med 
8,0 N (70 in lb). Kople solenoidens strømledning til 
ledningsnettet og fest med plaststropp.

8. Kople drivstoffl edningen til forgasseren og fest med 
slangeklemme.

9. Installer luftfi lterholderen (med drivstoffpumpe 
påmontert, hvis slik brukes).

 a. Installer ny luftfi lterholderpakning. Kontroller at de 
to metallmellomleggene er i luftfi lterholderens 
festehull og installer holderen på bolten(e) og/
eller pass-stiften. Påse at øvre festeknast er 
plassert over veivhuslokkets knast. Installer 
mutter(e), og trekk de til for hånd.

 b. Modeller med kun én skrue og én festebolt: Hold 
igjen med hånden slik at delene ikke fl ytter seg, 
ta forsiktig ut pass-stiften og installert den lange 
M6 selvgjengende skruen TØRT. IKKE BRUK 
OLJE. Kontroller at alle pakninger fortsatt er i 
riktig stilling.

 c. Trekk til mutteren/mutrene med 5,5 Nm. Trekk til 
skruen til 8,0 Nm i et nytt hull, eller 5,5 Nm i et 
brukt hull, ikke trekk til for hardt. Installer en 
M6-skrue til øvre knast når viftehuset monteres.

10. Kople lufteslangen til ventildekselet og luftfi lterets 
holder. 

Installer og juster turtallsregulatorspaken

Detaljer om hastighetskontrollbrakett

F

B

D

C

E

A

A Turtallsregulatorspak B Hastighetskontrollbrakett
C Chokeledd D Gassledd
E Brakett for 

drivstoffpumpe
F Drivstoffpumpe

NB: Vi anbefaler at en ny turtallsregulatorspak 
monteres hver gang motoren demonteres.

1. Installer turtallsregulatorspaken på 
turtallsregulatorens aksel med spakdelen opp. Kople 
til gassleddet med den svarte leddfôringen.

2. Beveg turtallsregulatorspaken mot forgasseren så 
langt den går (helt åpen gass) og hold den i denne 
stillingen. Ikke bruk overdreven makt, strekk eller 
bøy leddet. Grip tverrakselen med en tang, og drei 
akselen mot urviseren så langt den går. Trekk til 
pluggen med 7,0–8,5 N (60–75 in. lb.).

Monter hastighetskontrollbrakett
1. Fest turtallsregulatorens fjær på turtallsregulatorspa-

ken og gasspaken på hastighetskontrollbraketten i 
de opprinnelige hullene. Hvis hullene ikke ble merket 
ved demontering, kan du bruke diagrammet for å 
fi nne plasseringen til turtallregulatorens fjær. Kople 
regulatorfjæren fra forgasseren til utløserspaken på 
hastighetskontrollbraketten.

2. Fest hastighetskontrollbraketten til festepunktene på 
motoren med M6-skruer. Plasser braketten slik det 
ble markert ved demonteringen. Trekk til skruene 
med 11,0 Nm i nye hull, eller 7,5 Nm i brukte hull.
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Plassering av fjær i eldre turtallsregulator

A

B

Høyhastig-
hetsturtall

Turtallsregulatorstyrt 
tomgangsturtall

Turtallsregula-
torspak hull

Gasshåndtak 
hull Hvit fjær Grønn fjær Sort fjær

3201-3400 B A X

3201-3400 B A X

3201-3400 1601-1800 B A X

Plassering av fjær i nyere turtallsregulator

A

BB
C D

Høyhastighetsturtall Turtallsregulatorstyrt 
tomgangsturtall

Turtallsregula-
torspak hull

Gasshåndtak 
hull Rød fjær Justeringshull

Mindre enn 3000 RPM B A X D
Mindre enn 3000 RPM B A X C

Plassering av fjær i dagens turtallsregulator

A

E D

C

B

Høyhastig-
hetsturtall

Turtallsregulatorstyrt tomgangsturtall Turtallsregula-
torspak hull

Gasspak
 Hull Rød fjær Justeringshull

89 mm boring 94 mm boring
2400-2900 1500-2150 1750-2150 B A X C
2901-3100 1500-2150 1750-2150 B A X D
3101-3750 1500-2150 1750-2150 B A X E
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Installer drivstoffpumpe (hvis motoren er utstyrt 
med det)
NB: Hvis drivstoffpumpen festes til luftfi lterholderen, 

skal drivstoffl edninger og pulsledning fortsatt 
være koplet til drivstoffpumpen. Kople 
pulsledningen til pulskoplingen, og fest den med 
klemme.

1. Fest drivstoffpumpens festebrakett på hastighets-
kontrollbraketten med de to M5-skruene. Trekk til 
skruene med 6,5 Nm i nye hull, eller 4,0 Nm i brukte 
hull.

2. Fest drivstoffpumpen til braketten slik at pulskoplin-
gen er i posisjon klokken fi re. Fest med de to 
M6-skruene. Trekk til skruene med 9,5 N i nye hull, 
eller 5,9 N i brukte hull. Ikke trekk dem til for hardt.

3. Kople puls- og drivstoffl edningene til drivstoffpumpen 
og fest dem med klemmer.

Installer likeretter-regulator
1. Bruk M6-skruer og monter likeretter-regulatoren på 

veivhusknastene med kjøleribbene ut. Trekk til 
skruene med 6,0 Nm i nye hull, eller 4,0 Nm i brukte 
hull.

2. Kople kontakten til likeretter-regulatorens kontakter.

Installere topplokkbaffel
Fest topplokkbaffel til topplokket ved hjelp av skruer. 
Trekk til skruene med 10,2–12,4 Nm i nye hull, eller 
7,0–8,5 Nm i brukte hull.

Installere Oil Sentry™ eller rørplugg
Påfør rørtetningsmiddel med Tefl on® (Loctite® nr. 
592™ eller tilsvarende) på 1/8” rørplugg eller adapter. 
Installer og trekk den til i porten på veivhuslokket. 
Trekk til pluggen med 4,5–5,0 Nm (40–45 in lb). Hvis 
det ble installert en bryter, påfører du tetningsmasse 
på Oil Sentry™-bryteren og installerer den i adapteren, 
midtpassasjen eller låseplaten bak viftehuset. Trekk 
til bryteren med 4,5–5,0 Nm (40–45 in lb). Kople den 
grønne ledningsnettlederen til kontakten på bryteren.

Installere viftehus og rist
1. Plasser viftehuset på motoren og trekk 

tennpluggkabelen gjennom sporet på undersiden.
2. Kontroller at statorledningene er i sporet i viftehuset. 

Rett inn festepunktene og installer de fi re M6 
nedtrappede festeskruene. Hvis det brukes en fl at 
skive under hodet på en av skruene, settes den 
skruen i hullet nærmest påfyllingen/peilepinnen. 

 Trekk til skruene med 11,6 Nm i nye hull, eller 
7,7 Nm i brukte hull.

3. Trykk risten på kjøleviften.

Installer luftfi lterelement, forfi lter og luftfi lterdeksel
1. Installer luftfi lterelementet med den foldete siden 

”ut”. Legg an gummipakningen mot alle kanter på 
luftfi lterets holder.

2. Installer forfi lteret (hvis motoren er utstyrt med dette) 
i øvre del av luftfi lterdekselet.

3. Installer luftfi lterdekselet og fest det med de to 
låseknottene.

Installer lyddemper
1. Installer pakning, lyddemper og muttere på 

utløpskanalens bolter. La mutrene sitte litt løst.
2. Hvis det brukes ekstra lyddemperbrakett, installeres 

M6 skrue(r) i braketten.
3. Trekk til muttere med 24,4 Nm (216 in lb). Trekk til 

skruene med 7,5 N (65 in lb).

Installer avtappingsplugg og oljefi lter og fyll på olje
1. Installer oljeavtappingsplugg Trekk til pluggen med 

14 Nm. 
2. Plasser nytt fi lter i et grunt kar, med den åpne enden 

vendt opp. Fyll fi lteret med ny olje til nivået når 
bunnen av gjengene. La oljen absorberes av 
fi ltermaterialet i to minutter. 

3. Påfør et tynt lag ren olje på det nye fi lterets 
gummipakning.

4. Se instruksjonene for oljefi lteret for riktig montering.
5. Fyll veivhuset med ny olje. Nivået skal være ved 

toppen av merket på peilepinnen.
6. Sett på igjen oljepåfyllingslokket/peilepinnen, og skru 

godt igjen.

Klargjør motoren til bruk
Nå er motoren fullstendig monter. Før motoren startes 
eller brukes, må du påse at følgende har vært gjort.
1. Alle maskindeler er trukket ordentlig til.
2. Oljeavtappingsplugg, Oil Sentry™ trykkbryter (hvis 

motoren er utstyrt med dette) og nytt oljefi lter er 
installert.

3. Veivhuset er fylt med riktig mengde olje av riktig 
viskositet og type.
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Test motoren
Vi anbefaler at motoren testes i prøvestativ eller -benk 
før den monteres på utstyret.
1. Sett opp motoren på et prøvestativ. Installer 

oljetrykkmåler. Start motoren og kontroller at det er 
oljetrykk (5 psi eller mer) til stede.

2. Kjør motoren i 5–10 minutter mellom tomgang og 
mellomområde. Juster gass- og chokekontrollene og 
høyhastighetsinnstillingen ved behov. Påse at 
maksimal motorhastighet ikke overstiger 3300 RPM. 
Juster forgasserens tomgangsnål og/eller 
tomgangsskrue ved behov. Se delen 
”Drivstoffsystem og turtallsregulatorsystem”.
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