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VIKTIGT: Läs noggrant igenom alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning 
startas. Se även bruksanvisningen för den utrustning som denna motor används till. 

 Kontrollera att motorn är avstängd och står plant innan något underhålls- eller servicearbete inleds.



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
  VARNING! Risk som kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller omfattande skada på egendom.
  FÖRSIKTIGT! Risk som kan leda till lindrig personskada eller skada på egendom.
OBS! används för viktig information om installation, drift eller underhåll.

 VARNING
Explosivt bränsle kan 
orsaka brand och 
allvarliga brännskador.
Fyll inte bränsletanken 
medan motorn är varm 
eller körs.

Bensin är extremt lättantändligt 
och dess ångor kan explodera 
om de antänds. Förvara bensin 
endast i godkända behållare, 
i välventilerade, obebodda 
byggnader, på avstånd från 
gnistor/lågor. Bränslespill kan 
antändas om det kommer i kontakt 
med heta detaljer eller gnistor från 
tändningen. Använd aldrig bensin 
som rengöringsmedel.

 VARNING
Roterande delar 
kan orsaka svåra 
personskador.
Håll dig på behörigt 
avstånd när motorn är på.

Håll händer, fötter, hår och kläder 
borta från alla rörliga delar för att 
förhindra skada. Låt aldrig motorn 
vara på då kåpor, höljen eller 
skydd avlägsnats.

 VARNING
Kolmonoxid kan orsaka 
kraftigt illamående, 
svimning eller dödsfall.
Undvik att andas in 
avgaser.

Avgaser från motorn innehåller 
giftig kolmonoxid. Kolmonoxid är 
luktlös, färglös och kan vara dödlig 
om den inandas.

 VARNING

Oavsiktlig start kan leda 
till svåra eller dödliga 
skador.
Koppla ur och jorda 
tändstiftskablar före 
underhåll.

Innan arbete utförs på motorn 
eller utrustningen ska du koppla ur 
motorn på följande sätt: 1) Koppla 
ur tändstiftskabeln/-kablarna. 
2) Koppla ur den negativa (-) 
batterikabeln från batteriet. 

 VARNING
Varma delar kan orsaka 
svåra brännskador.
Ta inte på motorn när 
den är igång eller just har 
stängts av.

Låt aldrig motorn vara på då 
värmesköldar eller -skydd 
avlägsnats.

 VARNING
Rengöringsmedel kan 
leda till svåra eller dödliga 
skador.
Använd endast i 
välventilerade utrymmen 
på avstånd från 
antändningskällor.

Rengöringsmedel och lösnings-
medel för förgasare är mycket 
lättantändliga. Följ rengörings-
medeltillverkarens varningar och 
instruktioner för korrekt och säker 
användning. Använd aldrig bensin 
som rengöringsmedel.

 FÖRSIKTIGT
Elektriska stötar kan 
orsaka skador.
Ta inte på ledningar när 
motorn är på.

 FÖRSIKTIGT
Skador på vevaxel och 
svänghjul kan vålla 
personskador!

Felaktig montering av svänghjulet 
kan leda till att bitar lossnar. 
Dessa bitar kan sedan slungas 
ut från motorn. Iaktta alltid 
nödvändiga försiktighetsåtgärder 
och procedurer vid montering av 
svänghjulet.

 VARNING
Frikoppling av fjädern kan 
orsaka svåra skador.
Bär skyddsglasögon 
eller ansiktsmask 
när du arbetar 
med den manuella 
startanordningen.

Manuella startanordningar 
innehåller en kraftig returfjäder 
som är spänd. Bär alltid 
skyddsglasögon när du arbetar 
med manuella startanordningar 
och följ anvisningarna i avsnittet 
Manuell startanordning när du ska 
lossa fjäderspänningen.
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UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

 VARNING
Innan arbete utförs på motorn eller utrustningen ska 
du koppla ur motorn på följande sätt: 1) Koppla ur 
tändstiftskabeln/-kablarna. 2) Koppla ur den negativa (-) 
batterikabeln från batteriet. 

Oavsiktlig start kan leda till svåra eller dödliga 
skador.
Koppla ur och jorda tändstiftskablar före 
underhåll.

Normalt underhåll, byte eller reparation av utsläppskontrollanordningar och -system kan utföras av valfri reparations-
anläggning eller privatperson. Garantireparationer måste dock utföras av en auktoriserad Kohler-återförsäljare.
UNDERHÅLLSSCHEMA
Veckovis
● Kontrollera Heavy Duty-luftrenarens luftrenarelement. Luftrenare/insug

Var 25:e drifttimme eller en gång per år¹
● Ge service på eller byt ut lågprofi lrenarens förrenare. Luftrenare/insug

Var 100:e drifttimme eller en gång per år¹
● Byt lågprofi lrenarens luftrenarelement. Luftrenare/insug
● Byt olja. Smörjsystem
● Ta av kylkåporna och rengör kylytorna. Luftrenare/insug
● Kontrollera i förekommande fall oljekylarens fl änsar och rengör vid behov. Smörjsystem

Var 200:e timme
● Byt oljefi lter. Smörjsystem
● Byt bränslefi lter.

Var 250:e timme¹
● Byt element i Heavy Duty-luftrenaren och kontrollera det inre elementet. Luftrenare/insug

Var 500:e timme¹
● Byt Heavy Duty-luftrenarens inre element. Luftrenare/insug
● Byt tändstift och ställ in elektrodavstånd. Elsystem

Var 500:e timme2

● Smörj vevaxelns splines.
1 Utför dessa åtgärder oftare om motorn används under svåra, dammiga, smutsiga förhållanden.
2 Låt en auktoriserad återförsäljare för Kohler utföra denna service.

REPARATIONER/RESERVDELAR
Kohler original reservdelar kan köpas från auktoriserade Kohler-återförsäljare. För mer information om auktoriserade 
återförsäljare för Kohler, se KohlerEngines.com eller ring 1-800-544-2444 (gäller USA och Kanada).
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OLJEREKOMMENDATIONER
Vi rekommenderar användning av motoroljor från Kohler 
för bästa prestanda. Andra motoroljor av hög kvalitet 
(även syntetiska), klassade av API (American Petroleum 
Institute) som SJ eller högre, kan användas. Välj 
viskositet efter lufttemperatur under drift såsom visas 
nedan.

BRÄNSLEREKOMMENDATIONER

 VARNING
Explosivt bränsle kan orsaka brand och 
allvarliga brännskador.
Fyll inte bränsletanken medan motorn är 
varm eller körs.

Bensin är extremt lättantändligt och dess ångor kan 
explodera om de antänds. Förvara bensin endast 
i godkända behållare, i välventilerade, obebodda 
byggnader, på avstånd från gnistor/lågor. Bränslespill 
kan antändas om det kommer i kontakt med heta 
detaljer eller gnistor från tändningen. Använd aldrig 
bensin som rengöringsmedel.

OBS! E15, E20 och E85 är INTE godkända och ska 
INTE användas. Effekter av gammalt eller 
förorenat bränsle täcks inte av garantin.

Bränslet måste uppfylla följande krav:
● Ren och färsk blyfri bensin.
● Oktantal 87 (R+M)/2 eller högre.
● Oktantal enligt Research-metoden (RON) 90 eller 

högre.
● Blyfri bensin med upp till 10 % etanolinblandning kan 

också användas.
● Blandningar bestående av metyl-tertiär-butyl-eter 

(MTBE) och blyfri bensin (upp till 15 % MTBE per 
volymenhet) är godkända.

● Tillsätt ingen olja i bensinen.
● Häll inte för mycket bränsle i tanken.
● Använd inte bensin som är äldre än 30 dagar.

FÖRVARING
Om motorn inte ska användas på två månader, gör så 
här:
1. Häll i Kohler PRO Series bränslebehandling eller 

motsvarande i bränsletanken. Kör motorn 2–3 
minuter så att en stabil bränsleblandning fi nns i 
bränslesystemet (fel på grund av obehandlat bränsle 
täcks inte av garantin).

2. Byt olja medan motorn fortfarande är varm efter drift. 
Ta bort tändstift(en) och häll cirka 3 cl (1 oz.) 
motorolja i varje cylinder. Sätt tillbaka tändstift(en) 
och dra sakta motorn runt så att oljan fördelas.

3. Lossa den negativa (-) batterikabeln.
4. Förvara motorn på en ren och torr plats.
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Mått i millimeter.
Värdet i tum anges inom [ ].

Motorns mått med luftrenare av lågprofi ltyp

Specifi kationer
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Mått i millimeter.
Värdet i tum anges inom [ ].

Motorns mått med luftrenare för professionella gräsklippare

Specifi kationer
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Mått i millimeter.
Värdet i tum anges inom [ ].

Motorns mått med Heavy Duty-luftrenare

93.30
[3.673]

EXHAUST 
PORT #1

73.30
[2.886]

EXHAUST 
PORT #2

OIL DRAIN PLUG 
3/8 NPT (INCH)

40.80
[1.606]

ENGINE MOUNTING 
SURFACE

14.20
[.559]

317.77
[12.511]

377.59
[14.866]

155.30
[6.114]

SPARK PLUG

424.75
[16.722]

89.94
[3.541]

134.97
[5.314]

15.76
[.621]

495.31
[19.501]

45.59
[1.795]

126.31
[4.973]

OIL FILL & 
DIPSTICK

MOUNTING 
HOLE “A”15.75

[.620]
OIL FILTER 
REMOVAL

301.77
[11.881] 130.03

[5.119]
AIR FILTER COVER 

ASSEMBLY REMOVAL

SAFTY AIR FILTER 
ELEMENT REMOVAL

PRIMARY AIR FILTER 
ELEMENT REMOVAL

AIR FILTER RAIN 
CAP REMOVAL

SPARK PLUG

FUEL 
FILTER

275.56
[10.849]

15.80
[.622]

SPARK PLUG
417.59

[16.441]

529.91
[20.863]

CRANKSHAFT

89.41
[3.520]

241.66
[9.514]

77.68
[3.058]

334.19
[13.157]

50.00
[1.969]

EXHAUST 
PORT #1

2X 89.41
[3.520]

2X 72.85
[2.868]

M8 X 1.25 
4 STUDS

SOLENOID 
SHIFT STARTER

MOUNTING HOLE “A”
4X Ø 9.20 [.362] THRU 
Ø 254.00 [10.00] B.C.

104.02
[4.095]

50.00
[1.969]

EXHAUST 
PORT #2

30˚30˚

405.97
[15.983]

247.90
[9.760]

REGULATOR 
RECTIFIER

135.30
[5.327]
SPARK 
PLUG

52.76
[2.077] 

OIL FILTER

14.44
[.569]

96.37
[3.794]MOUNTING 

HOLE “A”

26.41
[1.040]

405.97
[15.983]

OIL DRAIN PLUG
3/8 NPT (INCH)

85.50
[3.366]
KEYWAY

7/16-20 UNF 2B (INCH)
38.1 [1.500]

1/4 IN. SQ KEYWAY
Ø 28.56
[1.125]

ENGINE MOUNTING 
SURFACE

449.63
[17.702]

PULSE FUEL 
PUMP

OIL COOLER

Specifi kationer
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ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER3,6 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV6207/
CV6407/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Cylinderhål 73 mm
(2,87 tum)

77 mm
(3,03 tum)

80 mm
(3,15 tum)

83 mm (3,27 tum)

Slaglängd 67 mm (2,64 tum) 69 mm
(2,7 tum)

Slagvolym 561 cc
(34 cui)

624 cc
(38 cui)

674 cc
(41 cui)

725 cc
(44 cui)

747 cc
(46 cui)

Oljevolym (påfyllning) 1,6–1,8 liter
Maximal driftvinkel (vid full oljenivå)4 25°

MOTORNS IDENTIFIKATIONSNUMMER
Kohlers motoridentifi kationsnummer (modell, specifi kation och serienummer) bör uppges för effektiva reparationer och 
beställning av rätt reservdelar eller ersättningsmotorer.

Modell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CV620
Command-motor

Vertikal axel
Nummerbeteckning

Specifi kation  . . . . . . . . . . . . . . . CV620–0001
Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . 4223500328

Tillverkningsårskod          Fabrikskod
 Kod År
 42 2012
 43 2013
 44 2014

MOMENTANGIVELSER3,5 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Fläkthus och plåtar
M5-skruvar 6,2 Nm i nytt hål

4,0 Nm i använt hål
M6-skruvar 10,7 Nm i nytt hål

7,3 Nm i använt hål

Förgasare och insugsrör
Åtdragningsmoment för insugningsrör (dras i 
2 steg)

först till 7,4 Nm
slutligen till 9.9 Nm

Förgasarmonteringsmutter 6,2–7,3 Nm

Vevstake
Överfallsskruv (dras åt stegvis)
 8 mm cylinderskruv
 8 mm reducerad skruv
 6 mm cylinderskruv

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

3 Värdena visas i metriska enheter. Värden inom parentes är engelska motsvarigheter. 
4 Om den maximala driftvinkeln överskrids när motorn används kan detta orsaka motorskador på grund av otillräcklig 
smörjning.
5 Smörj gängorna med motorolja före montering.
6 Alla effektuppgifter (hk) från Kohler är certifi erade enligt standarderna SAE J1940 och J1995. Uppgifter om 
certifi erad effekt fi nns på KohlerEngines.com.
7 Motorerna CH620/CH640 har fått större slagvolym, från 624cc till 674cc; slagvolymen kan kontrolleras på motorns 
märkplåt.

Specifi kationer
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MOMENTANGIVELSER3,5 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Vevhus
Ventilationskåpskruvar 7,3 Nm
Oljeavtappningsplugg 13,6 Nm

Topplock
Topplocksskruvar
 Mutter (dras i 2 steg) först till 16,9 Nm

slutligen till 35,5 Nm
 Skruv (dras i 2 steg) först till 22,6 Nm

slutligen till 41,8 Nm
Vipparmsskruvar 18,1 Nm

Svänghjul
Fläktskruvar 9,9 Nm
Svänghjulsskruv 66,4 Nm

Bränslepump
Fästskruvar 2,3 Nm

Regulator
Regulatorarmsmutter 6,8 Nm

Tändning
Tändstift 27 Nm
Tändmodulskruvar 4,0–6,2 Nm
Skruv för likriktare/regulator 1,4 Nm

Ljuddämpare
Fästmuttrar 24,4 Nm

Oljekylare
Adapternippel 27 Nm

Oil Sentry™

Tryckbrytare 4,5 Nm

Oljetråg
Fästskruvar 24,4 Nm

Relä (startmotor)
Monteringsdetaljer
 Nippondenso startmotor
 Delco-Remy startmotor

6,0–9,0 Nm
4,0–6,0 Nm

Mutter, positiv (+) borstkabelanslutning
 Nippondenso startmotor
 Delco-Remy startmotor

8,0–12,0 Nm
8,0–11,0 Nm

Varvtalsregulatorhållare
Fästskruvar 10,7 Nm i nytt hål

7,3 Nm i använt hål

3 Värdena visas i metriska enheter. Värden inom parentes är engelska motsvarigheter. 
5 Smörj gängorna med motorolja före montering.

Specifi kationer
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MOMENTANGIVELSER3,5 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Startmotor
Genomgående skruv
 Tröghetsstyrt drev
 Nippondenso (relästyrd)
 Delco-Remy (relästyrd)

4,5–5,7 Nm
4,5–7,5 Nm
5,6–9,0 Nm

Fästskruvar 15,3 Nm
Borsthållarskruv Delco-Remy 2,5–3,3 Nm

Stator
Fästskruvar 6,2 Nm

Ventilkåpa
Skruv för ventilkåpa med packning 3,4 Nm
Kåpa med svart O-ring
 med ansatsskruvar
 med fl änsskruvar och distansbrickor

5,6 Nm
9,9 Nm

Kåpa med gul eller brun O-ring
 med integrerade metalldistanser 6,2 Nm

SPELANGIVELSER3 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Kamaxel
Axialspel (med shims) 0,076/0,127 mm
Radialspel 0,025/0,063 mm
Håldiameter
 Ny
 Max. slitgräns

20,000/20,025 mm
20,038 mm

Lagerytans ytterdiam.
 Ny
 Max. slitgräns

19,962/19,975 mm
19,959 mm

Vevstake
Radialspel, vevstake/vevtapp,
 Ny
 Max. slitgräns

0,030/0,055 mm
0,070 mm

Axialspel, vevstake/vevtapp 0,26/0,63 mm
Vevstake till kolvbult, spel 0,015/0,028 mm

3 Värdena visas i metriska enheter. Värden inom parentes är engelska motsvarigheter. 
5 Smörj gängorna med motorolja före montering.

Specifi kationer
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SPELANGIVELSER3 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Kolvbultsände, ID
 Ny
 Max. slitgräns

17,015/17,023 mm
17,036 mm

Vevhus
Regulatoraxelhål
 6 mm axel
  Ny
  Max. slitgräns
 8 mm axel
  Ny
  Max. slitgräns

6,025/6,050 mm
6,063 mm

8,025/8,075 mm
8,088 mm

Vevaxel
Axialspel (fritt) 0,070/0,590 mm
Håldiameter (i vevhuset)
 Ny
 Max. slitgräns

40,965/41,003 mm
41,016 mm

Radialspel, vevaxel / lagerhylsa (vevhus) – 
Nytt

0,03/0,09 mm

Håldiameter (i oljetråget)
 Ny 40,987/40,974 mm
Vevaxelhål (i oljetråget) / vevaxel
 Radialspel – Nytt 0,039/0,074 mm
Vevlagertapp, svänghjulsänden
 Ytterdiam. – Ny
 Ytterdiam. – Max. slitgräns
 Max. avsmalning
 Max. orundhet

40,913/40,935 mm
40,84 mm
0,022 mm
0,025 mm

Ramlagertapp, oljetrågsänden
 Ytterdiam. – Ny
 Ytterdiam. – Max. slitgräns
 Max. avsmalning
 Max. orundhet

40,913/40,935 mm
40,84 mm
0,022 mm
0,025 mm

Vevlagertapp
 Ytterdiam. – Ny
 Ytterdiam. – Max. slitgräns
 Max. avsmalning
 Max. orundhet

35,955/35,973 mm
35,94 mm
0,018 mm
0,025 mm

T.I.R.
 PTO-änden, vevaxel i motor
 Hela vevaxeln, i V-block

0,279 mm
0,10 mm

Cylinderdiameter
Cylinderdiameter
 Ny 73,006/

73,031 mm
77,000/

77,025 mm
80,000/

80,025 mm
82,988/83,013 mm

 Max. slitgräns 73,070 mm 77,063 mm 80,065 mm 83,051 mm
 Max. orundhet 0,13 mm 0,12 mm
 Max. avsmalning 0,05 mm

Topplock
Max. ojämnhet 0,076 mm 0,1 mm

3 Värdena visas i metriska enheter. Värden inom parentes är engelska motsvarigheter. 

Specifi kationer
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SPELANGIVELSER3 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Regulator
Radialspel, regulatorns tväraxel / vevhus
 6 mm axel
 8 mm axel 0,013/0,075 mm

0,025/0,126 mm
Tväraxelns ytterdiam.
 6 mm axel
  Ny
  Max. slitgräns
 8 mm axel
  Ny
  Max. slitgräns

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

7,949/8,000 mm
7,936 mm

Regulatordrevaxel till regulatordrev, radialspel 0,015/0,140 mm
Drevaxelns ytterdiam.
 Ny
 Max. slitgräns

5,990/6,000 mm
5,977 mm

Tändning
Elektrodavstånd 0,76 mm
Tändmodulens luftgap 0,28/0,33 mm

Kolv, kolvringar och kolvbult

Kolvtyp A 
Radialspel, kolv / kolvbult 0,006/0,017 mm
Kolvbultshål
 Ny
 Max. slitgräns

17,006/17,012 mm
17,025 mm

Kolvbultens ytterdiam.
 Ny
 Max. slitgräns

16,995/17,000 mm
16,994 mm

Sidospel, övre kompressionsring / spår 0,040/
0,085 mm

0,040/
0,080 mm

0,030/
0,076 mm

0,025/0,048 mm

Sidospel, mellersta kompressionsringen / 
spår

0,030/
0,080 mm

0,040/
0,080 mm

0,030/
0,076 mm

0,015/0,037 mm

Sidospel, oljering / spår 0,046/
0,201 mm

0,060/
0,202 mm

0,046/
0,196 mm

0,026/0,176 mm

3 Värdena visas i metriska enheter. Värden inom parentes är engelska motsvarigheter.

Specifi kationer
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SPELANGIVELSER3 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Kolv, kolvringar och kolvbult (kolvtyp A forts.)
Övre och mittre kompressionsring, ändgap
 Ny cylinder

  Övre ring

  Mittre ring

0,180/
0,380 mm

0,180/
0,440 mm

0,25/
0,45 mm

---

---

0,18/
0,46 mm

---

---

0,25/0,56 mm

---

---
 Sliten cylinder (max.)

  Övre ring

  Mittre ring

0,70 mm

0,90 mm

0,77 mm

---

---

0,80 mm

---

---

0,94 mm

---

---
Trycksidans ytterdiam8

 Ny 72,966/
72,984 mm

76,943/
76,961 mm

79,943/
79,961 mm

82,949/
82,967 mm

 Max. slitgräns 72,839 mm 76,816 mm 79,816 mm 82,822 mm
Radialspel, kolvens trycksida / cylinderloppet8

 Ny
0,022/

0,065 mm
0,039/0,082 mm

Kolvtyp B 
Radialspel, kolv / kolvbult 0,006/0,017 mm
Kolvbultshål
 Ny
 Max. slitgräns

17,006/17,012 mm
17,025 mm

Kolvbultens ytterdiam.
 Ny
 Max. slitgräns

16,995/17,000 mm
16,994 mm

Sidospel, övre kompressionsring / spår
0,030/0,070 mm

Sidospel, mellersta kompressionsringen / 
spår 0,030/0,070 mm
Sidospel, oljering / spår 0,060/0,190 mm

3 Värdena visas i metriska enheter. Värden inom parentes är engelska motsvarigheter.
8 Mät 6 mm ovanför botten på kolvmanteln, i rät vinkel mot kolvbulten.
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SPELANGIVELSER3 CV17 CV18/CV20/
CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

CV22/CV23/
CV620/
CV640/

CV670/CV680

CV25/
CV730/
CV740

CV750

Kolv, kolvringar och kolvbult (kolvtyp B forts.)
Övre kompressionsring, ändgap
 Ny cylinder 0,100/

0,279 mm
0,189/0,277 mm

 Sliten cylinder (max.) 0,490 mm 0,531 mm
Mittre kompressionsring, ändgap
 Ny cylinder 1,400/

1,679 mm
1,519/1,797 mm

 Sliten cylinder (max.) 1,941 mm 2,051 mm
Trycksidans ytterdiam.
 Ny 79,966 mm9 82,978 mm8

 Max. slitgräns 79,821 mm9 82,833 mm8

Radialspel, kolvens trycksida / cylinderloppet
 Ny 0,025/

0,068 mm9
0,019/0,062 mm8

Ventiler och ventillyftare
Radialspel, hydrauliska ventillyftare/vevhus 0,0241/0,0501 mm
Spel, inloppsventilskaft/ventilstyrning 0,038/0,076 mm
Spel, avgasventilskaft/ventilstyrning 0,050/0,088 mm
Inloppsventilstyrning, innerdiam.
 Ny
 Max. slitgräns

7,038/7,058 mm
7,134 mm

Avgasventilstyrning, ID
 Ny
 Max. slitgräns

7,038/7,058 mm
7,159 mm

Ventilstyrningsbrotsch, dimension
 Standard
 0.25 mm överdim.

7,048 mm
7,298 mm

Inloppsventil, min. lyft 8,07 mm
Avgasventil, min. lyft 8,07 mm
Ventilens nominella sätesvinkel 45°

3 Värdena visas i metriska enheter. Värden inom parentes är engelska motsvarigheter.
8 Mät 6 mm ovanför botten på kolvmanteln, i rät vinkel mot kolvbulten.
9 Mät 13 mm ovanför botten på kolvmanteln, i rät vinkel mot kolvbulten.
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GENERELLA VÄRDEN FÖR ÅTDRAGNINGSMOMENT

Rekommenderade standardåtdragningsmoment för metriska skruvar
Egenskapsklass Icke-kritiska 

fästelement i 
aluminiumStorlek 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9

Åtdragningsmoment: Nm ± 10%
M4 1,2 1,7 2,9 4,1 5,0 2,0
M5 2,5 3,2 5,8 8,1 9,7 4,0
M6 4,3 5,7 9,9 14,0 16,5 6,8
M8 10,5 13,6 24,4 33,9 40,7 17,0

Åtdragningsmoment: Nm ± 10%
M10 21,7 27,1 47,5 66,4 81,4 33,9
M12 36,6 47,5 82,7 116,6 139,7 61,0
M14 58,3 76,4 131,5 184,4 219,7 94,9

Omvandling, åtdragningsmoment
Nm = in. lb. x 0,113 in. lb. = Nm x 8,85
Nm = ft. lb. x 1,356 ft. lb. = Nm x 0,737

Rekommenderade standardåtdragningsmoment för engelska skruvar
Bultar, skruvar, muttrar och fästelement i gjutjärn eller stål Fästelement, grade 2 

eller 5, i aluminium

Storlek Grade 2 Grade 5 Grade 8
Åtdragningsmoment: Nm ± 20 %

8–32 2,3 2,8 — 2,3
10–24 3,6 4,5 — 3,6
10–32 3,6 4,5 — —
1/4–20 7,9 13,0 18,7 7,9
1/4-28 9,6 15,8 22,6 —

5/16-18 17,0 28,3 39,6 17,0
5/16-24 18,7 30,5 — —
3/8-16 29,4 — — —
3/8-24 33,9 — — —

Åtdragningsmoment: Nm ± 20 %
5/16-24 — — 40,7 —
3/8-16 — 47,5 67,8 —
3/8-24 — 54,2 81,4 —

7/16-14 47,5 74,6 108,5 —
7/16-20 61,0 101,7 142,5 —
1/2-13 67,8 108,5 155,9 —
1/2-20 94,9 142,4 223,7 —

9/16-12 101,7 169,5 237,3 —
9/16-18 135,6 223,7 311,9 —
5/8-11 149,5 244,1 352,6 —
5/8-18 189,8 311,9 447,5 —
3/4-10 199,3 332,2 474,6 —
3/4-16 271,2 440,7 637,3 —

Specifi kationer
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För vissa typer av montering, demontering och reparation fi nns särskilda kvalitetsverktyg framtagna. Med hjälp av 
dessa verktyg kan du utföra ett korrekt underhåll av motorn på ett enklare, snabbare och säkrare sätt. Verktygen låter 
dig arbeta effektivare vilket ger ökad kundtillfredsställelse genom den minskade stilleståndstiden för motorn.
Här följer en lista med verktyg och tillverkare.
VERKTYGSLEVERANTÖRER
Kohler Tools 
Kontakta din lokala Kohler-återförsäljare. 

SE Tools 
415 Howard St.
Lapeer, MI 48446
Telefon +1-810-664-2981
Avgiftsfritt +1-800-664-2981
Fax +1-810-664-8181

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

VERKTYG
Beskrivning Tillverkare/artikelnr.
Mätare för alkoholhalt
För mätning av alkoholinnehåll (%) i bränslen.

Kohler 25 455 11-S

Axialspelsplatta för kamaxel
För kontroll av kamaxelns axialspel.

SE Tools KLR-82405

Skydd för kamaxeltätning (Aegis-motorer)
För att skydda tätningen vid montering av kamaxeln.

SE Tools KLR-82417

Cylinderläckagetestare
För mätning av förbränningsrummens täthet samt för att avgöra ev. slitage på 
cylinderlopp, kolvar, kolvringar eller ventiler.
Tillgängliga tillbehör:
Adapter 12 x 14 mm (krävs för test av XT-6-motorer)

Kohler 25 761 05-S

Design Technology Inc.
DTI-731-03

Verktygssats för återförsäljare (nationellt)
Komplett sats med de verktyg som krävs av Kohler.
Innehåll i 25 761 39-S:
Tändsystemtestare
Cylinderläckagetestare
Oljetryckstestsats
Testinstrument för likriktare/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

Verktygssats för återförsäljare (internationellt)
Komplett sats med de verktyg som krävs av Kohler.
Innehåll i 25 761 42-S:
Tändsystemtestare
Cylinderläckagetestare
Oljetryckstestsats
Testinstrument för likriktare/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 vakuum-/tryckmätare
För kontroll av vakuum i vevhuset.
Tillgängliga tillbehör:
Gummiadapter

Design Technology Inc.
DTI-721-01

Design Technology Inc.
DTI-721-10

Diagnosprogram för elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
För bärbar eller stationär PC.

 Kohler 25 761 23-S

EFI-servicesats
För felsökning och inställning av en EFI-motor.
Innehåll i 24 761 01-S:
Bränsletryckmätare
Testlampa
90°-adapter
Slangmonterad T-koppling
Kodningskontakt, röd kabel
Kodningskontakt, blå kabel
Adapterslang för Shrader-ventil

Kohler 24 761 01-S

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

Hållverktyg för svänghjul (CS-serien) 
För fi xering av svänghjul på motorer i CS-serien.

SE Tools KLR-82407

Svänghjulsavdragare
För korrekt demontering av svänghjulet från motorn.

SE Tools KLR-82408

Bandnyckel till svänghjul
För fi xering av svänghjulet vid demontering.

SE Tools KLR-82409
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VERKTYG
Beskrivning Tillverkare/artikelnr.
Verktyg för hydrauliska ventillyftare
För demontering och montering av hydrauliska lyftare.

Kohler 25 761 38-S

Tändsystemtestare
För provning av funktionen hos alla tändsystem (även CD).

Kohler 25 455 01-S 

Induktiv varvräknare (digital)
För mätning av motorns varvtal (i RPM).

Design Technology Inc.
DTI-110

Offset-skruvnyckel (K- och M-serien) 
För demontering och montering av cylinderns fästmuttrar.

Kohler 52 455 04-S

Oljetryckstestsats
För test/verifi ering av oljetrycket hos trycksmorda motorer.

Kohler 25 761 06-S

Kylarprovningsinstrument
För tryckprovning av kylare.och kylarlock på vätskekylda Aegis-motorer.

Kohler 25 455 10-S

Testinstrument för likriktare/regulator (120 V)
Testinstrument för likriktare/regulator (240 V)
För test av likriktare/regulator.
Innehåll i 25 761 20-S och 25 761 41-S:
CS-PRO regulatortestkablage
Särskilt regulatortestkablage med diod.

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

Design Technology Inc.
DTI-031
DTI-033

Testinstrument för förtändningsmodul (SAM)
För test av förtändningsmodulen (ASAM eller DSAM) på motorer med SMART-
SPARK™.

Kohler 25 761 40-S

Startmotorservicesats (alla startmotorer)
För demontering och montering av startmotordrev och borstar.
Tillgängliga tillbehör:
Borsthållarverktyg (relästyrd startmotor)

SE Tools KLR-82411

SE Tools KLR-82416
Fixeringsverktyg för kamdrivning (OHC/Triad)
För fi xering av kamdrev och vevaxel i rätt läge vid montering av kamrem.

Kohler 28 761 01-S

Ventilstyrningsbrotsch (K- och M-serien)
För bearbetning av ventilstyrningar till rätt dimension efter montering.

Design Technology Inc.
DTI-K828

Ventilstyrningsbrotsch överdimension (Command-serien)
För bearbetning av slitna ventilstyrningar så att de passar ventiler i överdimension. 
Kan användas i lågvarvig pelarborrmaskin eller för hand med handtag nedtill.

Kohler 25 455 12-S

Brotschhandtag
För handbrotschning med Kohler 25 455 12-S.

Design Technology Inc.
DTI-K830

Servicesats för ventilstyrningar (Courage, Aegis, Command, OHC)
För underhåll av slitna ventilstyrningar.

SE Tools KLR-82415

HJÄLPMEDEL
Beskrivning Tillverkare/artikelnr.
Kamaxelsmörjmedel (Valspar ZZ613) Kohler 25 357 14-S
Dielektriskt fett (GE/Novaguard G661) Kohler 25 357 11-S
Dielektriskt fett Loctite® 51360
Kohler smörjmedel för elektriska startmotorer (tröghetsstyrda) Kohler 52 357 01-S
Kohler smörjmedel för elektriska startmotorer (relästyrda) Kohler 52 357 02-S
RTV Silikontätningsmedel
 Loctite® 5900® Heavy Body i sprayburk, 4 oz.
 Enbart oxime-baserade, oljeresistenta RTV-tätningsmedel, som de i listan nedan, 

får användas. Loctite® nr. 5900® eller 5910® rekommenderas för bästa 
tätningsegenskaper.

Kohler 25 597 07-S
Loctite® 5910®

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

Loctite® Ultra Copper 5920™
Smörjmedel för splines Kohler 25 357 12-S
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HÅLLVERKTYG FÖR SVÄNGHJUL VERKTYG FÖR VIPPARM/VEVAXEL

Ett hållverktyg för svänghjulet kan tillverkas av 
kuggkransen till ett gammalt svänghjul och används 
i stället för en bandnyckel.
1. Använd en vinkelslip med kapskiva och skär ut en 

sex kuggar lång bit av den gamla startkransen så 
som visas.

2. Slipa ned ev. grader och vassa kanter.
3. Vänd segmentet upp och ner och placera det mellan 

tändmodulklackarna på vevhuset, så att verktygets 
kuggar griper in i kuggarna på svänghjulets 
startkrans. Klackarna låser fast verktyg och 
svänghjul i ett läge där du kan lossa, dra åt eller dra 
av det med en avdragare.

En spännyckel för att lyfta vipparmarna eller vrida 
vevaxeln kan tillverkas av en gammal kasserad vevstake.
1. Använd en gammal vevstake från en motor på 10 hk 

eller större. Ta av och kassera vevstaksöverfallet.
2. Om det är en Posi-Lock-vevstake skruvar du ur 

pinnskruvarna. Om det är en Command-vevstake 
slipar du ner styrklackarna så att anliggningsytan blir 
jämn.

3. Leta reda på en 2,5 cm lång överfallsskruv med 
samma gänga som vevstakens.

4. Använd en plan bricka med rätt innerdiameter för att 
kunna träs på överfallskruven och en ytterdiameter 
på ca 25 mm. Montera överfallsskruven och brickan 
på vevstakens anliggningsyta.
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Felsökning

Motorn går runt men startar inte
● Förväxlade batteripoler.
● Trasig säkring.
● Fel på förgasarens magnetventil.
● Choken stängs inte.
● Igensatt bränsleledning eller -fi lter.
● Fel på dioden i kablaget i öppet kretsläge.
● Fel på DSAI- eller DSAM-modul.
● Tom bränsletank.
● Fel på styrelektronikenhet.
● Defekt tändspole.
● Defekt(a) tändstift.
● Bränslepumpen fungerar inte – vakuumslangen läcker 

eller är igensatt.
● Bränsleavstängningsventilen stängd.
● Defekt tändmodul eller felinställt luftgap.
● För låg spänning till styrelektronikenhet.
● Förreglingsbrytaren är aktiverad eller trasig.
● Nyckelbrytaren eller kortslutningsknappen i OFF-läge.
● Låg oljenivå.
● Bränslekvaliteten (smuts, vatten, gammalt, 

bränsletyp).
● Fel på SMART-SPARKTM-systemet.
● En eller fl era lösa tändstiftskablar.
Motorn startar men dör efter en kort stund
● Defekt förgasare.
● Defekt topplockspackning.
● Defekt eller felaktigt inställt choke- eller gasreglage.
● Bränslepumpen fungerar inte – vakuumslangen läcker 

eller är igensatt.
● Läckage i insugssystemet.
● Lösa kablar eller anslutningar som tidvis jordar 

tändningens kortslutningsknapp.
● Bränslekvaliteten (smuts, vatten, gammalt, 

bränsletyp).
● Igensatt luftningsventil i tanklocket.
Motorn är svårstartad
● Igensatt bränsleledning eller -fi lter.
● Motorn överhettad.
● Defekt ACR-mekanism.
● Defekt eller felaktigt inställt choke- eller gasreglage.
● Defekt(a) tändstift.
● Svänghjulskilen avbruten.
● Bränslepumpen fungerar inte – vakuumslangen läcker 

eller är igensatt.
● Förreglingsbrytaren är aktiverad eller trasig.
● Lösa kablar eller anslutningar som tidvis jordar 

tändningens kortslutningsknapp.
● Låg kompression.
● Bränslekvaliteten (smuts, vatten, gammalt, 

bränsletyp).
● Dålig gnista.

FELSÖKNINGSSCHEMA
När fel uppstår ska du alltid börja med att söka de enkla orsakerna som, till en början, kanske verkar för uppenbara. 
Svårigheter att starta motorn kan t.ex. bero på att bränsletanken är tom.
Nedan listas några typiska orsaker till motorproblem som kan hjälpa dig att identifi era felet. Orsakerna kan variera 
beroende på modell och specifi kation.

Startmotorn drar inte runt motorn
● Batteriet är urladdat.
● Fel på startmotorn eller reläet.
● Defekt nyckelbrytare eller tändningskontakt.
● Förreglingsbrytaren är aktiverad eller trasig.
● Lösa kablar eller anslutningar som tidvis jordar 

tändningens kortslutningsknapp.
● Klorna griper inte in i drivkoppen.
● Inre motordelar har kärvat fast.
Motorn går men misständer
● Felinställd förgasare.
● Motorn överhettad.
● Defekt(a) tändstift.
● Defekt tändmodul eller felinställt luftgap.
● Felinställt luftgap för vevaxelns positionsgivare.
● Förreglingsbrytaren är aktiverad eller trasig.
● Lösa kablar eller anslutningar som tidvis jordar 

tändningens kortslutningsknapp.
● Bränslekvaliteten (smuts, vatten, gammalt, 

bränsletyp).
● En eller fl era lösa tändstiftskablar.
● Hatten på tändstiftet sitter löst.
● Lös tändstiftskabel.
Motorn går inte på tomgång
● Motorn överhettad.
● Defekt(a) tändstift.
● Tomgångsnålen är felaktigt inställd.
● Tomgångsskruven felaktigt inställd.
● Tom bränsletank.
● Låg kompression.
● Bränslekvaliteten (smuts, vatten, gammalt, 

bränsletyp).
● Igensatt luftningsventil i tanklocket.
Motorn överhettas
● Trasig kylfl äkt.
● För hög motorbelastning.
● Trasig eller avhoppad fl äktrem.
● Defekt förgasare.
● Hög oljenivå i vevhuset.
● För mager bränsleblandning.
● Låg kylvätskenivå.
● Låg oljenivå i vevhuset.
● Kylaren och/eller andra delar av kylsystemet är 

igensatta eller läcker.
● Trasig eller avhoppad drivrem för vattenpumpen.
● Fel på vattenpumpen.
Motorn knackar
● För hög motorbelastning.
● Fel på de hydrauliska lyftarna.
● Fel oljeviskositet/-typ.
● Inre slitage eller skador.
● Låg oljenivå i vevhuset.
● Bränslekvaliteten (smuts, vatten, gammalt, 

bränsletyp).
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Motorn förlorar kraft
● Smutsigt luftrenarelement.
● Motorn överhettad.
● För hög motorbelastning.
● Blockerat avgassystem.
● Defekt(a) tändstift.
● Hög oljenivå i vevhuset.
● Felaktig regulatorinställning.
● Batteriet är urladdat.
● Låg kompression.
● Låg oljenivå i vevhuset.
● Bränslekvaliteten (smuts, vatten, gammalt, 

bränsletyp).
Motorn drar för mycket olja
● Lösa eller felaktigt åtdragna skruvar.
● Defekt topplockspackning/överhettad motor.
● Ventilationsblecket avbrutet
● Igensatt, trasig eller dåligt fungerande 

vevhusventilation.
● Vevhuset överfyllt.
● Fel oljeviskositet/-typ.
● Utslitet cylinderlopp.
● Utslitna eller skadade kolvringar.
● Utslitna ventilskaft/ventilstyrningar.
Olja läcker från tätningsringar eller packningar
● Ventilationsblecket avbrutet.
● Igensatt, trasig eller dåligt fungerande 

vevhusventilation.
● Lösa eller felaktigt åtdragna skruvar.
● Kolvgenomblåsning eller läckande ventiler.
● Blockerat avgassystem.

UTVÄNDIG INSPEKTION AV MOTORN
OBS! Vi rekommenderar att du tömmer ut oljan på 

annat ställe än vid arbetsbänken. Ta god tid på 
dig så att all olja hinner rinna ut.

Inspektera motorns utsidor och skick före rengöring eller 
demontering. Denna inspektion kan ge ledtrådar till vad 
du kan hitta inuti motorn (samt orsak) när du tar isär den.
● Kontrollera om smuts/avfall ansamlats på vevhus, 

kylfl änsar, gräsfi lter eller andra yttre ytor. Smuts/avfall 
på dessa ytor kan orsaka överhettning.

● Kontrollera om tydliga bränsle- eller oljeläckor eller 
skadade komponenter förekommer. Större oljeläckor 
kan bero på att ventilatorn är blockerad eller ur 
funktion, att tätningarna/packningarna är slitna eller 
skadade eller att skruvar är lösa.

● Kontrollera luftrenarlock och -botten med avseende på 
skador eller dålig passform/tätning.

● Smutsigt luftrenarelement. Leta efter hål, revor, 
spruckna eller skadade tätningsytor, eller andra 
skador som gör att ofi ltrerad luft kan passera in i 
motorn. Ett smutsigt eller igensatt luftrenarelement 
kan tyda på bristfälligt eller felaktigt underhåll.

● Kontrollera om smuts förekommer i förgasarhalsen. 
Smuts i förgasarhalsen är ytterligare ett tecken på att 
luftrenaren inte fungerat riktigt. 

● Kontrollera att oljenivån befi nner sig inom driftinterval-
let på mätstickan. Om det hamnar ovanför, känn efter 
om det luktar bensin.

● Kontrollera oljans skick. Töm ut oljan i en behållare. 
Den ska rinna fritt. Kontrollera om metallspån eller 
andra främmande partiklar fi nns i oljan.

 Slam är en naturlig biprodukt vid förbränning och en liten 
ansamling är normal. Överdrivet mycket slam kan vara 
ett tecken på för fet bränsleblandning, att tändningen är 
för svag, att oljan inte bytts så ofta som rekommenderas 
eller att olja av fel typ eller kvalitet har använts.

RENGÖRING AV MOTORN

 VARNING
Rengöringsmedel kan leda till svåra eller 
dödliga skador.
Använd endast i välventilerade utrymmen på 
avstånd från antändningskällor.

Rengöringsmedel och lösningsmedel för förgasare är 
mycket lättantändliga. Följ 
rengöringsmedeltillverkarens varningar och 
instruktioner för korrekt och säker användning. Använd 
aldrig bensin som rengöringsmedel.

När du har inspekterat motorn utvändigt, rengör du den 
ordentligt innan du tar isär den. Rengör även enskilda 
delar allt eftersom du demonterar dem. Endast rena 
delar kan inspekteras och bedömas korrekt med avseen-
de på slitage och skador. Det fi nns många rengörings-
medel i handeln som snabbt tar bort fett, olja och smuts 
från motordelar. När ett sådant rengöringsmedel an-
vänds, ska tillverkarens instruktioner och säkerhetsföre-
skrifter noga följas.
Se till att alla rester av rengöringsmedlet tas bort innan 
du monterar motorn igen och tar den i drift. Även små 
mängder rengöringsmedel kan snabbt bryta ner 
motoroljans smörjegenskaper.
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Felsökning

Fel Slutsats
Vevhusventilationen blockerad eller ur funktion. OBS! Om vevhusventilationen är integrerad i ventil-

kåpan och inte är åtkomlig för separat underhåll, 
byter du ut ventilkåpan och kontrollerar trycket 
igen.

Plocka isär vevhusventilationen, rengör dess delar 
noggrant och kontrollera att tätningsytorna är plana. Sätt 
sedan ihop den igen och kontrollera trycket på nytt. 

Tätningar och/eller packningar läcker. Lösa eller felaktigt 
åtdragna skruvar.

Byt ut slitna eller skadade tätningar och packningar. Se 
till att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Använd korrekt 
åtdragningsmoment och dragningsföljd.

Kolvgenomblåsning eller läckande ventiler (bekräfta 
genom kontroll av komponenterna).

Renovera kolv, kolvringar, cylinderlopp, ventiler och 
ventilstyrningar.

Avgasblockering. Kontrollera avgasgaller/gnistfångare (om sådan fi nns). 
Rengör eller byt ut om det behövs. Reparera eller ersätt 
ev. andra skadade eller igensatta ljuddämpare eller 
avgassystemdelar.

VAKUUMTEST AV VEVHUSET

 VARNING

Kolmonoxid kan orsaka kraftigt illamående, 
svimning eller dödsfall.
Undvik att andas in avgaser.

Avgaser från motorn innehåller giftig kolmonoxid. 
Kolmonoxid är luktlös, färglös och kan vara dödlig om 
den inandas.

Så här mäter du motorns vevhusvakuum med en 
manometer:
1. För in gummipluggen i oljepåfyllningshålet. Se till att 

slangtvingen sitter på slangen och koppla slangen 
mellan pluggen och ett av manometerrören med 
hjälp av de koniska adaptrarna. Lämna det andra 
röret öppet mot atmosfären. Kontrollera att vattenni-
vån i manometern står på 0-linjen. Se till att slangt-
vingen är åtdragen.

2. Starta motorn och kör den på högt varvtal utan 
belastning.

3. Öppna klämman och kontrollera vattennivån i röret.
 Nivån på motorsidan ska vara minst 10 cm över 

nivån på den öppna sidan.
 Om nivån på motorsidan är lägre än tillåtet (dåligt/

inget vakuum), eller om nivån på motorsidan är lägre 
än på den öppna sidan (övertryck), följ 
anvisningarna i tabellen nedan. 

4. Dra åt tvingen innan du stänger av motorn.

Så här utförs provet med en vakuum-/tryckmätare:
1. Ta bort mätstickan eller oljepåfyllningspluggen/

locket.
2. Montera adaptern i öppningen för oljepåfyllning/

mätsticka, antingen upp-och-ned över öppningen på 
oljestickans rör eller direkt på motorn om den saknar 
rör för oljestickan. Sätt i mätarkopplingen i hålet i 
pluggen. 

3. Kör motorn och läs av mätaren.
 Om nålen hos en analog mätare rör sig till vänster 

om 0 föreligger vakuum, om den rör sig till höger om 
0 föreligger tryck. 

 Om en digital mätare används trycker du ned 
testknappen på ovansidan av mätaren.

 Undertrycket i vevhuset bör motsvara minst 10 cm 
vattenpelare. Om undertrycket är för dåligt eller om 
övertryck råder, använder du nedanstående tabell för 
att söka möjliga orsaker och åtgärder.

 VARNING
Roterande delar kan orsaka svåra 
personskador.
Håll dig på behörigt avstånd när motorn är på.

Håll händer, fötter, hår och kläder borta från alla rörliga 
delar för att förhindra skada. Låt aldrig motorn vara på 
då kåpor, höljen eller skydd avlägsnats.

När motorn går ska ett visst vakuum fi nnas i vevhuset. Övertryck i vevhuset (vanligtvis orsakat av en blockerad eller 
felaktigt monterad vevhusventilation) kan medföra att olja tränger ut genom tätningar, packningar eller andra ställen.
Vevhusvakuumet mäts bäst med en vattenmanometer eller en vakuummätare. Fullständiga instruktioner medföljer 
satserna.



Felsökning

22 24 690 11 Rev. AKohlerEngines.com

KOMPRESSIONSPROV
För tvåcylindriga Command-motorer:
Ett kompressionsprov ska helst utföras på en varm motor. Rengör området kring tändstiftens bas från smuts eller 
skräp innan stiften skruvas ur. Kontrollera att chokereglaget inte är aktiverat och att gasspjället är helt öppet under 
provet. Kompressionstrycket bör vara minst 11 bar (160 psi) och får inte variera mer än 15 % mellan olika cylindrar.
Alla andra modeller:
Dessa motorer är utrustade med en automatisk kompressionsutlösningsmekanism (ACR). Det är därför svårt att få ett 
noggrant kompressionsvärde för dessa motorer. Som ett alternativ kan du utföra cylinderläckageprovet som beskrivs 
nedan.
CYLINDERLÄCKAGETEST
Ett cylinderläckagetest kan vara ett bra alternativ till ett kompressionstest. Genom att trycksätta 
förbränningskammaren med en extern luftkälla, kan du avgöra om ventiler eller kolvringar läcker, och hur mycket.
Cylinderläckagetestaren är en relativt enkel och billig läckageprovare för små motorer. Provaren är försedd med en 
snabbkoppling för anslutning av adapterslang och ett hållverktyg.
1. Värm upp motorn genom att köra den i 3–5 minuter.
2. Ta bort motorns tändstift och luftfi lter.
3. Rotera vevaxeln tills kolven (i den cylinder du ska testa) befi nner sig i kompressionstaktens övre dödpunkt. Håll 

motorn i detta läge under testet. Hållverktyget som medföljer provaren kan användas om vevaxelns PTO-ände är 
tillgänglig. Sätt fast hållverktyget på vevaxeln. För in ett 3/8" ledhandtag i hållverktygets hål/skåra, så att det 
hamnar vinkelrätt mot både hållverktyget och vevaxelns kraftuttag.

 Om svänghjulsänden är lättare att komma åt kan du använda ett ledhandtag med hylsa på svänghjulsmuttern/-
skruven för att hålla det på plats. Du kan behöva hjälp av någon annan med att hålla ledhandtaget under testet. 
Om motorn är monterad inuti en maskin, kan du fi xera den genom att tvinga eller kila fast en drivkomponent. 
Se bara till att motorn inte kan rotera ur ÖD-läget åt något håll.

4. Sätt i adaptern i tändstiftshålet, utan att ansluta den till provaren.
5. Vrid regulatorratten så långt moturs det går.
6. Anslut lämplig luftkälla på minst 3,5 bar till provaren.
7. Vrid regulatorratten medurs tills mätarnålen befi nner sig i det gula ”inställningsintervallet” längst ned på skalan.
8. Anslut provarens snabbkoppling till adapterslangen. Håll kvar motorn i ÖD-läget samtidigt som testverktygets 

ventil öppnas gradvis. Läs av mätaren och försök höra om luft läcker vid luftinsuget, avgasutloppet och 
vevhusventilationen. 

Tillstånd Slutsats
Luft läcker via vevhusventilationen Kolvringarna eller cylinderloppet slitet.
Luft läcker från avgassystemet. Defekt avgasventil/dåligt ventilsäte.
Luft läcker från insuget Defekt inloppsventil/dåligt ventilsäte.
Mätaravläsning i den låga (gröna) zonen. Kolvringar och cylinder i gott skick.
Mätaravläsning i den medelhöga (gula) zonen. Motorn kan fortfarande användas, men har vissa utslitna 

delar. Kunden bör planera in reparation eller byte av 
motor.

Mätaravläsning i den höga (röda) zonen. Ringar och/eller cylinder är rejält utslitna. Motorn bör 
repareras eller bytas ut.



23

Luftrenare/insug

24 690 11 Rev. A KohlerEngines.com

LUFTRENARE
Det här systemet är CARB/EPA-certifi erat och kompo-
nenterna får inte ändras eller modifi eras på något sätt.
Komponenter för luftrenare för professionella 
gräsklippare och lågprofi lrenare

B

E
F

H

A

J
K

I

C

D

G

A Luftrenarlock B Luftrenarens låsvred
C Vingmutter D Elementlock
E Gummitätning F Förrenare
G Papperselement H Luftrenarbotten

I Mutter till 
elementlocket J Gummitätning

K Pinnskruv

Komponenter för Heavy Duty-luftrenare

O
M

L

N

R

Q

P

Q

P

S
T

L Luftrenarhus M Element
N Filterlock O Dammutloppsventil
P Snäpplås Q Inre element
R Utloppsområde S Insugsgaller
T Filtervakt

OBS! Om motorn körs med lösa eller skadade 
luftrenarkomponenter kan det snabbt vålla 
slitage och skador. Byt ut böjda eller skadade 
delar.

OBS! Papperselement kan inte blåsas bort med 
tryckluft.

Lågprofi lrenare/gräsklippare
Lossa skruven och ta bort luftrenarlocket.
Förrenare
1. Ta bort förrenaren från papperselementet.
2. Byt ut förrenaren eller tvätta den ren i varmt vatten 

och rengöringsmedel. Skölj och låt lufttorka.
3. Mätta förrenaren med ny motorolja och pressa ut 

överskottsolja.
4. Sätt tillbaka förrenaren över papperselementet.
Papperselement
1. Rengör området kring fi lterelementet. Ta bort 

vingmuttern, elementlocket och papperselementet 
tillsammans med förrenaren.

2. Ta bort förrenaren från papperselementet, rengör 
eller byt ut förrenaren och sätt sedan dit ett nytt 
papperselement.

3. Kontrollera gummitätningen och byt ut den om det 
behövs.

4. Montera det nya papperselementet på luftrenarens 
botten och montera förrenaren över det. Montera 
elementlocket och dra fast det med vingmuttern.

Sätt tillbaka luftrenarlocket och fäst det med skruven.

Heavy Duty
1. Lossa snäpplåsen och ta bort gavelkåpan eller 

gavelkåporna. 
2. Kontrollera och rengör insugsgallret (i 

förekommande fall).
3. Dra ut fi lterelementet ur luftrenarhuset och byt ut det. 

Kontrollera det inre fi lterelementet och byt ut det om 
det är smutsigt.

4. Kontrollera alla delar med avseende på slitage, 
sprickor och skador. Kontrollera att utloppsområdet 
är rent.

5. Sätt i de nya fi lterelementen.
6. Sätt tillbaka fi lterlocket eller -locken med damm-

utloppsventilen nedåt och fäst det/dem med snäpp-
låsen.

VEVHUSVENTILATIONSSLANG
Kontrollera att båda ändarna av 
vevhusventilationsslangen är korrekt anslutna.

LUFTKYLNING

 VARNING
Varma delar kan orsaka svåra brännskador.
Ta inte på motorn när den är igång eller just 
har stängts av.

Låt aldrig motorn vara på då värmesköldar eller -skydd 
avlägsnats.

God kylning är nödvändig. Rengör galler, kylfl änsar och 
andra yttre ytor för att förhindra överhettning. Undvik att 
spruta vatten på kablar och elektriska komponenter. Se 
underhållsschemat.
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Ett vanligt förgasarsystemet med tillhörande delar består 
av:
● Bränsletank och bränsleventil 
● Bränsleledningar 
● Bränslefi lter 
● Bränslepump 
● Förgasare 

Bränslet från tanken pumpas genom bränslefi ltret och 
bränsleledningarna av bränslepumpen. Bränslet kommer 
in i förgasarens fl ottörhus och sugs in i förgasarhuset där 
det blandas med luft. Denna blandning av bränsle och 
luft förbränns sedan i motorns förbränningsrum.
BRÄNSLEREKOMMENDATIONER
Se avsnittet Underhåll.
BRÄNSLELEDNING
Bränsleledningar med låg genomsläpplighet måste 
användas på alla förgasarmotorer från Kohler Co. för att 
lagkrav från EPA och CARB ska uppfyllas. 
BRÄNSLEPUMP
Vissa av motorerna har en bränslepump med 
pulsmatning. Pumpens pumprörelser skapas av det 
omväxlande under- och övertryck som bildas i vevhuset. 
Trycket överförs till pulspumpen via en gummislang 
mellan pumpen och vevhuset. Pumprörelsen gör att 
membranet i pumpen suger in bränsle när det sugs 
nedåt och matar in det i förgasaren när det pressas 
uppåt. Två backventiler hindrar bränslet från att rinna 
bakvägen genom pumpen.

KONTROLL AV BRÄNSLESYSTEMET
Om motorn är svårstartad eller vägrar att starta trots att den går runt, kan det bero på att bränslesystemet inte 
fungerar som det ska. Så här kontrollerar du bränslesystemet:

1. Kontrollera att det kommer bränsle till 
förbränningsrummet.

 a. Koppla ur och jorda tändstiftskablarna.
 b. Stäng förgasarens chokereglage.
 c. Dra runt motorn ett antal varv med startmotorn.
 d. Ta bort tändstiftet och kontrollera att det fi nns 

bränsle på spetsen.
2. Kontrollera att bränsle rinner från tanken till 

bränslepumpen.

Kapacitet
Lägsta tillåtna bränslematning är 7,5 liter/h vid trycket 
0,02 bar (2 kPa) och en uppfordringshöjd för bränslet på 
60 cm. Bränslematningen måste vara minst 1,3 liter/h vid 
en frekvens på 5 Hz.

Byte av bränslepump
OBS! Se till att den nya pumpen sitter åt samma håll 

som den gamla. Pumpens innandöme kan 
skadas om du monterar den fel.

Utbytespumpar kan beställas från din återförsäljare. Följ 
nedanstående steg vid byte av pulspumpen. Notera hur 
pumpen är riktad innan du demonterar den.
1. Koppla loss bränsleslangarna från in- och utlopp.
2. Ta bort skruvarna (som håller pumpen) och 

bränslepumpen.
3. Koppla loss pulsslangen mellan pumpen och 

vevhuset.
4. Montera den nya bränslepumpen med skruvarna.
5. Anslut pulsslangen mellan pumpen och vevhuset.
6. Dra åt skruvarna till 2,3 Nm.
7. Anslut bränsleslangarna till in- och utlopp.

 a. Lossa bränsleledningen från bränslepumpens 
inloppsanslutning.

 b. Håll ledningen under tankens botten. Öppna 
bränslekranen (om sådan fi nns) och kontrollera 
om det rinner ut bränsle.

3. Kontrollera bränslepumpens funktion.
 a. Lossa bränsleledningen från förgasarens 

inloppsanslutning.
 b. Dra runt motorn med startmotorn och studera 

fl ödet.

Fel Resultat
Bränsle på spetsen av tändstiftet. Bränslet når fram till förbränningsrummet.
Inget bränsle på spetsen av tändstiftet. Kontrollera att det kommer bränsle från tanken (steg 2).
Bränsle rinner från bränsleledningen. Kontrollera att bränslepumpen fungerar (steg 3).

Om bränslepumpen fungerar, kontrollera ev. fel på 
förgasaren. Se avsnittet Förgasare.

Inget bränsle från bränsleledningen. Kontrollera bränsletankens luftningsventil, inloppsgallret, 
bränslefi ltret, bränslekranen och bränsleledningarna. 
Rätta till ev. fel och anslut ledningen igen.

Bränsleledningens skick. Kontrollera att inte bränsleledningen är igensatt. Om 
bränsleledningen inte är igensatt, undersök om vevhuset 
är överfyllt och/eller om det är olja i pulsledningen. Om 
orsaken till felet inte hittas vid dessa kontroller byter du 
bränslepumpen.
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FÖRGASARE

 VARNING Bensin är extremt lättantändligt och dess ångor kan 
explodera om de antänds. Förvara bensin endast i 
godkända behållare, i välventilerade, obebodda byggnader, 
på avstånd från gnistor/lågor. Bränslespill kan antändas om 
det kommer i kontakt med heta detaljer eller gnistor från 
tändningen. Använd aldrig bensin som rengöringsmedel.

Explosivt bränsle kan orsaka brand och 
allvarliga brännskador.
Fyll inte bränsletanken medan motorn är varm 
eller körs.

Komponenter i en Keihin tvåportsförgasare
D

E

F
G

H

I

C

B

Z

J

N

P

O

M

S

T
Q

R

U

K
L

V

X

W

Y

A

AF

AE

AA

AB

AC

AD

A Förgasarhus B Justerskruv för 
tomgångsvarvtal C

Fjäder till 
justerskruv för 

tomgångsvarvtal
D Skruv E Jordkabel

F Låsbricka G
Lågfartsmun-

stycke
höger sida

H
Lågfartsmun-

stycke
vänster sida

I O-ring (lågfarts-
munstycke) J Flottörhus

K O-ring 
(fl ottörhus, övre) L O-ring (fl ottör-

hus, undre) M Dräneringsskruv N Fästskruv för 
fl ottörhuset O Bränslemagnet-

ventil
P Tätningsbricka Q Flottör R Sprint S Skruv T Klammer

U Flottörnål V
Huvudbland-

ningsmunstycke
höger sida

W
Huvudbland-

ningsmunstycke
vänster sida

X Huvudmunstycke
höger sida Y Huvudmunstycke

vänster sida

Z Dammskydd AA Chokeaxel AB Fjäder AC Bussning AD Chokearm
AE Chokespjäll AF Chokespjällskruv
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Komponenter i en Nikki enportsförgasare

N

K

M L

J

I

P
H

G

E

F

D

B

CA

X

R
Z

W
U

O
V

T
S

Q

Y

A Förgasarhus B Tomgångsskruv

C Tomgångsskruvens 
fjäder D Kanaltäckplatta

E Packning F Fästskruv för 
täckplattan

G Huvudmunstycke H Jordkabel (endast 
magnetventil)

I Flottörhuspackning J Flottörsats

K Flottörhus L Packning till fl ottör-
husets fästskruv

M Flottörhusets 
fästskruv N Bränslemagnetventil

O Spjällaxel/arm P Gasspjäll
Q Chokeaxel R Chokespjäll
S Luftfi lter T Hylsa
U Fjäder V Ring

W Chokearm X Justerskruv för 
tomgångsvarvtal

Y Fjäder till justerskruv 
för tomgångsvarvtal Z Fästskruvar

Motorerna CV17-740 i den här serien är utrustade med 
en Nikki- eller Keihin-förgasare med fast huvudmun-
stycke. På vissa motorer har fl ottörhusets fästskruv 
ersatts med en bränsleavstängningsventil och en del 
motorer har dessutom försetts med en accelerations-
punp. Alla förgasare har självåtergående choke.
Motorn CV750 är utrustad med en dubbelports Keihin-
horisontalförgasare med fast huvudmunstycke. 
Förgasaren har en självåtergående choke liknande den 
som används på enkelförgasarna.

Felsökning, checklista
Om motorn är svårstartad, går ojämnt eller stannar på 
tomgång, kontrollera följande innan du justerar eller 
demonterar förgasaren:
1. Kontrollera att bränsletanken är fylld med ren, färsk 

bensin.
2. Kontrollera att tanklocksventilen inte är blockerad 

och fungerar ordentligt.
3. Kontrollera att bränslet når förgasaren. Detta 

inkluderar kontroll av att 
bränsleavstängningsventilen, bränsletankssilen, 
bränslefi ltret, bränsleledningarna och 
bränslepumpen inte är igensatta eller defekta.

4. Kontrollera att luftrenarbotten och förgasaren är 
ordentligt fastsatta i motorn och att packningarna är i 
gott skick.

Komponenter i en NKeihin enportsförgasare
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E
F

G
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A

A Justerskruv för 
tomgångsvarvtal B Tomgångsskruv

C Förgasarhus D Tomgångsmunstycke
E Stift F Huvudmunstycke
G Flottör H Bränslemagnetventil
I Flottörhus J Chokearm
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Felsökning – förgasarrelaterade orsaker
Fel Möjlig orsak Resultat

Motorn är svårstartad, går ojämnt 
eller tjuvstannar vid tomgång.

Felaktig justering av 
tomgångsblandning/tomgångsvarvtal. 

Ställ först in tomgångsvarvtalet och 
därefter tomgångsblandningsnålen.

Motorn körs med för fet 
bränsleblandning (indikeras av svarta, 
sotiga avgaser, misständning, dålig 
fart och kraft, regulatorpendling eller 
för öppen gas).

Igensatt luftrenare. Rengör eller byt luftfi ltret.
Choken delvis stängd under drift. Kontrollera chokearmen/länksystemet 

för att säkerställa att choken fungerar 
riktigt.

Felaktigt inställd 
tomgångsbränsleblandning.

Ställ in tomgångsblandningsnålen.

Flottörnivån är för högt inställd. Ta loss fl ottörhuset från förgasaren. 
Lossa (om den fastnat) eller byt 
fl ottören.

Smuts under bränsleinloppsnålen. Ta bort nålen, rengör nål och säte och 
blås med tryckluft.

Flottörhusventilationen eller 
luftventilerna är igensatta.

Skruva ur tomgångsblandningsnålen. 
Rengör ventilationshål, portar och 
luftventiler. Blås ren alla passager 
med tryckluft.

Flottören läcker, är sprucken eller 
skadad.

Doppa ner fl ottören för att upptäcka 
ev. läckor.

Motorn körs med för mager 
bränsleblandning (indikeras av 
misständning, förlorad hastighet och 
kraft, regulatorpendling eller för 
öppen gas).

Felaktigt inställd 
tomgångsbränsleblandning.

Ställ in tomgångsblandningsnålen.

Flottörnivån är för lågt inställd. Ta loss fl ottörhuset från förgasaren. 
Lossa (om den fastnat) eller byt 
fl ottören.

Blockerade tomgångshål, smuts i 
bränslekanalerna. 

Skruva ur tomgångsblandningsnålen. 
Rengör huvudmunstycket och alla 
passager, blås igenom med tryckluft.

Bränsle läcker från förgasaren. Flottören kärvar. Ta loss fl ottörhuset från förgasaren. 
Lossa (om den fastnat) eller byt 
fl ottören.

Smuts under bränsleinloppsnålen. Ta bort nålen, rengör nål och säte och 
blås med tryckluft.

Blockerade fl ottörhusventilationshål. Blås rent med tryckluft.
Flottörhuspackningen läcker. Byt ut packningen.

Bränslemagnetventil
Vissa förgasare är försedda med en bränslemagnetventil som sitter på fl ottörhuset. Magnetventilen har ett 
fjäderbelastat stift som dras tillbaka när man lägger 12 volts spänning på kabeln, och därmed släpper fram bränsle till 
huvudmunstycket. När spänningen försvinner trycks stiftet in igen och blockerar bränsletillförseln. 
Så här provar du enkelt, med motorn avstängd, om magnetventilen fungerar som den ska: 
1. Stäng bränsletillförseln och skruva bort magnetventilen från förgasaren. När du lossar och tar bort magnetventilen 

kommer bensin att läcka ut från förgasaren. Ha en lämplig behållare till hands för att samla upp bränslet. 
2. Torka av magnetventilspetsen med en luddfri trasa eller blås ren den med tryckluft så att allt bränsle försvinner. Ta 

magnetventilen till en väl ventilerad plats utan bensinångor. Du behöver också en 12 V strömkälla som du kan 
koppla till och från. 

3. Se till att strömkällan är avstängd. Anslut strömkällans pluspol till magnetventilens röda kabel. Anslut minuspolen 
till magnetventilhuset. 

4. Slå på spänningskällan och observera stiftet i mitten av magnetventilen. Stiftet ska dras tillbaka när spänningen 
slås på och återgå till utgångsläget när den slås av. Prova fl era gånger för att verifi era funktionen. 

5. Kontrollera att luftrenarelementet (inklusive 
förrenaren om sådan fi nns) är rent och att alla 
luftrenarens komponenter sitter fast ordentligt.

6. Kontrollera att tändsystemet, regulatorsystemet, 
avgassystemet samt gas- och chokereglagen 
fungerar riktigt.
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Förgasarsystem
Flottör 
Bränslenivån i fl ottörhuset upprätthålls av fl ottören 
och bränsleinloppsnålen. Lyftkraften som verkar på 
fl ottören stänger bränsletillförseln när motorn står still. 
När bränsle går åt sjunker fl ottören och bränsletrycket 
pressar bort ventilnålen från sätet så att mer bränsle 
kommer in i förgasaren. När bränslekonsumtionen 
upphör blir lyftkraften på fl ottören återigen större än 
bränsletrycket så att nålventilen stängs. 
Låg- och mellanfart
Vid låga varvtal används bara motorns lågfartskrets. När 
en viss mängd luft matas genom lågfartsluftmunstycket 
sugs bränsle genom huvudmunstycket och mängdregle-
ras genom lågfartsmunstycket. Luft och bränsle blandas 
i lågfartsmunstycket och kommer ut i tomgångshjälpkam-
maren (transferporten). Från tomgångshjälpkammaren 
matas ett reglerat fl öde av luft/bränsleblandningen ge-
nom tomgångsportpassagen. Vid tomgångsvarvtal styrs 
luft/bränsleblandningen av hur tomgångsskruvarna är 
inställda. Denna bränsleblandning sugs därefter in i hu-
vudluftströmmen och överförs till motorn. När gasspjället 
öppnas mer sugs en större mängd luft/bränsleblandning 
in genom de fasta och justerbara tomgångshjälphålen. 
När gasspjället öppnas ytterligare blir vakuumsignalen i 
venturiröret tillräcklig stor för att aktivera huvudkretsen. 
Huvudkrets (högfart)
Vid höga varvtal eller hög belastning används huvudkret-
sen. När en viss mängd luft matas genom huvudluftmun-
stycket, sugs bränsle genom huvudmunstycket. Luft och 
bränsle blandas i huvudblandningsmunstycket och kom-
mer ut i huvudluftströmmen där luft och bränsle blandas 
ytterligare. Denna blandning sugs sedan in i motorns 
förbränningsrum. Förgasaren har en fast huvudkrets – 
inga justeringar är möjliga. 

Förgasarjusteringar
OBS! Ställ bara in förgasaren när motorn är varm. 
Förgasaren är konstruerad för att ge rätt blandning 
av bränsle och luft under alla driftförhållanden. 
Huvudmunstycket kalibreras i fabriken och kan inte 
justeras. Tomgångsnålarna är också fabriksinställda och 
behöver vanligtvis inte justeras. 
Justering av tomgångsvarvtal
OBS! Det faktiska tomgångsvarvtalet beror på 

tillämpningen. Följ maskintillverkarens 
rekommendationer. Tomgångsvarvtalet för 
basmotorer är 1200 RPM. 

 Ställ gasreglaget på tomgång eller lågt varvtal. Ställ in 
tomgångsvarvtalet till 1200 RPM (± 75 RPM) genom att 
skruva in eller ut tomgångsskruven. 
Justering av reglerad tomgång (i förekommande fall)
1. Håll regulatorarmen borta från förgasaren så att 

spjällarmen ligger an mot förgasarens tomgångs-
skruv. Starta motorn och låt den bli varm. Justera 
sedan skruven så att motorvarvet blir ungefär 1200 
RPM. Kontrollera varvtalet med hjälp av en varvräk-
nare. Du ökar varvtalet genom att skruva in (medurs) 
justerskruven (den inre skruven) eller minskar det 
genom att skruva ut skruven (moturs). 

2. Släpp regulatorarmen och kontrollera att spjällarmen 
befi nner sig i tomgångsläget. Vrid justerskruven för 
reglerad tomgång så att det av maskintillverkaren 
rekommenderade tomgångsvarvet uppnås (1500-
1800 RPM). På vissa motorer ställs det här varvtalet 
in med hjälp av en böjbar fl ik. Fliken ska i så fall 
justeras med hjälp av en tång tills rätt varvtal 
uppnås. Det reglerade tomgångsvarvtalet ligger 
vanligen 300 RPM (cirka) högre än det vanliga 
tomgångsvarvtalet. 

3. Flytta spjällarmen till läget helt öppet/full gas och håll 
kvar den i det läget. Vrid justerskruven för 
högfartsvarvtal tills önskat obelastat högfartsvarvtal 
uppnås. Det reglerade tomgångsvarvtalet måste 
vara inställt innan den här justeringen görs.

Justering av tomgångsblandning
Optimal tomgångsblandning

BB
CC

ED

AA

A Fet B Mager
C Mitt emellan D Vänster sida
E Höger sida

OBS! Vissa motorer kan ha fast tomgångsblandning 
eller en spärr som begränsar rörelsen för 
tomgångsnålen. Steg 2 kan då endast utföras 
inom det intervall som spärren medger. Försök 
inte att ta bort spärren. 

1. Ställ gasreglaget på tomgång eller lågt varvtal. 
Justera tomgångsvarvtalet till 1200 RPM enligt 
anvisningarna i avsnittet Justering av 
tomgångsvarvtal. 

2. Inställning av tomgångsblandningsnålen: Ställ 
gasreglaget på tomgång eller lågt varvtal. 

 a. Vrid ut den ena tomgångsnålen (moturs) från 
grundinställningen tills motorns varvtal minskar 
(fet blandning). Notera nålens läge. Vrid nu 
tomgångsnålen inåt (medurs).Motorns varvtal kan 
öka, men minskar så småningom när nålen vridits 
tillräckligt långt in (mager blandning). Notera 
nålens läge. Ställ in tomgångsnålen mitt emellan 
den feta och den magra inställningen. 

 b. Upprepa proceduren med den andra 
tomgångsnålen (endast tvåportsförgasare).

3. Kontrollera tomgångsvarvtalet en gång till och 
justera vid behov. 
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Ställa in det höga varvtalet
1. Ställ gasreglagespaken i högfartsläget när motorn är 

igång. 
2. Vrid den inre justerskruven utåt för att minska eller 

inåt för att öka varvtalet. På encylindriga Courage-
motorer måste skruvarna för 
varvtalsregulatorhållaren lossas och hållaren skjutas 
mot förgasaren för att minska varvtalet och bort från 
den för att öka det.

Förgasarunderhåll

 VARNING

Oavsiktlig start kan leda till svåra eller dödliga 
skador.
Koppla ur och jorda tändstiftskablar före 
underhåll.

Innan arbete utförs på motorn eller utrustningen ska 
du koppla ur motorn på följande sätt: 1) Koppla ur 
tändstiftskabeln/-kablarna. 2) Koppla ur den negativa 
(-) batterikabeln från batteriet. 

OBS! Huvud- och lågfartsmunstyckena är fasta med 
specifi cerad storlek och kan monteras bort vid 
behov. Fasta munstycken för höghöjdsanvänd-
ning fi nns att tillgå. 

● Inspektera förgasarhuset med avseende på sprickor, 
hål och andra skador eller slitage.

● Inspektera fl ottören med avseende på sprickor, hål 
och saknade eller skadade fl ottörvingar. Kontrollera 
fl ottörens gångjärn och axel med avseende på slitage 
och skador.

● Inspektera bränsleinloppsnålen och -sätet med 
avseende på slitage och skador.

● Kontrollera att det fjäderbelastade chokespjället rör sig 
fritt runt axeln. 

1. Montera bort den aktuella luftrenaren och förgasaren 
enligt anvisningarna i avsnittet Demontering. 

2. Rengör utsidorna från smuts och främmande 
föremål innan du demonterar förgasaren. Ta bort 
fl ottörhusets fästskruvar eller den bränslemagnet-
ventil som fi nns på de fl esta encylindriga motorer 
och ta försiktigt loss fl ottörhuset från förgasaren. Var 
försiktig så att fl ottörhusets O-ringar inte skadas. 
Samla upp överfl ödigt bränsle i en godkänd behålla-
re. Spara alla delarna. Bränslet kan också tömmas 
före demonteringen genom att fl ottörhusets dräne-
ringsskruv lossas eller tas bort. 

3. Ta bort fl ottörsprinten (på vissa förgasare fi nns en 
låsskruv som måste tas bort först) och inloppsnålen. 
Inloppsnålens säte är underhållsfritt och får inte 
demonteras. 

4. Rengör fl ottörhuset och områdena runt inloppssätet. 

5. Ta försiktigt bort förgasarens huvudmunstycken. För 
tvåportsförgasare måste du notera och märka upp 
munstyckena så att de kan återmonteras på samma 
plats. Huvudmunstyckena kan ha olika storlek för 
varje sida. När huvudmunstyckena är demonterade 
kan du ta ur huvudblandningsmunstyckena genom 
förgasarhusets botten. Notera munstyckenas 
monteringsriktning. Änden med 2 upphöjda ribbor 
ska vara vänd utåt/nedåt, mot huvudmunstyckena. 
Spara delarna. De ska rengöras och användas igen. 

6. Lågfartsmunstyckets placering varierar och det är 
endast demonterbart på vissa förgasare. Se fi guren 
för aktuell förgasartyp för lågfartsmunstyckets 
placering. (På tvåportsförgasare kan lågfartsmun-
styckena ha olika storlek för varje sida. Märk mun-
styckena så att de kan återmonteras på rätt plats. 
Lägg märke till den lilla O-ringen i botten av varje 
munstycke.) Spara delarna för rengöring och återan-
vändning, såvida inte ett nytt munstyckespaket ska 
monteras. Rengör lågfartsmunstyckena med tryck-
luft. Använd inte ståltråd eller förgasarrengöring. 

Förgasaren är nu isärtagen, färdig för rengöring och 
montering av de nya delarna i renoveringssatsen. 
Mer information fi nns i de instruktioner som följer med 
reparationssatsen. 

Drift på höga höjder
Vissa motorer kan behöva en förgasarsats för hög 
höjd för att säkerställa korrekt funktion på höjder 
över 1 219 meter (4 000 fot). För mer information om 
höghöjdssatsen och auktoriserade återförsäljare för 
Kohler, se KohlerEngines.com eller ring 1-800-544-2444 
(gäller USA och Kanada). 
Denna motor bör användas i originalutförande under 
1 219 meters höjd (4 000 fot) eftersom det kan uppstå 
skador om förgasarsatsen för hög höjd monteras och 
används under denna höjd.
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REGULATOR
Motorn är försedd med en mekanisk centrifugalregulator. 
Den har till uppgift att hålla motorns varvtal konstant, 
oberoende av belastning. Regulatormekanismen sitter 
inne i vevhuset, på oljetråget, och drivs av ett kugghjul 
på kamaxeln.

Regulatorns komponenter

A Gasarm B Regulatorkonsol
C Chokelänk D Gaslänk
E Regulatorarm F Regulatorfjäder

G Tryckbricka med 
låsfl ik H Regulatordrevaxel

I Regulatordrev J Regulatorstång
Regulatorn fungerar så här:
● Centrifugalkraften som verkar på den roterande 

regulatorn tvingar motvikterna utåt i takt med att 
varvtalet ökar. Regulatorns fjäderkraft pressar dem 
inåt när varvtalet minskar.

● När motvikterna rör sig utåt får de regulatorstången att 
röra sig utåt.

● Regulatorstången vidrör vingen på tväraxeln och får 
axeln att vrida sig. Ena änden på tväraxeln sticker ut 
genom sidan på vevhuset. Tväraxelns vridningsrörelse 
överförs till förgasarens spjällarm via det yttre 
länksystemet.

● När motorn står still och gasreglaget står i 
högfartsläget (FAST), håller regulatorfjädern 
gasspjället öppet. När motorn är igång så roterar 
regulatorn. Kraften från regulatorstången på tväraxeln 
vill då stänga gasspjället. Regulatorfjäderspänningen 
och kraften från regulatorstången balanserar varandra 
under drift och håller motorns varvtal konstant.

● När motorn belastas så minskar motorns och regula-
torns varvtal vilket får fjäderspänningen att fl ytta 
regulatorarmen och ge högre gaspådrag. Mer bränsle 
kommer in i motorn och varvtalet ökar. När varvtalet 
når det inställda värdet hamnar regulatorfjäderspän-
ningen och kraften som appliceras av regulatorstång-
en åter i jämvikt så att motorvarvtalet hålls konstant.

Justering av regulatorn
OBS! Mixtra inte med regulatorinställningen. För höga 

varvtal medför risk för personskador.
Grovinställning
Den här justeringen måste du göra varje gång 
regulatorarmen har lossats eller demonterats från 
tväraxeln. Justera så här:
1. Se till att gaslänksystemet är anslutet till 

regulatorarmen och till spjällarmen på förgasaren.
2. Lossa muttern som håller fast regulatorarmen vid 

tväraxeln.
3. För regulatorarmen mot förgasaren så långt det går 

(helt öppet gasspjäll) och håll kvar den i detta läge.
4. Sätt i en lång smal stång eller liknande verktyg i 

hålet i tväraxeln och vrid axeln moturs (sett från 
axeländen) så långt det går. Dra sedan åt muttern 
till 6,8 Nm.

Ställ in känsligheten
Regulatorns känslighet justerar du genom att fl ytta 
regulatorfjädern till ett annat hål i regulatorarmen. 
Om motorn rusar kortvarigt vid ändrad belastning har 
regulatorn för hög känslighet. Om varvtalet sjunker 
häftigt när motorn utsätts för normal belastning bör 
högre känslighet ställas in. Justera så här:
1. För att öka regulatorns känslighet fl yttar du fjädern 

närmare regulatoraxeln.
2. För att minska regulatorns känslighet fl yttar du 

fjädern längre bort från regulatoraxeln.
REGULATORUTFÖRANDE PÅ PROFESSIONELLA 
GRÄSKLIPPARE
Regulatorutförandet för professionella gräsklippare 
används framför allt på gräsklippare med stor klippbredd. 
Grovjustering och känslighetsjustering går till på samma 
sätt som för standardregulatorn. Om regulatorfjädern har 
lossat från spjällarmen och regulatorarmen, sätt tillbaka 
den så här:
1. Haka i den långa sidan av fjädern i hålet på armen 

från vänster sida.
2. Vrid fjädern 180° tills den hakats fast.
3. Haka i den korta änden av fjädern i lämpligt hål i 

regulatorarmen. Information om vilket hål som ska 
användas för olika hastigheter fi nns i avsnittet 
Montering.

Inuti motorn

A

C

B

D

E H

J

G
I

F
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Denna motor använder ett trycksmörjningssystem som 
förser vevaxel, kamaxel, vevstakarnas lagerytor och de 
hydrauliska ventillyftarna med trycksatt olja.
Oljepumpen är av effektiv gerotortyp och upprätthåller 
högt oljefl öde och oljetryck även vid låga varvtal och 
höga drifttemperaturer. En övertrycksventil begränsar 
systemets maxtryck. Oljetråget måste tas bort vid 
underhåll på oljepumpen, dess inloppsrör eller 
övertryckventil.
Smörjsystemets komponenter

B

D E

C

I

F
G H

A

A Oljepåfyllning/
mätsticka

B Oljepåfyllningsrör

C Baksidan D Oljefi lter
E Adapternippel F Oljekylare
G O-ring H Oljeavtappnings-

plugg
I Oil Sentry™

OLJEREKOMMENDATIONER
Se avsnittet Underhåll.
KONTROLLERA OLJENIVÅN
OBS! Förhindra omfattande slitage och skador på 

motorn genom att aldrig köra den när oljenivån 
är under eller över respektive streck på 
mätstickan.

Kontrollera att motorn är kall. Ta bort eventuellt skräp 
runt oljepåfyllningen/mätstickan.
1. Dra upp mätstickan och torka av oljan från den.
2. sätt tillbaka mätstickan i röret, sätt locket på röret, 

men skruva inte på det på röret.
3. Dra upp mätstickan och kontrollera oljenivån. 

Oljenivån bör vara vid det övre strecket på 
mätstickan.

4. Om oljenivån är låg, fyll på olja upp till det övre 
strecket.

5. Sätt tillbaka mätstickan och dra åt ordentligt.

BYTA OLJA OCH FILTER
Byt olja medan motorn är varm.
1. Rengör området runt oljepåfyllningslocket/

mätstickan och avtappningspluggen/-ventilen.
 a. Ta bort avtappningspluggen och oljepåfyllnings-

locket/mätstickan. Låt all olja rinna ut.
eller

 b. Ta bort locket från oljeavtappningsventilen. Om 
det behövs ansluter du en bit slang med 
innerdiametern 1/2-tum till ventilen för att lättare 
samla upp oljan i en lämplig behållare. Vrid 
avtappningsventilen moturs och dra nedåt. Ta 
bort mätstickan. Låt all olja rinna ut.

2. Rengör runt oljefi ltret. Placera en behållare under 
fi ltret så att eventuell olja fångas upp och ta bort 
fi ltret. Torka av monteringsytan.

 a. Sätt tillbaka avtappningspluggen och dra åt den 
till 13,6 Nm.

eller
 b. Stäng avtappningsventilen, ta bort slangen (om 

sådan användes) och sätt tillbaka locket på 
ventilen.

3. Placera det nya fi ltret i ett grunt tråg med den öppna 
sidan upp. Fyll på ny olja upp till nederkanten av 
gängorna. Låt oljan sugas upp av fi ltermaterialet i 
två minuter.

4. Stryk en tunn fi lm av ren olja på gummipackningen 
på det nya fi ltret.

5. Se instruktioner på oljefi ltret om korrekt installation.
6. Fyll på ny olja i vevhuset. Oljenivån bör vara vid det 

övre strecket på mätstickan.
7. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket/mätstickan och 

skruva fast ordentligt.
8. Starta motorn och kontrollera om det fi nns 

oljeläckage. Stäng av motorn och åtgärda läckage. 
Kontrollera på nytt oljenivån.

9. Ta hand om den gamla oljan och det gamla fi ltret 
enligt lokala förordningar.

OLJEKYLARE (i förekommande fall)
Fläkthusmonterad oljekylare
1. Rengör kylfl änsarna med en borste eller med 

tryckluft.
2. Skruva ur skruvarna som håller fast oljekylaren och 

vrid den så att du kommer åt att göra rent på 
baksidan.

3. Återmontera oljekylaren.
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Vevhusmonterad oljekylare
Rengör kylfl änsarna med en borste eller med tryckluft.
OIL SENTRY™ (i förekommande fall)
Syftet med denna brytare är att förhindra att motorn 
startar om det fi nns för litet eller ingen olja alls. I en 
motor som är igång kan dock en skada uppstå innan Oil 
SentryTM hinner stänger av motorn. I vissa tillämpningar 
kan denna brytare aktivera en varningssignal. Se 
handboken till utrustningen för mer information.
Oil Sentry™-tryckvakten är monterad i ventilationskåpan. 
På motorer utan Oil Sentry™ är monteringshålet igensatt 
med en rörplugg av N.P.T.F. (dimension 1/8-27).
Montering
1. Lägg rörtätningsmedel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592™ eller motsvarande) på kontaktens gängor.
2. Montera tryckvakten i det koniska hålet i ventilations-

kåpan.
3. Dra åt kontakten till 4,5 Nm.

Test av tryckvakt
För att kunna testa tryckvakten behöver du 
tryckluft, en tryckregulator, en tryckmätare och en 
strömledningstestare.
1. Anslut strtömledningstestaren mellan brytarens 

bladkontakt och metallkåpa. Vid trycket 0 ska 
testaren visa ledning (sluten brytare).

2. Öka trycket gradvis. Testaren ska slå om till ingen 
ledning (öppen brytare) när trycket befi nner sig 
någonstans i intervallet 0,2-0,35 bar. Brytaren ska 
fortsätta vara öppen när trycket ökas till maxtrycket 
6,3 bar.

3. Sänk trycket gradvis genom intervallet 0,2-0,35 bar. 
Brytaren ska då slå om till att leda igen (sluten 
brytare) vilket ska gälla ner till trycket 0.

4. Byt brytaren om den inte fungerar som angivet.
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TÄNDSTIFT

 FÖRSIKTIGT
Elektriska stötar kan orsaka skador.
Ta inte på ledningar när motorn är på.

Tändstift – detaljvy

B

A

C D

A Trådmått B Tändstift
C Jordelektrod D Elektrodavstånd

OBS! Rengör inte tändstiftet i en maskin som 
använder slipkorn. Slipkornen kan sitta kvar på 
tändstiftet och komma in i motorn och vålla 
omfattande slitage och skador.

Att motorn misständer eller har svårt att starta beror ofta 
på att tändstiftet är dåligt eller att gnistgapet är felaktigt.
Motorn är utrustad med följande tändstift:

Elektrodavstånd 0,76 mm (0,03 tum)
Gängmått 14 mm
Längd 19,1 mm (3/4 tum)
Sexkantsmått 15,9 mm (5/8 tum)

Se avsnittet Reparationer/reservdelar.

Service
Rengör urtaget för tändstiftet. Ta bort och byt ut 
tändstiftet.
1. Kontrollera elektrodavståndet med ett bladmått. Ställ 

in elektrodavståndet till 0,76 mm (0,03 tum).
2. Montera tändstiftet i topplocket.
3. Dra åt stiftet till 27 Nm.

Inspektion
Inspektera tändstiften var för sig när du har skruvat ur 
dem. Avlagringarna på spetsen ger en bild av skicket på 
kolvringar, ventiler och förgasare.
Följande bilder visar normala respektive defekta 
tändstift:
Normalt

Ett tändstift från en motor som används under normala 
förhållanden har ljusbruna eller grå avlagringar. Om 
mittelektroden inte är utsliten kan stiftet användas på 
nytt efter att elektrodavståndet justerats.
Utslitet

På ett utslitet tändstift är mittelektroden rundad och 
gapet större än vad det ska vara. Byt ut det utslitna 
tändstiftet omedelbart.
Fuktiga avlagringar

Ett fuktigt tändstift tyder på för mycket bränsle eller 
olja i förbränningskammaren. Att det fi nns för mycket 
bränsle kan bero på igensatt luftrenare, förgasarproblem 
eller på att motorn körs med för mycket choke. Olja 
i förbränningskammaren orsakas oftast av igensatt 
luftrenare, dåligt fungerande vevhusventilation, utslitna 
kolvringar, cylinderlopp eller ventilstyrningar.
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Sotavlagringar

Mjuka,sotiga, svarta beläggningar tyder på ofullständig 
förbränning orsakad av igensatt luftrenare, för fet 
bränsleblandning, dålig tändning eller dålig kompression.
Överhettat

Kritvita avlagringar är ett tecken på mycket höga 
förbränningstemperaturer. Ofta är också tändstiftsgapet 
för stort på grund av urfrätning. Mager bränsleblandning, 
läckage i insuget eller felaktig tändinställning är vanliga 
orsaker till höga förbränningstemperaturer.
BATTERI
Ett 12 V batteri som kan avge 400 A vid kallstart (cca-
värdet) rekommenderas vid alla startförhållanden. Ett 
batteri med lägre kapacitet räcker ofta om motorn bara 
ska startas vid högre temperaturer. Följ nedanstående 
tabell som anger minsta kapacitet vid olika 
omgivningstemperaturer. Det faktiska strömbehovet vid 
kallstart beror på motorns storlek, användningen och 
starttemperaturen. När temperaturen sjunker, ökar 
strömbehovet vid kallstart, samtidigt som batteriets 
kapacitet minskar. Se bruksanvisningen för den maskin 
som motorn driver angående specifi ka batterikrav.
Rekommenderad batteristorlek

Temperatur Rekommenderad 
batterikapacitet

Över 0 °C Minst 200 cca
-18 °C till 0 °C Minst 250 cca

-21 °C till -18 °C Minst 300 cca
-23 °C eller lägre Minst 400 cca

Ladda batteriet om det inte är tillräckligt laddat för att 
starta motorn.

Underhåll av batteri
Batteriet kräver regelbundet underhåll för att hålla länge.

Batteritest
Följ tillverkarens instruktioner för test av batteriet.

ELEKTRONISKT TÄNDSYSTEM
Tändsystemets komponenter

A
Kortslutningsknapp/

Nyckelbrytarens 
OFF-läge

B Luftgap

C Svänghjul D Magnet
E Tändstift F  Tändmoduler

A
B

C D

E

F

Det fi nns 3 olika typer av tändsystem till de här 
motorerna. Alla systemen har en tändmodul som förser 
tändstiftet med spänning. Skillnaden mellan systemen 
ligger i hur tändtidpunkten styrs.
Alla tändsystemen är konstruerade för problemfri 
användning under motorns hela livslängd. Underhåll 
eller justering varken behövs eller är möjlig, förutom 
regelbundna kontroller och byten av tändstift. Mekaniska 
tändsystem kan dock fallera eller gå sönder. Ta reda på 
källan till problemet med hjälp av avsnittet Felsökning.
Rapporterade tändningsfel beror ofta på dåliga 
anslutningar. Innan du påbörjar testningen, 
kontrollera alla yttre kablar. Se till att alla ledningar till 
tändsystemet är anslutna, inklusive tändkablarna. Se 
till att alla anslutningar sitter fast ordentligt. Se till att 
tändningskontakten är i körläge. 



3524 690 11 Rev. A KohlerEngines.com

Elsystem

Kopplingsschema – 15/20/25 A reglerat batteriladdningssystem med fast tändtidpunkt
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Tändsystem med fast tändning 
Det här systemet använder sig av en tändspole och kapacitiv urladdning. Såväl tändtidpunkt som gnista förblir 
konstanta oberoende av motorvarvet. Tändtidpunkten bestäms av var svänghjulsmagneterna befi nner sig i förhållande 
till motorns övre dödpunkt. Ett typiskt tändsystem med fast tändning består av:
● 1 magnetsats, permanent monterad på svänghjulet.
● 2 elektroniska tändmoduler med kapacitiv urladdning, monterade på vevhuset.
● 1 kortslutningsknapp (eller nyckelbrytare) som jordar modulerna så att motorn stängs av.
● 2 tändstift.

A Tändstift B Oljetrycksvakt C Oil Sentry™ (grön) D Vit kortslutningskabel

E Svänghjulsstator F Tändmodul G Tändning utan Smart 
SparkTM

H Anslutning för 
likriktare/regulator

I Likriktare/regulator J Oil Sentry™-
kortslutning (grön) K Lila B+ L Startmotor med 

relästyrt drev
M Startrelätunga N Startrelätapp O Säkring P Blå

Q Alternativ kortslutning 
(–) R Vit S Tillbehörsanslutning 

(+) T Gul

U Kortslutningsknapp V Röd W Förgasare X Förgasarmagnetventil

Y Svart (jord) Z Skruv, insugningsrör AA Svart AB Panellampa/fjärrlampa 
för Oil Sentry™

AC Oil Sentry™-lampa AD Kontakt AE Magnet AF Nyckelbrytare
AG Tillbehör AH Batteri AI Startmotor AJ Jord
AK Nyckelbrytarjordning AL Likriktare AM Blå/röd AN Batteriets pluspol
AO Batteriets minuspol



3724 690 11 Rev. A KohlerEngines.com

Elsystem

Kopplingsschema – 15/20/25 A reglerat batteriladdningssystem med Smart-SparkTM
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Smart-Spark™-system
Motorer med SMART-SPARK™ har ett elektroniskt tändsystem med kapacitiv urladdning och elektroniskt förtändning. 
En typisk tillämpning består av följande komponenter:
● 1 magnetsats, permanent monterad på svänghjulet.
● 2 elektroniska tändmoduler med kapacitiv urladdning, monterade på vevhuset.
● 1 förtändningsmodul monterad på motorkåpan.
● 1 12 V-batteri som försörjer förtändningsmodulen med ström.
● 1 kortslutningsknapp (eller nyckelbrytare) som jordar förtändningsmodulen så att motorn stängs av.
● 2 tändstift.

A Oljetrycksvakt B Oil Sentry™ (grön) C Tändstift D Kortslutning

E Triggpulsgivare F Tändmodul G Svänghjulsstator H Smart-Spark™-
tändning, 22 och 25 hk

I Förtändningsmodul 22, 
25 HP J Brun K Gul L

Gul för analoga, rosa 
för digitala 

förtändningsmoduler

M Anslutning för 
likriktare/regulator N Likriktare/regulator O Oil Sentry™-

kortslutning (grön) P Startmotor med 
relästyrt drev

Q Lila (B+) R Alternativ kortslutning 
(–) S Tillbehörsanslutning 

(+) T Vit

U Kortslutningsknapp V Smart-Spark™ W Röd X Förgasare

Y Solenoid-kabel Z Skruv, insugningsrör AA Svart AB Panellampa/fjärrlampa 
för Oil Sentry™

AC Oil Sentry™-lampa AD Kontakt AE Magnet AF Nyckelbrytare
AG Tillbehör AH Batteri AI Startmotor AJ Jord
AK Nyckelbrytarjordning AL Likriktare AM Blå/röd AN Batteriets pluspol
AO Batteriets minuspol AP Blå AQ Säkring AR Startrelätapp
AS Startrelätunga AT Svart (jord)
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Kopplingsschema – 15/20/25 A reglerat batteriladdningssystem med DSAI-tändning och nyckelbrytare
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DSAI-tändsystemet
Det här systemet använder en digital mikroprocessor som sitter i tändmodulerna. Med det här systemet varieras 
tändtidpunkten beroende på motorvarvet. Systemet har 2 induktionsstyrda tändmoduler som styr tändtidpunkten 
baserat på motorns varvtal. Ett typiskt DSAI-system består av:
● 1 magnetsats, permanent monterad på svänghjulet.
● 2 induktiva 12 V-tändmoduler, monterade på vevhuset.
● 1 12 V-batteri som försörjer tändmodulerna med ström.
● 1 kortslutningsknapp (eller nyckelbrytare) som jordar förtändningsmodulen så att motorn stängs av.
● 2 tändstift.

A Oljetrycksvakt B Grön (signalledning för 
Oil SentryTM-impuls) C

Svart (jord)
Fästskruv, 

insugningsrör
D Svart

E Vit F Röd G Tändstift H Svart (jord)

I Röd (B+) J Vit (DSAI-
kortslutningskabel) K Fästskruv L Svänghjulsstator

M DSAI-modul N
Vit

(kablar för 
växelströmsladdning)

O Anslutning för 
likriktare/regulator P Likriktare/regulator

Q Lila (B+-kabel) R Startmotor S Impuls för Oil SentryTM T Alternativ tändpuls (–)
U Säkring V Startrelätunga W Startrelätapp X Blå

Y Tillbehörsanslutning 
(+) Z Gul AA Röd (DSAI-

strömförsörjning) AB Vit (DSAI-
kortslutningskabel)

AC Förgasare AD Solenoid-kabel AE Jord AF Skruv, insugningsrör

AG Svart (jord) AH Panellampa/fjärrlampa 
för Oil Sentry™

AI Oil SentryTM-lampa AJ Kontakt

AK Magnet AL Nyckelbrytare AM Tillbehör AN Batteri

AO Startmotor AP Nyckelbrytarens 
jordning (svart) AQ Likriktare AR Blå/röd

AS Batteriets pluspol AT Batteriets minuspol AU Kundberoende 
startsignal AV Relätapp



4124 690 11 Rev. A KohlerEngines.com

Elsystem

Kopplingsschema – 3 A oreglerat batteriladdningssystem/70 W belysning

A
Eventuell Oil 

SentryTM-brytare 
(avstängning)

B 12 V batteri C
Eventuell Oil 

SentryTM-brytare 
(avstängning)

D Belysning E Kortslutnings-
ledning (vit)

F Jord G Eventuell 
amperemeter H Eventuell 

säkring I Nyckelbrytare J Röd

K Blå L Relä M belysning N Startmotor O Gul

P Diod Q 3 A/70 W 
svänghjulsstator R Svart S Tändstift T Tändmoduler

Test av elektroniskt tändsystem
OBS! En tändsystemtestare måste användas för att ställa in tändningen på dessa system. Om du använder ett 

annat testinstrument kan resultatet bli felaktigt. Maskinens batteri måste vara fulladdat och korrekt anslutet 
när dessa tester genomförs (ett batteri som är felvänt anslutet eller laddat drar runt motorn men ger ingen 
gnista). Se till att växeln står i neutralläge och att alla externa laster är frånkopplade.

Test av tändsystemet
OBS! Om motorn startar eller går under testet kan du behöva jorda kortslutningsledningen för att stänga av den. 

Eftersom du har kopplat loss kortslutningskretsen går det inte att stänga av motorn med brytaren.
Isolera felet och verifi era att det sitter i motorn.
1. Lokalisera de kontakter där kablaget från motorn ansluts till kablaget från enheten. Dra ur kontakterna och koppla 

bort den vita kortslutningskabeln från motoranslutningen. Sätt i kontakterna igen och placera eller isolera kortslut-
ningskabelns anslutning, så att den inte kan röra jord. Försök att starta motorn för att kontrollera om felet kvarstår.

Fel Möjlig orsak Resultat
Problemet försvinner. Elsystem Kontrollera nyckelbrytare, kablar, 

anslutningar, säkerhetsförreglingar 
etc.

Problemet kvarstår. Tänd- eller elsystem Lämna kortslutningskabeln isolerad 
tills alla tester är avslutade.
Leta reda på den vita 
kortslutningskabeln i kablaget från 
motorn. Upprätta en anslutning till en 
känd bra jordningspunkt. Motorn bör 
stanna omedelbart. Om den inte gör 
det, eller om bara den en cylindern 
påverkas, testa tändmodulerna och 
den vita kortslutningsledningen för 
den opåverkade DSAI-modulen 
(gäller endast DSAI-system).
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Kontrollera gnistan
OBS! Om du har tillgång till 2 testinstrument kan du testa båda cylindrarna samtidigt. Om du bara har 1 instrument 

krävs 2 separata tester. På den sida som inte testas måste tändkabeln vara ansluten eller jordad. Du får inte 
dra runt motorn eller genomföra tester med en tändkabel lossad och ojordad eftersom detta kan leda till 
bestående skador på systemet.

1. Lossa en av tändkablarna med motorn avstängd. Anslut tändkabeln till pinnkontakten på gnisttestaren och anslut 
testklämman till en god jordningspunkt på motorn.

2. Kör startmotorn med ett varvtal på minst 550–600 RPM och se om instrumentet/-en indikerar gnista.
3. Upprepa testet på den andra cylindern om cylindrarna testas var för sig.

Fel Möjlig orsak Resultat
Båda cylindrarna har en bra gnista 
men motorn går dåligt eller så är 
tändstiften inte i bra skick.

Tändstift Montera nya tändstift och utför 
motortestet igen.
Om problemet kvarstår kontrollerar du 
tändförställningen (endast DSAI och 
Smart-SparkTM).

Den ena cylindern har bra gnista men 
gnistan är dålig eller intermittent på 
den andra.

Tändning Testa tändmodulerna och 
anslutningarna (endast DSAI och 
Smart-Spark™).

Båda cylindrarna har gnista men 
motorns effekt är tveksam.

Tändförställning Kontrollera tändförställningen (endast 
DSAI och Smart-SparkTM).

Test av tändförställning (endast DSAI och Smart-SparkTM).
1. Gör en markering vid kanten på svänghjulsgallret med en märkpenna, en krita eller en smal tejpbit.
2. Anslut en tändinställningslampa till den cylinder som hade bra gnista.
3. Kör motorn på tomgång och lokalisera märket på gallret med hjälp av tändinställningslampan. Gör ett märke på 

fl äkthuset mitt för märket på gallret. Öka till full gas och lägg märke till hur märket på gallret rör sig i förhållande till 
det på fl äkthuset. Om båda cylindrarna hade bra gnista, upprepar du proceduren för den andra cylindern.

Fel Möjlig orsak Resultat
Märket på gallret rörde sig inte bort 
från märket på fl äkthuset vid ökning 
av motorns varvtal.

Tändning Test av tändmoduler och anslutningar.

Märkena på fl äkthuset ligger inte 90° 
från varandra.

Test av tändmoduler och anslutningar (endast DSAI).
1. Ta bort fl äkthuset från motorn. Kontrollera kablaget med avseende på slitage, isoleringsskador, dåligt monterade 

kontakter, lösa anslutningar och kabelbrott. Kontrollera att modulanslutningarna är vända åt rätt håll.
2. Koppla loss kablarna från tändmodulen/tändmodulerna och rengör kontaktytorna (på han- och honkontakterna) 

med rengöringsspray för elkomponenter och avlägsna alla isolerande beläggningar och föroreningar. Koppla loss 
tändkablarna från tändstiften.

3. Använd en multimeter och kontrollera att DSAI-modulens jordkabel (svart, närmast tändkabeln) är ordentligt 
jordad till en bra jordningspunkt på motorn.

4. Vrid nyckelbrytaren till läget ON och kontrollera att spänningen för DSAI-modulens mittanslutning (röd kabel) är 
12 V. Använd samma jordningspunkt för multimetern som när tändförställningen kontrollerades.

Fel Möjlig orsak Resultat
Alla tester är OK men modulen 
producerar ingen gnista eller 
tändförställning.

Tändmodul Byt ut den aktuella modulen.

Någon av testerna misslyckas. Tändmodul eller anslutningar Ta reda på orsaken och åtgärda felet. 
Utför testet på nytt.
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Test av tändmoduler och anslutningar (endast 
Smart-Spark™).
OBS! Resistansvärdena gäller bara moduler som har 

varit i drift. Nya utbytesmoduler har högre 
resistans tills de har varit i drift.

1. Ta bort fl äkthuset från motorn. Kontrollera kablaget 
med avseende på slitage, isoleringsskador, dåligt 
monterade kontakter, lösa anslutningar och 
kabelbrott.

2. Koppla loss kablarna från tändmodulen/
tändmodulerna och rengör kontaktytorna (på han- 
och honkontakterna) med rengöringsspray för 
elkomponenter och avlägsna alla isolerande 
beläggningar och föroreningar. Koppla loss 
tändkablarna från tändstiften.

3. Lossa en fästskruv från vardera tändmodulen. Om 
skruvarna är svarta, tar du bort båda och kastar 
dem. Lys med en fi cklampa i monteringshålet och 
använd en liten rund stålborste för att borsta bort lös 
rost från lamineringen i monteringshålet.

4. Använd en digital ohmmeter för att kontrollera 
resistansvärdena och jämför dem med resistansta-
bellen för tändmoduler. Vid mätning av resistansen 
mot lamineringen, håll mätstiftet mot lamineringen 
inne i skruvhålet eftersom lamineringens yta kan 
vara täckt av en rostskyddande beläggning som kan 
påverka avläsningsresultatet.

Fel Möjlig orsak Resultat
Alla resistansvärden ligger inom de 
angivna intervallen i tabellen.

Tändmodulgap Kontrollera och justera tändmodulens 
luftgap.

Minst 1 av resistansvärdena ligger 
utanför de angivna intervallen i tabellen.

Tändmodul Tändmodulen är trasig och bör bytas ut.

2 1
4 2 1

3

24 584 03
eller

24 584 11
(27 mm hög)

24 584 15-S
eller

24 584 36-S
(52 mm hög)

Test
(Använd en 

digital ohmmeter)

Från nr. 
1 till 4

Från nr. 
2 till 4

Från nr. 3 
till 4

24 584 03
24 584 11

(27 mm hög)

945–1175 
ohm

149–166 
ohm

3750–7000 
ohm

24 584 15-S
(52 mm hög)

890–1175 
ohm

119–136 
ohm

5600–9000 
ohm

24 584 36-S
(52 mm hög)

590–616 
ohm

183–208 
ohm

8000–
40 000 ohm

Resistanstabell för tändmoduler

5. Kontrollera och justera ev. tändmodulens luftgap. Luftgapet måste vara 0,28–0,33 mm under alla tändmodulens/-
modulernas tre ben. Kontroll och justering av delarna ska utföras vid rumstemperatur.

Fel Möjlig orsak Resultat
Modulen har inte lossats eller bytts ut. Tändmodul, luftgap Kontrollera att luftgapet är det angivna 

under alla tre benen. Om gapet är 
korrekt, sätter du tillbaka fästskruven 
som du tog bort tidigare och kontrollerar 
gapet på nytt efter att skruven dragits åt.

Modulen har lossats eller bytts ut. Tändmodul Justera tändmodulens luftgap.
 a. Justera tändmodulens luftgap.
 1. Vrid svänghjulsmagneten bort från modulens placering.
 2. Sätt fast modulen på monteringsbenen, dra undan den från svänghjulet och dra åt skruvarna så att 

modulen hålls på plats tillfälligt.
 3. Vrid svänghjulet så att magneten hamnar mitt under modulen.
 4. Sätt in ett bladmått på 0,30 mm mellan magneten och tändmodulens samtliga tre ben. Tändmodulens 

luftgap är mycket viktigt för systemets funktion. Försök inte att ställa in det med hjälp av ett kreditkort eller 
liknande utan använd ett bladmått med angiven dimension. 

 5. Lossa skruvarna så att magneten drar modulen mot bladmåttet och dra sedan åt skruvarna igen.
 6. Vrid svänghjulet så att du kan ta loss bladmåttet. Vrid sedan tillbaka magneten under tändmodulen och 

kontrollera att gapet är minst 0,28 mm under modulens alla tre ben. När du har försäkrat dig om att gapet är 
korrekt, dra åt modulens fästskruvar till 4,0 Nm. Upprepa dessa 6 steg för den andra tändmodulen.

6. Sätt fast tändmodulkablarna igen och känn så att han- och honkontakterna gör motstånd vid monteringen vilket 
tyder på god kontakt. Om någon av kontakterna inte känns tillräckligt fast, ta loss och justera honkontakten lite 
med en tång och kontrollera sedan passningen igen.

7. När du vet att alla anslutningar sitter ordentligt, upprepar du gnisttestet.
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Fel Möjlig orsak Resultat
En kraftig, stabil gnista avges nu på 
båda sidorna.

SAM Åtgärda problemet. Gå till steg 4 i test av 
förtändningsmodul.

Fortfarande problem med dålig gnista. Förtändningsmodulen (SAM) Testa förtändningsmodulen.

Test av förtändningsmodul (SAM)
1. Följ den röda strömförsörjningskabeln från förtändningsmodulen till kablageanslutningen. Dra isär kontakten och 

anslut plusledningen på en voltmeter för likspänning till kablageanslutningen. Följ jordledningen från 
förtändningsmodulen (svart på encylindriga, grön på tvåcylindriga motorer) till jordskruven. Anslut voltmeterns 
minusledning till jordkabelns anslutningsögla eller jordskruven. Kontrollera spänningen med nyckelbrytaren i 
lägena START och RUN. Spänningen måste vara minst 7,25 V.

 a. Om den avlästa spänningen inte är korrekt, anslut voltmeterns minuskabel direkt till batteriets minuspol (–) och 
kontrollera spänningen igen för båda lägena på nyckebrytaren. Om spänningen är korrekt nu, kontrollera 
jordanslutningarna. Om jordskruven eller någon av de andra fästskruvarna i jordkretsen är svarta (oxiderade), 
byt dem mot galvaniserade (silverfärgade) skruvar.

 b. Om spänningen fortfarande inte är korrekt, kontrollera att kablageanslutningen ger god kontakt och att 
kabelskon är ordentligt fastklämd. Följ sedan strömförsörjningskabeln bakåt genom kablaget, nyckelbrytaren 
etc. och sök efter ställen med dålig kontakt eller kretsfel.

Fel Möjlig orsak Resultat
Den uppmätta spänningen är felaktig. Spänning Anslut voltmeterns minuskabel direkt till bat-

teriets minuspol (–) och kontrollera spänning-
en igen för båda lägena på nyckebrytaren.
Om spänningen fortfarande inte är korrekt, 
kontrollera att kablageanslutningen ger god 
kontakt och att kabelskon är ordentligt fast-
klämd. Följ sedan strömförsörjningskabeln 
bakåt genom kablaget, nyckelbrytaren etc. och 
sök efter ställen med dålig kontakt eller kretsfel.

Den uppmätta spänningen är korrekt. Spänning Kontrollera jordanslutningarna. Om jordskru-
ven eller någon av de andra fästskruvarna 
i jordkretsen är svarta (oxiderade), byt dem 
mot galvaniserade (silverfärgade) skruvar.

2. Koppla loss alla kablar från förtändningsmodulen så att den är isolerad från motorn. Testa förtändningsmodulen 
med testinstrument 25 761 21-S (endast moduler av typen ASAM) eller testinstrument 25 761 40-S (moduler av 
både ASAM- och DSAM-typ). Utför testet enligt nedanstående anvisningar eller enligt de anvisningar som följer 
med testinstrumentet. Byt förtändningsmodulen om den är dålig.

3. Återanslut ledningarna till förtändningsmodulen och försäkra dig om att de sitter ordentligt. Om någon av 
kontakterna inte känns tillräckligt fast, ta loss och justera honkontakten lite med en tång och kontrollera sedan 
passningen igen.

4. Täta tändmodulanslutningarnas botten med GE/Novaguard G661 eller liknande elektriskt isolerande fogmassa. 
Strängarna ska överlappa mellan de två anslutningarna så att en kontinuerlig brygga av tätningsmedel bildas. 
Du får inte lägga något tätningsmedel inuti anslutningarna.

 På tändmodulen 24 584 15-S fi nns en skiljevägg mellan anslutningarna. På dessa moduler ska botten av 
terminalerna isoleras med fogmassa om någon del är exponerad men det krävs ingen överlappande sträng av 
isolerande massa mellan anslutningarna.

5. Gör en gnistkontroll så att du vet att systemet fungerar, innan du sätter tillbaka fl äkthuset. Om du fortfarande har 
gnistproblem på ena sidan, byt den tändmodulen och testa gnistan på nytt.

Test av ASAM- och DSAM-moduler
Låt testinstrumentet vila 15-20 sekunder för att återställas mellan testerna eller om en testprocedur har blivit avbruten. 
Annars kan instrumentet visa en felindikering i form av ett (–) eller en svag 8.
Testinstrumentet försörjs av ett 9 V batteri. De fl esta förtändningsmoduler är konstruerade för att fungera med en 
drivspänning ned till 7,25 V. Om instrumentets batterispänning sjunker lägre än så blir testresultaten felaktiga. 
Kontrollera testinstrumentets batterispänning med jämna mellanrum genom att ansluta en DC-voltmeter mellan den 
röda och gröna kabeln när instrumentet är anslutet till en förtändningsmodul. Tryck på testknappen och håll den 
intryckt för en komplett testcykel (F eller P visas och sedan slocknar displayen) samtidigt som du läser av spänningen 
på voltmetern. Om spänningen faller under 7,5 V vid något tillfälle under testcykeln måste du byta till ett nytt 9 
V-batteri. Använd ett batteri med lång livslängd (alkaliskt).
För att byta batteri, skruva ur skruvarna som håller frontplattan och lyft försiktigt bort fronten. Koppla loss kontakten 
och dra ut batteriet (med monteringstape) från instrumentets bottenplatta. Anslut kontakten till det nya batteriet och 
fäst det i bottenplattan med dubbelhäftande tape. Sätt tillbaka fronten och fäst den med de fyra skruvarna.
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Så här testar du en ASAM-modul med testinstrument 25 
761 21-S:
OBS! Förtändningsmodulen måste vara rumstempere-

rad vid testet. Koppla loss alla kablar från förtänd-
ningsmodulen så att den är isolerad från huvud-
kablaget och tändmodulen/-modulerna. Testet 
kan genomföras med modulen monterad eller lös.

OBS! Se till att krokodilklämmorna inte kommer i 
kontakt med varandra.

1. Anslut testinstrumentet till förtändningsmodulen 
genom att koppla:

 a. Den gula testkabeln till den långa gula modulkabeln.
 b. Den bruna testkabeln till den långa bruna 

modulkabeln.
 c. Den röda testkabeln till den röda modulkabeln.
 d. Den gröna testkabeln till den gröna modulkabeln.
2. Kontrollera förtändningsmodulens artikelnummer på 

sidan av höljet och verifi era att det är en analog 
ASAM-modul med artikelnummer 24 584 10 eller 
lägre och inte en digital DSAM-modul med 
artikelnummer 24 584 18 eller högre. Följ steg a för 
att testa en ASAM-modul med det här instrumentet. 
Digitala DSAM-moduler kräver testinstrument 25 761 
40-S för att kunna testas ordentligt.

 a. Tryck på testknappen och håll den intryckt. Efter 
ungefär 4 sekunder ska en talserie visas i dis-
playen som börjar på 1 eller 2 och fortsätter till 8 
eller 9 följd av bokstaven P (pass=godkänd) eller 
F (fail=defekt). Släpp inte knappen förrän testcy-
keln är avslutad och displayen slocknar. Om du 
får tecknet (–) i stället för talsekvensen och/eller 
ett F i slutet av testcykeln, är förtändningsmodu-
len troligen defekt. Kontrollera alla anslutningar 
igen, kontrollera att instrumentets batteri är OK 
och upprepa testet. Om tecknet (–) och/eller ett F 
visas igen, byter du förtändningsmodulen.

3. Koppla loss de gula och bruna testkablarna från de 
långa modulkablarna. Anslut den bruna testkabeln till 
den korta bruna modulkabeln. Anslut den gula 
testkabeln till den korta gula (eller rosa) modulka-
beln. Låt de röda och gröna kablarna vara anslutna. 
Upprepa steg 2.

Så här testar du en ASAM- eller en DSAM-modul med 
testinstrument 25 761 40-S:
OBS! Se till att krokodilklämmorna inte kommer i 

kontakt med varandra.
OBS! Förtändningsmodulen måste vara rumstempere-

rad vid testet. Koppla loss alla kablar från förtänd-
ningsmodulen så att den är isolerad från huvud-
kablaget och tändmodulen/-modulerna. Testet 
kan genomföras med modulen monterad eller lös.

OBS! Vissa moduler har två svarta jordkablar där den 
ena har en vit rand. Anslut inte rundstiftskontakten 
till den svartvita kabeln eftersom det ger testresul-
tatet Defekt oavsett modulens faktiska status.

Testproceduren för tvåcylindriga förtändningsmoduler 
skiljer sig åt beroende på om modulen är analog (ASAM) 
eller digital (DSAM).
1. Kontrollera modulens artikelnummer som är 

stämplat på sidan av höljet.

 a. Om det är en ASAM-modul (24 584 09 eller 24 
584 10), håller du isär de korta gula och bruna 
kablarna från de långa. De båda kabeluppsätt-
ningarna testas var för sig. Anslut testinstrumen-
tet till förtändningsmodulen på följande sätt:

 ● Den gula testkabeln till den långa gula modulkabeln.
 ● Den bruna testkabeln till den långa bruna 

modulkabeln.
 ● Den röda testkabeln till den röda modulkabeln.
 ● Den svarta testkabeln till den svarta eller gröna 

modulkabeln.

 De återstående testkablarna (rosa och brun med 
svart band) används inte vid test av ASAM-moduler.

 b. Om det är en DSAM-modul (alla nummer utom 
24 584 09 och 24 584 10), ansluter du 
testinstrumentet på följande sätt:

 ● Den gula testkabeln till den långa gula modulkabeln.
 ● Den bruna testkabeln till den långa bruna 

modulkabeln.
 ● Den röda testkabeln till den röda modulkabeln.
 ● Den svarta testkabeln till modulens gröna eller 

svarta jordkabel med ringanslutning.
 ● Den rosa testkabeln till den korta gula eller rosa 

modulkabeln.
 ● Den bruna testkabeln med svart band eller 

anslutning till den korta bruna modulkabeln.

2. Kontrollera modulens artikelnummer igen och lägg 
märke till de två sista siffrorna. Avgör vilket testnum-
mer som ska användas med hjälp av tabellen nedan 
eller informationen på instrumentets front. 

Förtänd-
nings-

modulnr.
- 24 584 18 

24 584 27 24 584 19 24 584 38 
24 584 39

Test nr. 5 6 7 8

Förtänd-
nings-

modulnr.

12 584 12 
24 584 09 
24 584 10

24 584 30 
24 584 31

24 584 33 
24 584 34 24 584 32

Test nr. 1 2 3 4

3. Tryck upprepade gånger på testknappen tills rätt 
testnummer visas i teckenfönstret. Efter några 
sekunder blinkar testnumret tre gånger och sedan 
startar testet. En nedräkning som börjar på 6 och 
fortsätter ned till 1 visas i teckenfönstret, följt av 
bokstaven P (pass=godkänd) eller F (fail=defekt) 
vilket anger komponentens status. Om den testade 
komponenten är en ASAM-modul, återgår du till steg 
1, fl yttar de gula och bruna testkablarna till de korta 
modulkablarna och upprepar sedan testet. 

4. Om tecknet (–) visas i stället för nedräkningen och/
eller ett F visas i slutet av testcykeln, kontrollerar du 
alla anslutningar, kontrollerar testinstrumentets batteri 
och upprepar sedan testet. Om tecknet (–) eller ett F 
visas igen, byter du ut förtändningsmodulen.

BATTERILADDNINGSSYSTEM
OBS! Följ dessa riktlinjer för att undvika skador på 

elsystemet och dess komponenter:
● Se till att batteriets polaritet är korrekt. Systemet 

använder negativ (–) jord.
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● Koppla ur kontakten till likriktaren/regulatorn och/eller anslutningen till kablaget innan du utför någon elsvetsning på 
den utrustning som motorn driver. Koppla dessutom bort alla andra elektriska tillbehör som har gemensam jord med 
motorn.

● Förhindra att statorkablarna (AC) får kontakt eller kortsluts när motorn går. Detta kan förstöra statorn.

De fl esta motorer är utrustade med ett laddningssystem som ger 15 eller 20 A reglerad laddström. Vissa har ett 
system som ger 25 A reglerad laddström. Vissa motorer har ett oreglerat system som ger 3 A samt en extra 70 W 
belysningskrets.

15/20/25 A reglerat laddningssystem
Stator
Statorn är monterad på vevhuset bakom svänghjulet. Om du måste byta stator följer du anvisningarna i avsnitten 
Demontering och Montering.
Likriktare/regulator
OBS! Vid montering av likriktare/regulator, lägg märke till markeringarna på anslutningarna när du ansluter 

kontakten/kontakterna.
OBS! Ta loss alla elektriska anslutningar från likriktaren/regulatorn. Testet kan genomföras med likriktaren/

regulatorn monterad eller lös. Upprepa testproceduren 2 eller 3 gånger för att säkert kunna bedöma 
komponentens skick.

Likriktaren/regulatorn är monterad på fl äkthuset. Vid byte, koppla loss kontakterna och ta loss fästskruvarna samt 
jordkabeln eller jordmetallbandet.
Du kan testa likriktaren/regulatorn enligt nedanstående beskrivning med lämpligt testinstrument för likriktare/regulator.

Så här testar du en 4/15 A-likriktare/regulator:
1. Anslut testinstrumentets jordkabel (med 

fjäderklämma) till höljet på den likriktare/regulator 
som du ska testa.

2. Anslut testinstrumentets röda kabel till stiftet B+ på 
likriktaren/regulatorn och de 2 svarta testkablarna till 
de 2 AC-anslutningarna.

3. Anslut testinstrumentet till ett nätuttag med rätt 
spänning och slå på strömbrytaren. POWER-lampan 
ska tändas och 1 av de 4 statuslamporna kan också 
lysa. Detta har ingenting med komponentens skick 
att göra.

4. 4 ampere: Håll knappen TEST intryckt tills det hörs 
ett klick och släpp den sedan. Nu blinkar någon av 
lamporna HIGH, LOW eller SHORT.

 15 ampere: Håll knappen TEST intryckt tills det hörs 
ett klick och släpp den sedan. Nu tänds 1 av de 4 
statuslampor som visar komponentens skick en kort 
stund.

Så här testar du en 20/25 A-likriktare/regulator:
1. 20 ampere: Anslut den enkla adapterkabeln mellan 

stiftet B+ (i mitten) på likriktaren/regulatorn och den 
fyrkantiga kontakten på den dubbla adapterkabeln.

 25 ampere: Anslut den fyrkantiga kontakten på den 
dubbla adapterkabeln till stiftet B+ (i mitten/röd) på 
den likriktare/regulator som ska testas.

2. Anslut testinstrumentets jordkabel (med 
fjäderklämma) till höljet på likriktaren/regulatorn.

3. Anslut den röda kabeln och 1 svart kabel till var sin 
kontakt (valfri placering) på den öppna sidan av den 
dubbla adapterkabeln.

4. Anslut den återstående svarta kabeln från 
testinstrumentet till en av de yttre AC-anslutningarna 
på likriktaren/regulatorn.

5. Anslut testinstrumentet till ett nätuttag med rätt spän-
ning och slå på strömbrytaren. POWER-lampan ska 
tändas och 1 av de 4 statuslamporna kan också lysa. 
Detta har ingenting med komponentens skick att göra.

6. Håll knappen TEST intryckt tills det hörs ett klick och 
släpp den sedan. Nu tänds 1 av de 4 statuslampor 
som visar en del av komponentens skick en kort stund.

Tillstånd Slutsats
4 ampere 15 ampere 20 ampere 25 ampere

Lampan OK (grön) eller HIGH tänds 
med fast sken.

Komponenten bra och kan användas. Koppla loss den svarta testkabel som 
sitter på en av AC-anslutningarna och 
anslut den till den andra AC-anslut-
ningen. Upprepa testet. Om lampan 
OK (grön) tänds igen är komponenten 
godkänd och kan användas.

OBS! Om lampan LOW blinkar kan 
det också bero på dålig 
jordanslutning. Se till att 
anslutningsytorna är rena 
och att klämman sitter 
ordentligt.

Andra lampor tänds.

Likriktaren/regulatorn är defekt och ska inte användas.
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15/20/25 A batteriladdningssystem
OBS! Nollställ alltid ohmmetern för den aktuella skalan innan du testar för att säkerställa korrekta avläsningar. 

Spänningsprovning ska göras när motorn körs med 3600 RPM utan belastning. Batteriet måste vara i gott 
skick och fulladdat.

Om du får problem med att hålla batteriet laddat eller om batteriet laddas med hög strömstyrka, är det oftast 
laddningssystemet eller batteriet som orsakar problemen.
Så här testar du om laddningssystemet laddar batteriet:
1. Anslut en amperemeter i serie med kabeln B+ från 

likriktaren/regulatorn. Låt motorn gå med 3600 RPM 
och mät spänningen mellan B+ (stiftet på likriktaren/
regulatorn) och jord med en DC-voltmeter.

 Om spänningen är 13,8 V eller högre, anslut en last 
på minst 5 A över batteriet för att minska 
spänningen. (Slå på ljuset om det är på 60 watt eller 
mer, eller anslut ett motstånd på 2,5 ohm och 100 
watt över batteriets poler.) Läs av amperemetern.

Tillstånd Slutsats
Laddströmmen ökar när 
lasten kopplas in.

Laddningssystemet 
fungerar som det ska och 
batteriet var fulladdat.

Laddströmmen ökar inte 
när lasten kopplas in.

Testa statorn och 
likriktaren/regulatorn (steg 
2 och 3).

2. Ta bort kopplingen från likriktaren/regulatorn. Läs av 
AC-spänningen över statoranslutningarna med en 
AC-voltmeter när motorn går med 3600 RPM.

Tillstånd Slutsats
Spänningen är 28 volt eller 
högre.

Statorn är OK. Likriktaren/
regulatorn är defekt och 
ska bytas ut.

Spänningen är lägre än 
28 volt.

Statorn är defekt och ska 
bytas ut. Testa statorn 
ytterligare med en 
ohmmeter (steg 3 och 4).

3. Stäng av motorn och mät resistansen över 
statoranslutningarna med en ohmmeter.

Tillstånd Slutsats
Resistansen är 
0,1/0,2 ohm.

Statorn är OK.

Resistansen är 0 ohm. Statorn är kortsluten och 
ska bytas ut.

Resistansen är oändlig. Statorn har ett kretsbrott 
och ska bytas ut.

4. Stäng av motorn och mät resistansen från varje 
statoranslutning till jord med en ohmmeter.

Tillstånd Slutsats
Resistansen är oändlig 
(ingen anslutning).

Statorn är OK (inte 
kortsluten till jord).

En resistans kunde mätas. Statorn är kortsluten till 
jord och måste ersättas.

Så här testar du om laddningssystemet konstant laddar 
batteriet med hög laddström.
1. Låt motorn gå med 3600 RPM och mät spänningen 

mellan kabeln B+ och jord med en DC-voltmeter.

Tillstånd Slutsats
Spänningen är 14,7 volt 
eller lägre.

Laddningssystemet är 
OK. Batteriet kan inte 
behålla laddningen och bör 
underhållas eller bytas ut.

Spänningen är högre än 
14,7 volt.

Likriktaren/regulatorn är 
defekt och ska bytas ut.
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3 A/70 W belysningsstator
OBS! Nollställ ohmmätaren på varje skala för att 

säkerställa korrekta avläsningar. 
Spänningsprovning ska göras när motorn körs 
med 3000 RPM utan belastning. Batteriet måste 
vara i gott skick och fulladdat.

Så här testar du om laddningssystemet laddar batteriet:
1. Låt motorn gå i det snabba läget och mät 

spänningen över batteriets poler med en DC-
voltmeter.

Tillstånd Slutsats
Spänningen är högre än 
12,5 volt.

Laddningssystemet är OK.

Spänningen är 12,5 volt 
eller lägre.

Det är troligen fel på 
statorn eller dioden. 
Fortsätt att testa statorn 
och dioden.

2. Ta bort kopplingen från likriktaren/regulatorn. Mät 
AC-spänningen över statoranslutningarna med en 
AC-voltmeter medan motorn körs i det snabba läget.

Tillstånd Slutsats
Spänningen är 28 volt eller 
högre.

Statorlindningen är OK.

Spänningen är lägre än 
28 volt.

Testa statorn med en 
ohmmeter.

3. Mät resistansen mellan laddningsledningen och jord 
med en ohmmeter med ledningen bortkopplad från 
batteriet och motorn avstängd. Notera värdet. Växla 
ledarna till ohmmätaren och mät resistansen igen.

 I den ena riktningen bör resistansen vara oändlig 
(avbrott). Med växlade ledare ska mätaren visa en 
viss resistans (någonstans mitt på Rx1-skalan).

Tillstånd Slutsats
Resistansen är låg i båda 
riktningarna.

Dioden är kortsluten och 
skall bytas ut.

Resistansen är hög i båda 
riktningarna.

Avbrott i diod eller stator-
lindning. Fortsätt testa.

4. Skär av isoleringen på laddningsledningen så att 
diodanslutningarna blottas.

 Mät resistansen från diodens statorsida till jord med 
en ohmmeter.

Tillstånd Slutsats
Resistansen är ungefär 
1,07 ohm.

Statorlindningen OK. 
Avbrott i dioden. Byt ut 
dioden.

Resistansen är 0 ohm. Statorlindningen är 
kortsluten. Byt ut statorn.

Resistansen är oändlig. Avbrott i statorlindningen 
eller kabeln. Byt ut statorn.

Så här testar du laddningssystemet om belysningen inte 
fungerar:
1. Kontrollera att det inte fi nns några trasiga lampor.

Tillstånd Slutsats
Trasiga lampor. Byt ut.

2. Koppla bort belysningskabeln från kablaget.
 Låt motorn gå i det snabba läget och mät 

spänningen från belysningsledningen till jord med en 
AC-voltmeter

Tillstånd Slutsats
Spänningen är 15 volt eller 
högre.

Statorn är OK. Kontrollera 
om lösa anslutningar 
eller kortslutningar fi nns i 
kablaget.

Spänningen är lägre än 
15 volt.

Testa statorn med en 
ohmmeter.

3. Stäng av motorn och mät statorns resistans mellan 
belysningskabeln och jord med en ohmmeter.

Tillstånd Slutsats
Resistansen är ungefär 
0,4 ohm.

Statorn är OK.

Resistansen är 0 ohm. Statorn är kortsluten. Byt 
ut statorn.

Resistansen är oändlig. Avbrott i statorn eller 
belysningskabeln. Byt ut 
statorn.
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OBS! Kör inte startmotorn i mer än 10 sekunder åt gången. Låt den svalna i 60 sekunder mellan startförsöken. Om 
du inte följer dessa instruktioner riskerar du att bränna sönder startmotorn.

OBS! Om motorn utvecklar tillräckligt högt varvtal för att koppla ur startmotorn men slutar gå (falsk start), måste 
motorrotationen stanna upp helt innan du försöker starta motorn på nytt. Om startmotorn kopplas in medan 
svänghjulet roterar kan startmotordrevet och kuggkransen på svänghjulet kollidera och skada startmotorn.

OBS! Om startmotorn inte får motorn att rotera ska du stänga av den omedelbart. Försök inte starta motorn igen 
förrän felet är åtgärdat.

OBS! Se till att inte tappa startmotorn eller stöta i ramen. Detta kan skada startmotorn.
Motorerna i den här serien använder startmotorer med tröghets- eller relästyrt drev eller en manuell startanordning.

Felsökning – startsvårigheter
Fel Möjlig orsak Resultat

Startmotorn får ingen 
ström

Batteri Kontrollera batterisyrans densitet. Om laddningsnivån är låg, 
ladda eller byt ut batteriet.

Kablar Rengör korroderade anslutningar och dra åt lösa anslutningar.
Byt kablar som ser dåliga ut eller har sliten eller sprucken 
isolering.

Startmotorbrytare eller 
relä

Förbikoppla brytaren eller reläet med en bypasskabel. Om 
startmotorn drar runt motorn som den ska, byt ut de defekta 
komponenterna. Ta bort och testa reläet.

Startmotorn får ström men 
roterar långsamt.

Batteri Kontrollera batterisyrans densitet. Om laddningsnivån är låg, 
ladda eller byt ut batteriet.

Borstar Undersök om borstarna eller kommutatorn är mycket smutsiga 
eller slitna. Rengör med en grov trasa (inte slipduk).
Byt borstarna om de är mycket eller ojämnt slitna.

Växellåda eller motor Se till att kopplingen eller växellådan är urkopplad eller 
står i neutralläge. Det är särskilt viktigt på utrustning med 
hydrostatisk koppling. Växellådan måste stå exakt i neutralläge 
för att undvika motstånd som kan hindra motorn från att starta.
Kontrollera att inga motorkomponenter kärvar, t.ex. lager, 
vevstakar eller kolvar.
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ELEKTRISK STARTMOTOR MED TRÖGHETSSTYRT 
DREV
Komponenter för startmotor med tröghetsstyrt drev

Typ A Typ B

Typ A Typ B

A
G

H

D

F
I

B

C

E

A Dammkåpa B Låsmutter
C Stoppdistans D Returfjäder
E Dammkåpsdistans F Startmotordrev
G Låsring H Fjäderhållare
I Drevmutter (hylsa)

När startmotorn strömsätts börjar rotorn att rotera. I och 
med att rotorn sätts i rotation skruvas startmotordrevet ut 
på drivaxeln och kuggar in i svänghjulets kuggkrans. När 
drevet når änden på drivaxeln roterar den svänghjulet 
och drar runt motorn.

När motorn startar roterar svänghjulet snabbare än 
startmotorns rotor och drev. Startmotordrevet kuggar 
då ut från svänghjulets kuggkrans och återgår till 
sitt indragna läge. När strömmen kopplas bort från 
startmotorn slutar rotorn att rotera och drevet hålls 
tillbaka av returfjädern.

Service på startmotorns drivkomponenter
Typ A
OBS! Se till att du inte drar åt skruvstycket för hårt 

eftersom det kan skada drevet.
1. Ta loss startmotorn från motorn och ta loss 

dammkåpan.
2. Sätt fast startmotordrevet i ett skruvstycke med 

mjuka backar när du tar loss eller monterar 
låsmuttern. Rotorn roterar tillsammans med muttern 
tills startmotordrevet stoppas mot de invändiga 
distanserna.

3. Ta loss låsmuttern, drevets stoppdistans, 
returfjädern, dammkåpsdistansen och drevet.

4. Rengör drivaxelns räffl or noggrant med 
lösningsmedel. Torka av räffl orna noggrant.

5. Lägg på lite smörjmedel för elektriska startmotordrev 
från Kohler på drivaxelns räffl or. Om du använder 
något annat smörjmedel så kan startmotordrevet 
kärva fast.

6. Stryk lite Loctite® 271™ på låsmutterns gänga.
7. Montera startmotordrevet, dammkåpsdistansen, 

returfjädern, drevets stoppdistans och låsmuttern. 
Dra åt låsmuttern till mellan 17,0 och 19,2 Nm. 
Montera dammkåpan.

Typ B
1. Dammkåpan av gummi har en fl äns på insidan som 

passar i spåret på dammkåpsdistansen. Vrid 
startmotordrevet medurs tills det är helt utmatat. Håll 
kvar det i utmatat läge samtidigt som du tar tag i 
spetsen på dammkåpan med en tång och drar loss 
den från distansen.

2. Dela låsringsdemonteringsverktyget.
3. Grip tag i fjäderhållaren och pressa den mot 

startmotorn. Då trycks returfjädern ihop och 
låsringen visas.

4. Håll tillbaka fjäderhållaren samtidigt som du placerar 
demonteringsverktygets innerhalvor runt ankaraxeln 
med låsringen i det innersta spåret. Skjut hylsan 
över verktygshalvorna för att hålla dem på plats.

5. Skruva in mittskruven i demonteringsverktyget tills 
du känner motstånd. Håll demonteringsverktygets 
bas med en 1 -1/8" skruvnyckel eller en skiftnyckel. 
Använd en annan skruv- eller hylsnyckel (13 mm 
eller 1/2") och skruva mittskruven medurs. 
Motståndet mot mittskruven anger när låsringen har 
hoppat ur spåret i rotoraxeln.

6. Ta av drivkomponenterna från rotoraxeln. Notera i 
vilken ordning de sitter. Rengör räffl orna med 
lösningsmedel om de är smutsiga.

7. Räffl orna ska vara täckta med ett tunt lager 
smörjmedel. Smörj vid behov med smörjmedel för 
startmotordrev från Kohler. Sätt tillbaka de gamla 
eller byt ut drivkomponenterna. Montera dem i 
omvänd ordning mot demonteringen.
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Montera låsringen
1. Placera låsringen i spåret på en av innerhalvorna. 

Montera den andra halvan ovanpå och skjut på den 
yttre hylsan.

2. Se till att drivkomponenterna har monterats i rätt 
ordning på rotoraxeln.

3. Skjut på verktyget över änden på rotoraxeln så att 
låsringen inuti vilar på axeländen. Håll verktyget med 
ena handen och pressa lätt mot startmotorn. Knacka 
på verktygets ovansida med hammare tills du känner 
att låsringen klickar i spåret. Demontera och ta av 
verktyget.

4. Pressa ihop låsringen med en tång så att den går in i 
spåret.

5. Montera innerhalvorna med det större hålrummet 
runt fjäderhållaren. Skjut hylsan över dem och 
skruva i mittskruven tills du känner motstånd.

6. Håll fast basen på verktyget med en 1 1/8"-nyckel 
och skruva mittskruven medurs med en 1/2" eller 13 
mm-nyckel så att fjäderhållaren dras upp runt 
låsringen. Sluta skruva när motståndet ökar. 
Demontera och ta av verktyget.

7. Montera dammkåpan.

Demontering av startmotorn
1. Ta av drivkomponenterna enligt instruktionerna för 

service på startmotorns drivkomponenter
2. Lokalisera den förhöjda linjen på kanten av 

drivsidans gavelkåpa. På startmotorer av typ ”A” 
fi nns det redan en linje på startmotorhöljet som 
markerar hur gavelkåpan på kommutatorsidan ska 
sitta. På startmotorer av typ ”B” är höljet inte 
markerat för gavelkåporna. Sätt fast en bit 
maskeringstejp på höljet och dra en linje på tejpen 
mitt för den förhöjda linjen på gavelkåpan.

3. Skruva ur de genomgående skruvarna.
4. Ta bort kommutatorgavelkåpan med borstar och 

borstfjädrar (typ A). Gavelkåpan på typ B tas bort 
som en separat enhet med borstar och hållare kvar 
i höljet.

5. Ta bort gavelkåpan på drivsidan.
6. Ta ur rotorn och (i förekommande fall) axialbrickan ur 

startmotorhöljet.
7. Ta loss borstplattan från höljet (startmotorer typ B).

Byta borstar
Typ A
OBS! Använd ett borsthållarverktyg för att hålla kvar 

borstarna i sina fi ckor. Ett borsthållarverktyg 
tillverkar du enkelt av tunn plåt.

1. Ta loss borstfjädrarna från sina fi ckor i borsthållaren.
2. Ta loss de självgängande skruvarna, de negativa (–) 

borstarna och borsthållarna av plast.
3. Ta loss muttern och fi berbrickan från 

anslutningsskruven.
 Ta bort anslutningsskruven med de positiva (+) 

borstarna och isoleringsbussningen av plast från 
gavelkåpan.

4. Sätt isoleringsbussningen på anslutningsskruven för 
de nya positiva (+) borstarna. Montera anslutnings-
skruven i kommutatorgavelkåpan. Lås fast anslut-
ningsskruven med fi berbrickan och muttern.

5. Montera borsthållaren, nya negativa (–) borstar och 
självgängande skruvar.

6. Montera borstfjädrarna och borstarna i sina fi ckor 
i borsthållaren. Se till att de fasade sidorna av 
borstarna är vända bort från borstfjädrarna.

Typ B
På startmotorer med gavelkåpor av typ B sitter borstarna 
i en hållarenhet av plast, skild från gavelkåpan. Nya 
borstar levereras förmonterade i hållarenheter, fi xerade 
med två häftklamrar.

Service på kommutatorn
Rengör kommutatorn med en grov, luddfri trasa. Använd 
inte slipduk.
Om kommutatorn är mycket sliten eller repig, svarva ner 
den eller byt startmotor.

Montering av startmotorn
1. Placera (i förekommande fall) axialbrickan på rotorns 

drivaxel.
2. För in rotorn i startmotorns hölje. Se till att 

magneterna sitter närmare rotorns drivaxelände. 
Magneterna håller kvar rotorn i höljet.

3. Montera gavelkåpan på drivaxelsidan. Se till att 
markeringarna på gavelkåpan och höljet hamnar i 
linje med varandra.

4. För kommutatorgavelkåpor typ A:
 Använd borsthållarverktyget för att hålla kvar 

borstarna i sina fi ckor på kommutatorgavelkåpan.
 Rikta gavelkåpan så att markeringarna på den och 

höljet hamnar i linje med varandra. Håll 
gavelkåporna på driv- och kommutatorsidan hårt mot 
startmotorhöljet. Ta bort borsthållarverktyget.

 För kommutatorgavelkåpor typ B:
 Om borstenheten inte ska bytas ut, sätt borstarna i 

sina fi ckor i hållaren. För dem till den tillbakadragna 
positionen och sätt dit häftklamrar för att hålla kvar 
dem.

 Se till att anslutningsblocket hamnar mitt för 
motsvarande uttag i startmotorhöljet och skjut 
borsthållarenheten på plats. Kommutatorn trycker ut 
klamrarna när borstenheten skjuts in. Placera 
gavelkåpan över borstenheten så att hålen för de 
genomgående bultarna hamnar i linje med 
motsvarande hål i borsthållaren.

5. Montera de genomgående skruvarna och dra åt 
ordentligt.

6. Smörj vid behov med smörjmedel för startmotordrev 
från Kohler. Montera drivkomponenterna enligt 
instruktionerna för service på startmotorns 
drivkomponenter
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ELEKTRISK STARTMOTOR MED RELÄSTYRT DREV
Komponenter för startmotor med relästyrt drev

A

B

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

IH

G
F

E
D

C

A Rör B Bricka
C Rotor- D Startmotordrev
E Stopp F Låsring

G Hylsa H Gavelkåpa på 
drivsidan

I Skruv J Kolv
K Fjäder L Reläarm
M Platta N Stift
O Relä P Hölje och fältlindningar
Q Borsthållare R Mutter

S Gavel på 
kommutatorsidan T Skruv

U Genomgående skruv
När spänningen ansluts till startmotorn så skjuter reläet 
startmotordrevet ut på drivaxeln så att det kuggar in 
i svänghjulets kuggkrans. När drevet når änden på 
drivaxeln roterar den svänghjulet och drar runt motorn.
När motorn går igång och du släpper startbrytaren så 
kopplas spänningen bort från startreläet. Kraften på 
reläarmen släpper så att startmotordrevet kan kugga ur 
kuggkransen och återgå till viloläget.

Nippondenso startmotorer
Demontering av startmotorn
OBS! Se till att du inte tappar bort axialbrickan när du 

tar loss reläarmen och rotorn. 
1. Lossa ledningen från reläet.
2. Skruva ur sexkantmuttrarna som håller reläet och ta 

loss reläet från startmotorn.
3. Skruva ur de två genomgående skruvarna.
4. Ta bort gavelkåpan på kommutatorsidan.
5. Ta bort isolatorn och borstfjädrarna från 

borstfjäderhållaren.
6. Ta ur rotorn ur höljet.
7. Ta bort reläarmen och rotorn från gavelkåpan på 

drivsidan.
8. Stopphylsan består två delar som hålls på plats 

genom att snäppas fast över en låsring. Låsringen 
hålls på plats av ett spår i rotoraxeln. Vid 
demontering av stopphylsan måste de två delarna 
pressas isär från låsringen.

9. När stopphylsans delar har pressats isär från 
låsringen kan låsringen demonteras från rotoraxeln. 
Låsringen ska inte återanvändas.

Byta borstar
Startmotorns borstar sitter i startmotorhöljet. Borstsatsen 
innehåller fyra utbytesborstar med fjädrar. Om byte är 
nödvändigt ska alla fyra borstarna bytas.
1. Ta bort borstarna från borsthållaren och 

borsthållaren från höljet.
2. Klipp av borstkabeln vid anslutningen med en 

avbitartång.
3. Fila av ev. grader på anslutningen.
4. Utbytesborstarna har en fast del som ska klämmas 

fast på anslutningen.
5. Löd fast den klämda delen i anslutningen.
6. Sätt tillbaka borsthållaren i höljet och sätt i borstarna 

i borsthållaren. Montera fjädrarna.
Montering av startmotorn
OBS! Använd alltid en ny låsring. Kläm fast låsringen i 

spåret.
1. Trä på den inre delen av stopphylsan på rotoraxeln.
2. Placera låsringen i spåret på rotoraxeln.
3. Trä på den yttre delen av stopphylsan och pressa 

ihop den inre och den yttre hylsdelen över låsringen. 
Använd två tänger så att du får ett jämnt tryck och 
kläm ihop hylsdelarna tills de snäpper fast över 
låsringen och fastnar i varandra.

4. Montera de återstående delarna i omvänd ordning 
jämfört med demonteringen.

Delco-Remy startmotorer
Demontering av startmotorn
OBS! Den gamla låsringen ska inte återanvändas.
OBS!  Du får inte blöta ner rotorn eller använda 

lösningsmedel vid rengöringen. Torka ren den 
med en mjuk trasa eller använd tryckluft.
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1. Ta av sexkantmuttern och koppla loss den positiva 
(+) borstkabeln/bygeln från reläanslutningen.

2. Skruva ur skruvarna som håller fast reläet i 
startmotorn.

3. Om reläet var monterat med Phillips krysskruvar, ta 
loss reläet och kolvfjädern från gavelkåpan på 
drivsidan. Om reläet var monterat med utvändiga 
Torx-skruvar är kolven en del av reläet. Haka loss 
kolvens stift från reläarmen. Ta loss packningen från 
spåret i höljet.

4. Skruva ur de genomgående (större) skruvarna.
5. Ta bort kommutatorgavelkåpan med borsthållare, 

borstar, fjädrar och låshattar. Ta loss axialbrickan 
från kommutatoränden.

6. Dra av höljet från rotorn och gavelkåpan på 
drivsidan.

7. Ta loss reläarmens ledbussning och stödplåt från 
gavelkåpan.

8. Ta loss reläarmen och dra ut rotorn ur gavelkåpan 
på drivsidan.

9. Ta loss axialbrickan från rotoraxeln.
10. Tryck ned stopphylsan så att du ser låsringen.
11. Ta loss låsringen från rotoraxeln. Spara stopphylsan.
12. Ta loss startmotordrevet från rotoraxeln.
13. Rengör delarna.

Inspektion
Startmotordrev
Kontrollera och undersök följande områden:
● Startmotordrevet med avseende på onormalt slitage 

och skador.
● Ytan mellan drevet och frihjulsmekanismen med 

avseende på hack och ojämnheter som kan orsaka 
skador på tätningen.

● Kontrollera frihjulsmekanismen genom att hålla i den 
och rotera startmotordrevet. Drevet ska bara rotera i 
ena riktningen.

Borstar och fjädrar
Detaljvy

A

A Slitgräns, längd:
Inspektera både fjädrarna och borstarna med avseende 
på slitage, utmattning och skador. Mät längden på alla 
borstarna. Minimilängden för varje borste är 7,6 mm. 
Byt borstarna om de är för korta eller om skicket ser 
tveksamt ut.

Rotor
Komponenter och detaljer

A

B

A Kommutatorns 
ytterdiam. B Mica-isolering

D
E

C

C Kontroll av 
isoleringsförmåga D Rotorlindning

E Kontroll av 
ledningsförmåga

1. Rengör och inspektera kommutatorn (utvändigt). 
Mica-isoleringen måste ligga på en lägre nivå än 
kommutatorytorna (försänkt) för att kommutatorn ska 
fungera tillfredsställande. 

2. Använd en ohmmeter inställd på skalan Rx1. Håll 
mätstiften på 2 olika segment på kommutatorn och 
kontrollera ledningsförmågan. Testa samtliga 
segment. Det måste vara kontakt mellan alla 
segment, annars är rotorn defekt.

3. Kontrollera om ledning förekommer mellan 
rotorsegmenten och segmenten på kommutatorn. 
Här får ingen ledning förekomma, Om det är kontakt 
mellan 2 av dessa, vilka som helst, är rotorn defekt.

4. Kontrollera rotorns lindningar/isolering med 
avseende på kortslutning.

Reläarmens gaffel
Kontrollera att reläarmens gaffel är hel och att leden och 
kontaktytorna inte är utslitna, spruckna eller trasiga.

Byta borstar
Borstar och fjädrar byts som en hel enhet (4 st). Använd 
en ny borst- och fjädersats från Kohler om du behöver 
byta.
1. Följ steg 1–5 under Demontering av startmotor.
2. Ta bort skruvarna som håller borsthållaren i 

gavelkåpan (gavelplåten). Håll reda på placeringen 
för senare montering. Kasta den gamla 
borsthållarenheten.

3. Rengör delarna.
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4. Nya borstar och fjädrar levereras monterade i 
borsthållaren tillsammans med en skyddshylsa som 
också fungerar som monteringsverktyg.

5. Följ steg 10–13 under Montering av startmotor. Vid 
monteringen måste rotor, reläarm och startmotor-
höljet vara på plats om startmotorn har varit demon-
terad.

Montering av startmotorn
OBS! Använd alltid en ny låsring. Återanvänd aldrig en 

låsring som har varit monterad tidigare.
OBS! Vid korrekt montering ska reläarmens ledsektion 

sitta i nivå med eller under den bearbetade yta 
på höljet.

1. Smörj rotoraxelns räffl or med smörjmedel för start-
motordrev. Montera startmotordrevet på rotoraxeln.

2. Trä på och sätt fast stopphylsan/låsringen.
 a. Trä på stopphylsan på rotoraxeln med urtaget för 

låsringen uppåt.
 b. Sätt i en ny låsring i stora (bakre) spåret på 

rotoraxeln. Pressa ihop låsringen med en tång så 
att den går in i spåret.

 c. Dra upp stopphylsan och lås fast den på plats så 
att urtaget omsluter låsringen i spåret. Om så 
krävs kan du skruva ut startmotordrevet på 
rotoraxelns räffl or mot låsringen för att underlätta 
monteringen av hylsan runt låsringen.

3. Montera den fasade axialbrickan så att den mindre, 
fasade sidan av brickan vetter mot låsringen/hylsan.

4. Stryk lite olja på lagerytan i gavelkåpan på drivsidan 
och skjut in rotorn med startmotordrevet.

5. Smörj reläarmens gaffelände och led med 
smörjmedel för startmotordrev. Skjut in gaffeländen i 
utrymmet mellan den fasta brickan och 
startmotordrevets baksida.

6. Skjut in rotorn i gavelkåpan samtidigt som du sätter 
reläarmen på plats i höljet.

7. Montera stödbrickan och sedan gummitätningen i 
urtaget på gavelkåpan. Urtagen i gummitätningen 
ska vara vända utåt så att de stämmer överens med 
dem i gavelkåpan.

8. Montera höljet över rotorn med det lilla urtaget vänt 
mot gavelkåpan på drivsidan. Rikta in urtaget mot 
motsvarande tapp på gummitätningen. Montera 
dräneringsslangen i det bakre urtaget om du tidigare 
har tagit bort den.

9. Trä den plana axialbrickan över rotoraxeln på 
kommutatorsidan.

10. Montering av startmotorn i samband med byte av 
borstar/borsthållarenhet:

 a. Håll startmotorn lodrätt och placera försiktigt 
borsthållarenheten, med skyddshylsan kvar, mot 
änden av kommutatorn/rotorn. Hålen för 
fästskruvarna i metallklämmorna måste vändas 
uppåt/utåt. Skjut borsthållarenheten på plats runt 
kommutatorn och sätt i den positiva (+) 
borstkabelgenomföringen i urtaget i höljet. Spara 
gärna skyddshylsan. Den kan du använda vid 
kommande underhållsarbeten.

 Montering av startmotorn när borstar/
borsthållarenhet inte har bytts ut:

 a. Lossa försiktigt alla låsbleck över borsthållarna. 
Tappa inte bort fjädrarna.

 b. Sätt tillbaka alla borstar i sina spår så att de 
hamnar jäms med innerdiameter på 
borsthållarenheten. Stick in 
borstmonteringsverktyget (med förlängare) eller 
en sparad hylsa från ett tidigare borstbyte, genom 
borsthållarenheten så att hålen i metallklämmorna 
är vända uppåt/utåt. 

 c. Montera borstfjädrarna och snäpp fast 
låsblecken.

 d. Håll startmotorn lodrätt och håll försiktigt 
borstmonteringsverktyget (med förlängare) och 
den ursprungliga borsthållarenheten mot änden 
av rotoraxeln. Skjut borsthållarenheten på plats 
runt kommutatorn och sätt i den positiva (+) 
borstkabelgenomföringen i urtaget i höljet.

11. Montera gavelkåpan mot rotorn och höljet så att den 
lilla upphöjningen på gavelkåpan hamnar i 
motsvarande spår i kabelgenomföringen för den 
positiva (+) borstledningen.

12. Montera de genomgående skruvarna och skruvarna 
för borsthållaren. Dra åt de genomgående skruvarna 
till 5,6–9,0 Nm och borsthållarskruvarna till 2,5–
3,3 Nm.

13. Haka i kolven runt översidan av reläarmen och sätt 
in fjädern i reläet. Stick in fästskruvarna genom 
drivsidans gavelkåpa. Använd dem för att hålla 
packningen på plats och montera sedan reläet. 
Dra åt skruvarna till 4,0–6,2 Nm.

14. Anslut den positiva (+) borstkabeln/bygeln till reläet 
och montera muttern. Dra åt muttern till 8–11 Nm. 
Dra inte åt för hårt.
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Test av reläet
OBS! LÅT INTE testsladdar med 12 V vara anslutna till reläet längre än vad som är nödvändigt för det aktuella 

testet eftersom reläets inre delar då kan skadas.
Koppla bort alla ledningar från reläet inklusive den positiva (+) borstkabeln från den undre anslutningsskruven. 
Avlägsna de monteringsdetaljer som håller reläet och ta loss det från startmotorn. 

Så här testar du reläets spole/kolv:
Aktivering
1. Använd en strömkälla på 12 V och 2 testkablar.
2. Anslut den ena testkabeln till fl atstiftet S/start på 

reläet. Anslut tillfälligt den andra testkabeln till den 
nedre, större anslutningsskruven.

 När spänningen ansluts ska reläets aktiveras med 
ett hörbart klick så att kolven dras in. Upprepa testet 
ett fl ertal gånger.

Ledningsförmåga
1. Använd en ohmmeter inställd på ljudsignal eller 

skalan Rx1 och anslut den till reläets 2 stora 
anslutningsskruvar.

2. Kontrollera ledningsförmågan samtidigt som du 
testar aktiveringen av reläets spole/kolv. Ohmmetern 
ska indikera ledning mellan anslutningarna. Upprepa 
testet ett fl ertal gånger.

Så här testar du reläets spole:
Funktion
1. Anslut en testkabel från en strömkälla på 12 V till 

fl atstiftet S/start på reläet och den andra testkabeln 
till reläets hölje eller monteringsyta.

2. Tryck IN kolven för hand och kontrollera att spolen 
håller kvar kolven i indraget läge. Låt inte 
testkablarna vara anslutna till reläet under någon 
längre tid. 

Ledningsförmåga
1. Använd en ohmmeter inställd på ljudsignal eller 

skalan Rx1 och anslut den till reläets 2 stora 
anslutningsskruvar.

2. Kontrollera ledningsförmågan samtidigt som du 
upprepar det föregående testet av reläets spole. 
Ohmmetern ska indikera ledning mellan 
anslutningarna. Upprepa testet ett fl ertal gånger.

Tillstånd Slutsats
Reläet aktiveras inte. Byt ut reläet.
Ingen ledningsförmåga indikeras.
Kolven stannar inte i indraget läge.



Startsystem

56 24 690 11 Rev. AKohlerEngines.com

MANUELLA STARTANORDNINGAR

 VARNING
Frikoppling av fjädern kan orsaka svåra 
skador.
Bär skyddsglasögon eller ansiktsmask när du 
arbetar med den manuella startanordningen.

Manuella startanordningar innehåller en kraftig 
returfjäder som är spänd. Bär alltid skyddsglasögon 
när du arbetar med manuella startanordningar och följ 
anvisningarna i avsnittet Manuell startanordning när du 
ska lossa fjäderspänningen.

Den manuella startanordningens komponenter

A Flänsade 
sexkantskruvar B Startanordningens 

hölje

C Handtag med 
linhållare D Startlina

E Fjäder med hållare F Linskiva
G Klofjädrar H Klor
I Bromsbricka J Bromsfjäder
K Klohållare L Plan bricka
M Centrumskruv N Drivkopp

Demontera startanordningen
1. Skruva ur skruvarna som håller fast 

startanordningen i fl äkthuset.
2. Demontera startanordningen.

Byte av startlina
OBS! Släpp inte linskivan så att fjädern drar tillbaka 

den. Ta hjälp av en medhjälpare om det behövs.
Linan kan bytas utan att du behöver demontera hela 
startanordningen.
1. Ta bort startanordningen från motorn.
2. Dra ut linan ca 30 cm och knyt en tillfällig (löp-)knut 

så att linan inte kan matas in i startanordningen.
3. Dra ut den knutna änden ur starthandtaget, knyt upp 

den och dra bort handtaget.
4. Håll fast linskivan stadigt och lossa löpknuten. Låt 

linskivan långsamt rotera tills fjädern är avlastad.
5. När fjädern är helt avlastad kan du ta loss linan från 

linskivan.
6. Knyt en dubbel överhandsknop i ena änden av den 

nya linan.
7. Rotera linskivan moturs (sett från klosidan av 

linskivan) tills fjädern är spänd (ca 6 hela varv).
8. Fortsätt rotera linskivan moturs tills hålet i linskivan 

står mitt för linstyrningsbussningen i 
startanordningens hölje.

9. För in den knutna änden av den nya linan genom 
hålet i linskivan och linstyrningsbussningen i höljet.

10. Knyt en löpknut ca 30 cm från den fria änden av 
linan. Håll stadigt i linskivan och låt den långsamt 
rotera tills löpknuten når bussningen i höljet.

11. Trä in den fria änden av linan i starthandtaget och 
knyt en dubbel överhandsknop i änden. Låt knuten 
löpa in i handtagets hål.

12. Lossa löpknuten och dra i handtaget tills linan är helt 
utdragen. Släpp långsamt in linan i startanordningen. 
Om fjädern har rätt spänning kommer startlinan att 
matas in helt tills handtaget stoppas mot 
startanordningens hölje.
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Byte av klor
1. Spänn fast linskivan med en tving så att den inte kan 

rotera.
2. Ta loss centrumskruven, brickan och klohållaren.
3. Notera hur klorna och klofjädrarna är monterade 

innan du tar loss dem. Ta bort klorna, klofjädrarna, 
bromsfjädern och bromsbrickan från linskivan.

4. Rengör försänkningen i linskivans mitt från 
ansamlad smuts och gammalt smörjmedel.

5. Lägg ett tunt lager fett på den nya bromsbrickan och 
fjädern och montera dem i linskivans mitt.

6. Montera klofjädrarna och klorna i urtagen linskivan. 
Alla delar måste vara torra.

7. Placera klohållaren över klorna med kopplings-
öronen nedåt, innanför klorna.

8. Stryk lite Loctite® 271™ på mittskruvens gänga. 
Montera mittskruven och brickan. Dra åt skruven till 
7,4–8,5 Nm.

9. Ta bort tvingen och dra ut startrepet en bit för att 
kontrollera klornas funktion.

Montera startanordningen
1. Montera den manuella startanordningen på 

fl äkthuset med skruvarna löst iskruvade.
2. Dra ut starthandtaget tills klorna griper in i 

drivkoppen. Håll kvar handtaget i detta läge och dra 
åt skruvarna ordentligt.



 VARNING
Innan arbete utförs på motorn eller utrustningen ska 
du koppla ur motorn på följande sätt: 1) Koppla ur 
tändstiftskabeln/-kablarna. 2) Koppla ur den negativa (-) 
batterikabeln från batteriet.

Oavsiktlig start kan leda till svåra eller dödliga 
skador.
Koppla ur och jorda tändstiftskablar före 
underhåll.

Motorns utvändiga komponenter

A Skyddsgaller B Fläkthus C Bränslefi lter D Likriktare/regulator
E Yttre täckplåt F Elektrisk startmotor G Inre täckplåt H Bränslepump
I Slang J Oljekylare K O-ring L Adapternippel
M Oljefi lter
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Rengör alla delar noggrant allteftersom motorn 
demonteras. Endast rena delar kan inspekteras och 
bedömas korrekt med avseende på slitage och skador. 
Det fi nns många rengöringsmedel i handeln som snabbt 
tar bort fett, olja och smuts från motordelar. När ett 
sådant rengöringsmedel används, ska tillverkarens 
instruktioner och säkerhetsföreskrifter noga följas.
Se till att alla rester av rengöringsmedlet tas bort innan 
du monterar motorn igen och tar den i drift. Även 
små mängder rengöringsmedel kan snabbt bryta ner 
motoroljans smörjegenskaper.

Koppla loss tändkablarna
OBS! Du får bara dra i tändstiftshatten annars kan 

tändkabeln skadas.
1. Koppla loss tändkablarna från tändstiften.
2. Stäng bränsletillförseln.

Töm vevhuset på olja och ta loss oljefi ltret
1. Ta bort oljepåfyllningslocket/mätstickan och 1 

oljeavtappningsplugg.
2. Vänta tills all olja har runnit ut ur vevhuset och 

oljefi ltret.
3. Skruva ur fästskruven och ta loss oljepåfyllningsröret.
4. Ta bort och kassera oljefi ltret.

Ta bort oljekylaren (om sådan fi nns)
1. Lossa oljefi lternippeln med hjälp av en 5/16" 

insexnyckel.
2. Vid vevhusmonterad kylare: Lossa oljekylaren från 

oljetråget. Ta loss och kassera packningen mellan 
dem.

 Vid fl äkthusmonterad kylare: Lossa fi lteradaptern 
från oljetråget men låt oljeledningarna sitta kvar. 
Skruva ur skruvarna som håller fast oljekylaren i 
fl äkthuset. Lyft ur kylaren, ledningarna och 
fi lteradaptern som en enhet.

Ta bort ljuddämparen
Ta loss avgassystemet och dess monteringsdetaljer från 
motorn. Om motorn är försedd med portfoder, tar du loss 
det.

Ta loss luftrenaren
Luftrenare av lågprofi ltyp och för professionella 
gräsklippare
1. Lossa spännena på var sin sida av luftrenarlocket 

eller skruva av låsvredet och ta av locket.
2. Skruva loss vingmuttern från elementlocket. 
3. Ta bort elementlocket, fi lterelementet och förrenaren.
4. Skruva loss muttrarna som håller fast returkoppen, 

täckplåten eller konsolen och luftrenarens botten-
platta. Om motorn har en nedre stödkonsol för 
luftrenaren måste du även skruva ur dessa nedre 
skruvar.

5. Koppla loss ventilationsslangen från nippeln på 
undersidan eller från bottenplattan (beroende på 
utförande).

6. Ta loss bottenplattan med packning samtidigt som 
du försiktigt drar ventilationsslangen av gummi 
genom bottenplattan.

Heavy Duty-luftrenare 
1. Lossa vevhusventilationsslangen från anslutningen 

på adaptern eller vinkeladaptern. Skruva loss 
muttrarna som håller fast adaptern samt eventuella 
klämmor från fäststiften.

2. Dra loss vinkeladaptern med packning från 
fäststiften.

3. Skruva ur skruvarna som håller fast luftrenarens 
stödkonsol (inre ventilkåpsskruvarna på varje sida). 
Tappa inte bort några av monteringsdetaljerna.

 Endast modeller med tvåportsförgasare: Haka av 
chokereglagets returfjäder från undersidan av 
luftrenarens monteringskonsol.

4. Skruva ur de övre skruvar som håller fast 
luftrenarens monteringskonsol i fl äkthuset och ta 
bort luftrenaren.

Ta loss reglageplåten (i förekommande fall)
1. Koppla bort sladdarna till Oil Sentry™-lampan.
2. Lossa chokewiren från gasreglagekonsolen.
3. Lossa gasreglagekonsolen från topplocket.
4. Ta bort plåten från fl äkthuset.

Ta loss bränslepumpen

 VARNING
Explosivt bränsle kan orsaka brand och 
allvarliga brännskador.
Fyll inte bränsletanken medan motorn är 
varm eller körs.

Bensin är extremt lättantändligt och dess ångor kan 
explodera om de antänds. Förvara bensin endast 
i godkända behållare, i välventilerade, obebodda 
byggnader, på avstånd från gnistor/lågor. Bränslespill 
kan antändas om det kommer i kontakt med heta 
detaljer eller gnistor från tändningen. Använd aldrig 
bensin som rengöringsmedel.

1. Koppla loss bränsleledningarna från förgasaren och 
bränslefi ltret.

2. Koppla loss vakuumslangen från vevhuset.
3. Skruva ur de två fästskruvarna från fl äkthuset och ta 

loss bränslepumpen och ledningarna som en enhet.
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Ta loss gasreglaget

Kontrollpanelens komponenter
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A Mutter B Låsmutter
C Plan bricka D Regulatorkonsol
E Förgasare F Luftrenarpackning
G Regulatorarm H Regulatorfjäder
I Spjällaxel J Konsol
K Distansbricka L Gasarm
M Länkfjäder N Gaslänk
O Förgasarpackning P Chokelänk
Q Chokearm R Skruv
S Spjällaxelfjäder

1. Skruva ur fästskruvarna som håller gasreglage-
konsolen och (på vissa modeller) den nedre luft-
renarkonsolen i topplocket.

2. Koppla loss fjädern från regulatorarmen. Notera 
hålplaceringen för senare återmontering.

3. Ta bort chokelänken från chokearmen och 
förgasaren.

Ta bort de externa regulatorreglagen
Lossa muttern och ta bort regulatorarmen från tväraxeln. 
Låt armen sitta kvar i gaslänkaget.

Ta loss förgasaren

 VARNING
Explosivt bränsle kan orsaka brand och 
allvarliga brännskador.
Fyll inte bränsletanken medan motorn är varm 
eller körs.

Bensin är extremt lättantändligt och dess ångor kan 
explodera om de antänds. Förvara bensin endast 
i godkända behållare, i välventilerade, obebodda 
byggnader, på avstånd från gnistor/lågor. Bränslespill 
kan antändas om det kommer i kontakt med heta 
detaljer eller gnistor från tändningen. Använd aldrig 
bensin som rengöringsmedel.

1. Koppla loss kabeln till bränslemagnetventilen om en 
sådan är monterad.

2. Skruva loss muttrarna som håller fast förgasaren.
3. Ta bort förgasaren, gaslänken och regulatorarmen 

som en enhet. 
4. Ta bort förgasarpackningen.
5. Om så krävs kan du ta loss gaslänken och regula-

torarmen från förgasaren. Sätt tillbaka bussningarna 
i länkarna när du har tagit loss dem så att du inte 
tappar bort dem.

Ta bort startmotorn
1. Koppla loss kablarna från startmotorn.
2. Skruva ur skruvarna.
3. Ta bort startmotorn och lyftkonsolen. Vissa 

startmotorer med tröghetsstyrt drev har en separat 
startmotorkåpa och distanser.

Ta bort de yttre täckplåtarna och fl äkthuset
1. Koppla loss kablarna från startbrytaren på fl äkthuset 

(om en sådan är monterad). Koppla loss kontakten 
från likriktaren/regulatorn. Använd spetsen av 
oljestickan eller ett liknande plant verktyg för att böja 
låsblecket och koppla loss B+-anslutningen från 
kontaktens mitttanslutning. På så vis kan du ta loss 
fl äkthuset utan att behöva fl ytta kablaget.

2. Du behöver inte ta loss likriktaren/regulatorn från 
fl äkthuset. Om motorn är utrustad med SMART-
SPARK™, skruvar du ur fästskruvarna ur förtänd-
ningsmodulen (SAM). Modulen hänger lös som en 
del av kablaget.

3. Skruva ur skruvarna som håller fast de yttre 
täckplåtarna. Notera var det sitter lyftöglor och var 
de korta skruvarna ska sitta (en på vardera sidan i 
botten) inför återmonteringen.

4. Ta bort de yttre täckplåtarna.
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Ta loss ventilkåporna
Ventilkåporna fi nns i tre olika utföranden. Den första 
varianten hade en packning och RTV-tätningsmedel 
mellan kåpan och topplockets tätningsyta. Den andra 
varianten hade en svart O-ring i ett spår på undersidan 
av kåpan och ev. metalldistanser i skruvhålen. Det 
senaste utförandet har en gul eller brun O-ring och 
fastgjutna skruvhålsdistanser. 
1. Skruva ur skruvarna som håller fast respektive 

ventilkåpa. Lägg märke till vilken ventilkåpa som satt 
på respektive sida av motorn så att de hamnar rätt 
vid återmonteringen.

2. Kåputföranden med O-ring ska lossna utan att du 
behöver bända. Håll reda på ev. lösa distanser. På 
utförandet med packning, lossa packningen genom 
att försiktigt bända under kåpans kanter.

Ta bort tändmodulerna
1. Koppla loss kabeln/kablarna från var och en av 

tändmodulerna.
2. Vrid svänghjulet så att magneten kommer bort från 

modulerna.
3. Skruva ur fästskruvarna och ta bort tändmodulerna. 

Lägg märke till tändmodulernas placering.

Ta bort tändstiften
Skruva ur tändstiften för de båda cylindrarna.

5. Om svänghjulsgallret är sticker ut över fl äkthuset, 
skruva loss gallret. Om gallret är av metall med två 
långa skruvar, ta även bort de lösa fästena och 
kylfl äkten.

6. Skruva ur de återstående skruvarna som håller fast 
fl äkthuset. Lägg märke till den försilvrade skruven för 
jordbygeln eller -kabeln från likriktaren/regulatorn. Ta 
bort fl äkthuset.

Ta bort Oil Sentry™

1. Koppla bort kabeln från Oil Sentry™-brytaren.
2. Ta bort Oil Sentry™-kontakten från ventilationskåpan.

Ta bort de inre täckplåtarna och ventilationskåpan
1. Skruva ur skruvarna som fäster de inre täckplåtarna 

i vevhuset.
2. Ta bort de inre (dal-)plåtarna.
3. Skruva ur de återstående skruvarna från 

ventilationskåpan.
4. Sätt en skruvmejsel under kanten på ventilations-

kåpan och bänd så att tätningsfogen eller packning-
en släpper. Bänd inte mot packningsytorna eftersom 
detta kan vålla skador som leder till läckage. På de 
fl esta av motorerna används en packning i ställer för 
en RTV-tätningsfog.

5. Ta bort ventilationskåpan tillsammans med eventuell 
packning.

Vevhusventilation
Vevhusventilationen är utformad för att reglera 
oljemängden i topplocket samtidigt som det nödvändiga 
undertrycket i vevhuset upprätthålls.
Ett bleck av fjäderstål är monterat på vardera sidan av 
vevhuset, mellan hålen för lyftarna. När kolvarna rör sig 
nedåt pressas luft förbi blecken och in i hålrummen i 
topplocket. På cylinder nr 2 är den övre delen av topp-
locket helt försluten av ventilkåpan vilket gör att ett min-
dre övertryck skapas i topplockets hålrum. Ventilkåpan 
för cylinder nr 1 har ett litet ventilationshål. Den nedre 
nippeln på oljeavskiljaren är ansluten till hålet med en 
tätning. Från oljeavskiljarens övre nippel går en ventila-
tionsslang tillbaka till botten av luftrenaren. Luften som 
kommer in i hålrummet i den 1:a cylinderns topplock 
fi ltreras genom oljeavskiljaren och sugs sedan in genom 
luftintaget.
Kolvarnas uppåtgående rörelse stänger ventilblecken 
och skapar ett svagt vakuum i det nedre vevhuset. 
Kombinationen av ett litet övertryck där uppe och ett litet 
undertryck där nere tvingar ner den ev. olja som samlats 
i den 2:a cylinderns topplock till vevhuset. På den 1:a 
cylinderns sida råder atmosfärstryck upptill och vakuum 
nedtill, vilket på samma sätt får oljan att sugas ner i 
vevhuset.
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Topplockets komponenter

A Ventiler B Topplock C Tändstift D Mutter

E Hydrauliska 
ventillyftare F Lock G Ventilstyrnings-

tätningar H Ventilknaster

I Ventilfjäder J Ventilfjäderhållare K Vipparmstapp L Vevstake
M Vipparm N Skruv O Ventilkåpans O-ring P Genomföring
Q Ventilkåpa R Packning

Ta bort topplocket och de hydrauliska lyftarna
OBS!  Topplocken är monterade antingen med skruvar eller med muttrar och brickor på pinnskruvar. Du får inte 

förväxla eller blanda ihop komponenterna eftersom topplocken kan ha olika utförande beroende på den 
aktuella monteringsmetoden.

1. Ta bort skruvarna eller de muttrar och brickor som håller fast vart och ett av topplocken. Skruvarna kan 
återanvändas, såvida de inte verkar vara skadade. Muttrarna och brickorna ska inte återanvändas, utan kastas 
efter demontering. Eventuella pinnskruvar ska bara demonteras om de är skadade eller om cylindern måste 
renoveras. Om du demonterar dem så ska de ersättas med nya.

2. Märk stötstängerna efter placering – inlopp eller avgas, cylinder 1 eller 2. Stötstängerna ska alltid monteras på 
sina ursprungliga ställen.

3. Lyft försiktigt bort stötstängerna, topplocken och topplockspackningarna.
4. Ta bort ventillyftarna från sina hål. Använd ett verktyg för hydrauliska ventillyftare. Använd inte en magnet för att 

demontera lyftarna. Märk ventillyftarna efter placering – inlopp eller avgas, cylinder 1 eller 2. De hydrauliska 
ventillyftarna ska alltid monteras på sina ursprungliga ställen.
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Isärtagning av topplock
OBS! De här motorerna har ventilstyrningstätningar för inloppsventilerna. Montera en ny tätningsring om ventilen 

har demonterats eller om tätningen är deformerad eller skadad på något sätt. Återanvänd aldrig en gammal 
tätningsring.

1. Ta bort skruvarna, vipparmstapparna och vipparmarna från topplocket.
2. Tryck ihop ventilfjädrarna med hjälp av en ventilfjäderbåge.
3. När ventilfjädern är hoptryckt, ta loss följande delar.
 ● Ventilknaster.
 ● Ventilfjäderhållare.
 ● Ventilfjädrar
 ● Ventilfjäderhattar.
 ● Inlopps- och avgasventiler (märk placeringen)
 ● Ventilstyrningstätning (endast inloppsventiler)

4. Gör på samma sätt med det andra topplocket. Blanda inte ihop delarna mellan de båda topplocken.
Inspektion och service
Ventildata

AVGASVENTIL INLOPPSVENTIL

AVGAS-
SÄTESINSATS

INLOPPS-
SÄTESINSATS

C

D

D

A

B A

B A

H

F E

G

FE

G

H

Mått Inlopp Avgas
A Sätesvinkel 89° 89°
B Insats YD 36,987/37,013 mm 32,987/33,013 mm
C Styrdjup 4 mm 6,5 mm
D Styrning ID 7,038/7,058 mm 7,038/7,058 mm
E Ventilhuvuddiameter 33,37/33,63 mm 29,37/29,63 mm
F Vinkel för ventilens anliggningsyta mot sätet 45° 45°
G Ventilkant (min.) 1,5 mm 1,5 mm
H Avgasventilskaft, diameter 6,982/7,000 mm 6,970/6,988 mm

När delarna är rengjorda, kontrollera att topplocket och 
motsvarande anliggningsyta på motorblocket är plana 
med hjälp av t.ex. en glasskiva och ett bladmått. Högsta 
tillåtna avvikelse från planhet är. 
0,076 mm vid en cylinderdiameter på 73, 77 eller 
80 mm, och
0,1 mm vid cylinderdiametern 83 mm.

Inspektera ventilmekanismens delar noggrant. Inspekte-
ra ventilfjädrarna och tillhörande mekanik med avseende 
på starkt slitage eller deformationer. Kontrollera venti-
lerna och ventilsätena med avseende på gropfrätning, 
sprickor eller deformationer. Kontrollera spelet mellan 
ventilskaften och styrningarna.
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Inslipning av ventiler
Frästa eller nya ventiler måste slipas in för att ge god 
tätning. Använd en ventilslipstång med sugkopp till 
fi nslipningen. Lägg lite fi n ventilslippasta på ventilens 
anliggningsyta och snurra sedan ventilen på ventilsätet 
med hjälp av stången. Fortsätt att slipa tills ventilsätet 
och ventilens anliggningsyta mot sätet har fått jämna 
ytor. Rengör topplocket noga med hett vatten med 
rengöringsmedel och ta bort alla spår av slipmedel. 
Torka cylinderhuvudet och lägg på en tunn fi lm av SAE 
10-olja för att förhindra rost.
Ventilstyrningstätning för inloppsventilen
De här motorerna har ventilstyrningstätningar för 
inloppsventilerna. Montera alltid en ny tätning när du har 
tagit bort ventilerna från topplocket. Tätningarna måste 
också bytas om de har deformerats eller skadats på 
något sätt. Återanvänd aldrig en gammal tätningsring.
Kontroll av hydrauliska ventillyftare
Inspektera de hydrauliska lyftarnas bottenytor med 
avseende på slitage och skador. Om lyftarna behöver 
bytas ut, smörj bottenytorna på alla lyftare frikostigt med 
Kohler smörjmedel före monteringen.
Dränering av ventillyftare
För att undanröja risken för böjda stötstänger eller 
spräckta vipparmar är det viktigt att du ”dränerar” all 
överskottsolja ur lyftarna före monteringen.
1. Kapa av en 50-75 mm lång bit från änden av en 

gammal stötstång och spänn fast den i en 
pelarborrmaskin.

2. Lägg en trasa på pelarborrmaskinens bord och lägg 
lyftaren med den öppna sidan uppåt på trasan.

3. Sänk ned chucken med stötstången så att den når 
lyftarens kolv. Pumpa sakta ned kolven 2 eller 3 
gånger så att oljan pressas ut ur hålet på lyftarens 
sida.

Startsvårigheter eller effektförlust i kombination med 
hög bränsleförbrukning, kan vara symptom på felaktiga 
ventiler. Dessa symptom kan visserligen också bero 
på slitna kolvringar, men ta alltid bort och kontrollera 
ventilerna först. Efter demontering, rengör ventiltallrikar, 
ventilsäten och ventilskaft med en roterande stålborste.
Inspektera sedan noga varje ventil med avseende på fel 
som skev tallrik, kraftig korrosion eller sliten skaftände. 
Byt ut ventiler som befi nns vara i dåligt skick. 
Ventilstyrningar
Om en ventilstyrning är sliten så att den hamnar utanför 
specifi kationerna, kan den inte styra ventilen i en rät 
linje. Det kan göra att ventilens anliggningsytor eller 
säten blir brända eller orsaka dålig kompression och för 
stor oljeförbrukning.
För att kontrollera ventilskaftens spel i styrningen, rengör 
omsorgsfullt ventilstyrningen och mät innerdiametern 
med ett mikrometerstickmått. Mät sedan skaftets 
diameter med en mikrometer på fl era ställen utefter den 
del av skaftet som rör sig i ventilstyrningen. Använd det 
största måttet på skaftdiametern och subtrahera det från 
styrningens diameter för att beräkna spelet. Om spelet 
överstiger 0,038–0,076 mm för en inloppsventil eller 
0,050–0,088 mm för en avgasventil, undersök om det 
är ventilskaftet eller styrningen som orsakar det extra 
spelet.
Högsta tillåtna innerdiameter är 7,134 mm för 
inloppsventilens ventilstyrning och 7,159 mm för 
avgasventilens ventilstyrning. Ventilstyrningarna går 
inte att ta bort men de kan brotschas till 0.25 mm 
överdimension. Då måste ventiler med skaft med 0,25 
mm överdimension användas.
Om styrningarna ligger inom slitgränserna men 
ventilskaften är slitna utanför gränserna, monteras nya 
ventiler.
Ventilsätesinsatser
Inlopps- och avgasventilsätesinsatser av härdat stål är 
monterade med presspassning i topplocket. Insatserna 
är inte utbytbara, men kan renoveras om de inte är 
alltför deformerade eller har för många gropar. Om 
ventilsätena är spruckna eller svårt deformerade bör 
topplocket bytas ut.
Renovera ventilsätena enligt de instruktioner som 
levereras med den ventilsätesfräs som används. 
Slutfräsningen bör göras med en 89°-fräs enligt 
specifi kationerna för ventilsätesvinkeln. Med den 
korrekta 45°-vinkeln för ventilens anliggningsyta och 
korrekt fräst ventilsäte (44,5°, dvs. halva den fulla 
fräsvinkeln 89°) erhålls den önskade 0,5° (1,0° full 
fräsning) interferensvinkeln vid periferin där maximalt 
tryck uppstår på ventilens anliggningsyta och ventilsätet.
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Svänghjul/tändsystem 

G
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A Svänghjulsskruv B Skräpskydd
C Stödring D Fläkt
E Magnet F Stator
G Tändmodul H Pinnskruv
I Skruv J Woodruffkil
K Insugsrör L Stödplåt
M Svänghjul N Bricka

Ta bort insugsröret
1. Ta bort skruvarna som håller fast insugsröret i 

topplocken. Notera vilka skruvar som håller 
kabelklämmorna.

2. Ta bort insugsröret och dess packningar (insugsrör 
av aluminium) eller O-ringar (insugsrör av plast).

3. Låt kablaget sitta kvar i fästet på insugsröret.

Ta bort skräpskyddet och fl äkten
1. På motorer med plant plastgaller sitter det normalt 

små metallhållare på 3 av de 7 fästpunkterna som 
förbättrar fästet för gallret. Stick in ett verktyg med 
en hake strax intill respektive metallhållare och dra 
utåt för att lossa gallret från var och en av hållarna. 
Snäpp sedan loss gallret från fästpunkterna.

2. Ta bort skruvarna eller pinnskruvarna och brickorna. 
Ta bort plastfl äkten från svänghjulet.

Ta bort svänghjulet
OBS! Använd alltid en svänghjulsbandnyckel eller 

annat hållverktyg för att hålla fast svänghjulet 
när du lossar eller drar åt svänghjulsskruven. 
Använd inte någon form av stång eller kil för att 
hålla fast svänghjulet. Sådana verktyg kan 
orsaka sprickor eller andra skador på 
svänghjulet.

OBS! Använd alltid en svänghjulsavdragare för att 
lossa svänghjulet från vevaxeln. Slå inte på 
vevaxeln eller svänghjulet, eftersom dessa delar 
kan spräckas eller skadas. Om du slår på 
avdragaren eller vevaxeln kan vevaxeldrevet 
förskjutas vilket påverkar vevaxelns axialspel.

1. Använd en svänghjulsbandnyckel eller annat 
hållverktyg för att hålla fast svänghjulet och lossa 
skruven som håller fast svänghjulet i vevaxeln.

2. Ta bort skruven och brickan.
3. Använd en avdragare för att lossa svänghjulet från 

vevaxeln.
4. Ta bort woodruffkilen.
Inspektion
Inspektera svänghjulet med avseende på sprickor 
och kilspåret med avseende på skador. Byt ut 
svänghjulet om det har sprickor. Om svänghjulets låskil 
har deformerats eller om kilspåret är skadat, måste 
vevaxeln, svänghjulet och låskilen bytas ut.
Inspektera kuggkransen med avseende på sprickor 
eller skador. Kohler tillhandahåller inte kuggkransar som 
reservdel. Byt ut svänghjulet om kuggkransen är skadad.

Ta bort statorn och stödplåten 
1. Skruva ur skruvarna som håller fast stödplåten och 

statorkabelhållaren (om en sådan är monterad) Ta 
bort stödplåten och statorkabelhållaren.

2. Ta bort skruvarna och statorn. Notera placeringen/
dragningen av statorkabeln.
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Komponenter för vevhusventilation/oljetråg/oljetank/kolv
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AA

AB
AC

AD

AE
AF

A Oljepåfyllning/
mätsticka B Rör för mätsticka C Oljetätningsring D Ventilationspackning

E Ventilationskåpa F Plan bricka G Ventilationsbleck H Regulatortväraxel
I Oljetrågspackning J Regulatordrev K Tryckbricka med låsfl ik L Oljeinloppsnät (typ A)

M Gerotordrev (typ A) N Oljeinloppsrör (typ A) O Oljepumpsenhet 
(typ A) P Kolvbult

Q Kolv (typ A) R Kolvringspaket S Kolvbultens låsringar T Vevstakslageröverfall
U Vevstake V Vevaxel W Kamaxel X Kolv (typ B)

Y Oljetråg (typ A) Z Oljetråg (typ B) AA Oljepumpsenhet 
(typ B) AB Yttre gerotordrev 

(typ B)

AC Oljepumpkåpans 
O-ring (typ B) AD Fjäder (typ B) AE Kula (typ B) AF Oljeinloppsnät (typ B)
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Ta bort oljetråget
1. Skruva ur skruvarna som håller fast oljetråget i 

vevhuset.
2. Lokalisera de ingjutna delningsklackarna utefter 

oljetrågets kant. Stick in hylstappen på ett 1/2"-led-
handtag mellan delningsklacken och vevhuset och 
vrid den för att lossa RTV-tätningen. Bänd inte mot 
packningsytorna eftersom det kan leda till läckage.

Inspektion
Inspektera oljetätningen i oljetråget och byt ut den 
om den är sliten eller skadad. Se avsnittet Montera 
oljetätningen i oljetråget under Montering.
Kontrollera ramlagerytorna med avseende på slitage och 
skador (se Specifi kationer). Byt vid behov oljetråget.

Regulatordrev
Regulatoraxel – detaljvy

C

A
B

A 34,0 mm
33,5 mm B 19,40 mm

C Drevaxel

Regulatordrevenheten sitter i oljetråget. Om enheten 
kräver underhåll, se avsnitten Inspektion, Demontering 
och Montering.
Inspektion
Inspektera regulatordrevets kuggar. Byt drevet om det är 
slitet eller sprucket eller saknar någon kugg. Inspektera 
regulatorns vikter. De måste löpa fritt i regulatordrevet.
Demontering
OBS! Regulatordrevet sitter fast i axeln med hjälp av 

små, gjutna klackar i drevet. Om du tar loss 
drevet från axeln förstörs dessa klackar och 
drevet måste ersättas med ett nytt. Därför ska 
du bara demontera drevet om det är absolut 
nödvändigt.

Om regulatordrevet har demonterats från oljetråget, 
måste det bytas ut mot ett nytt.
1. Ta bort regulatorstången och regulatordrevet.
2. Ta loss axialbrickan med låsfl iken som sitter under 

regulatordrevet.
3. Inspektera regulatordrevaxeln noggrant och byt bara 

ut den om den är skadad. När du har demonterat 
den skadade axeln, pressa eller knacka försiktigt ner 
ersättningsaxeln i oljetråget till det djup som visas.

Montering
1. Montera axialbrickan med låsfl iken på 

regulatordrevaxeln med fl iken nedåt.
2. Placera regulatorstången i regulatordrevet med 

centrifugalvikterna och trä på dem på regulatoraxeln.
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Montering
1. Montera övertrycksventilens kolv och fjäder.
2. Montera oljeinloppet på pumphuset. Smörj O-ringen 

med olja och se till att den stannar kvar i spåret när 
du monterar inloppet.

3. Montera pumphjulet.
4. Montera oljepumpen i oljetråget och dra fast den 

med skruvarna. Dra åt skruvarna enligt följande:
 a. Montera fästskruven i skruvposition 1 och dra åt 

lätt tills pumpen hamnar på rätt plats.
 b. Montera fästskruven i skruvposition 2 och dra till 

rekommenderat åtdragningsmoment.
 c. Dra fästskruven i skruvposition 1 till 

rekommenderat åtdragningsmoment.
  Montering första gången: 10,7 Nm
  Vid återmontering: 6,7 Nm
5. Kontrollera att drevet rör sig fritt efter åtdragningen. 

Försäkra dig om att den inte kärvar någonstans. Om 
den kärvar någonstans, lossa skruvarna, justera 
pumpens läge, dra åt skruvarna igen och kontrollera 
på nytt.

Oljepumpsenhet (typ A)

F H

I

G

C B

J

A
ED

A Oljepump
(ursprunglig typ A) B Oljepump

(senare typ A) C Oljeinloppsrör D Fjädersprint

E Kolv F Fjäder G O-ring H Oljeinloppsrör i plast

I Övertrycksventil i ett 
stycke J Åtdragningsföljd 

(typ A)

Oljepumpsenhet (typ A)
Oljepumpen sitter i oljetråget. Om pumpen kräver 
underhåll, fortsätt enligt avsnitten Demontering, 
Inspektion och Montering.
Demontering
1. Skruva ur skruvarna.
2. Ta bort oljepumpen från oljetråget.
3. Ta bort oljepumpens hjul. Om inloppet är av plast, 

lossa klämman och dra försiktigt loss det från 
oljepumpen.

4. Om övertrycksventilen ser ut som i fi guren, driv ut 
sprinten och ta loss övertrycksventilens kolv och 
fjäder. Följ nedanstående anvisningar för inspektion 
och montering.

 Om övertrycksventilen är utförd i ett stycke och sitter 
fast monterad på oljepumpen ska du inte försöka 
montera bort den eller försöka ta isär den. Om du får 
problem med övertrycksventilen, byt ut oljepumpen.

Inspektion
Inspektera pumphus, drev och pumphjul med avseende 
på hack, grader, slitage och andra synliga skador. Om 
några delar är slitna eller skadade, byt oljepumpen.
Inspektera övertrycksventilens kolv. Den måste vara fri 
från hack och grader.
Kontrollera att fjädern inte är sliten eller deformerad. 
Fjäderns längd i obelastat tillstånd ska vara ca 47,4 mm 
(1,8 tum). Byt fjädern om den är deformerad eller sliten.
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Oljepumpsenhet (typ B)
Oljepumpen sitter i oljetråget. Om pumpen kräver 
underhåll, fortsätt enligt avsnitten Demontering, 
Inspektion och Montering.
Demontering
1. Skruva ur skruvarna.
2. Lyft ut oljepumpen från oljetråget. Ta bort det yttre 

gerotordrevet från oljetråget.
3. Se till att övertrycksventilens kula och fjäder sitter 

kvar i hålet i oljetråget. Om kulan och fjäder ramlar 
ut från övertrycksventilhålet, se avsnittet Montering 
för korrekt återmontering.

4. Ta bort oljepumpens O-ring från spåret i oljetråget.
Inspektion
Inspektera pumphus, drev och pumphjul med avseende 
på hack, grader, slitage och andra synliga skador. 
Inspektera pumpkåpans O-ring med avseende på hack, 
slitage och andra synliga skador. Om några delar är 
slitna eller skadade, byt oljepumpen och/eller O-ringen. 
Kontrollera att oljeinloppets fi lternät inte är skadat eller 
igensatt och byt ut det om det behövs.
Montering
1. Smörj det yttre gerotordrevet med olja. Montera det 

yttre det yttre gerotordrevet på oljepumpens axel, 
runt det inre gerotordrevet. Det är inte nödvändigt att 
rikta in de gjutna markeringspunkterna på det inre 
och yttre gerotordrevet – detta påverkar inte 
pumpens effektivitet.

2. Återmontera kulan och sedan fjädern i 
övertrycksventilhålet i oljetråget.

3. Återmontera O-ringen i spåret i oljetråget och se till 
att den är helt isatt i spåret.

4. Montera oljepumpen genom att sätta i centrumaxeln 
i motsvarande nedsänkning i oljetråget. Tryck 
pumpkåpan stadigt nedåt, tryck ihop 
övertrycksventilfjädern och dra löst i skruvarna Dra 
fast oljepumpen genom att dra skruvarna till 9,0 Nm 
(utan speciell ordning).

5. Kontrollera att drevet rör sig fritt efter åtdragningen. 
Försäkra dig om att den inte kärvar någonstans. Om 
den kärvar någonstans, lossa skruvarna, justera 
pumpens läge, dra åt skruvarna igen och kontrollera 
på nytt.

Ta bort kamaxeln
Ta bort kamaxeln tillsammans med eventuell 
shimsbricka.
Inspektion och service
Inspektera kamaxelns kammar med avseende på slitage 
och skador. I avsnittet Specifi kationer anges minsta 
tillåtna lyfttolerans. Inspektera kamaxeldrevet så att det 
inte är kraftigt slitet eller sprucket eller saknar någon 
kugg. Om kamaxeln har något av dessa fel måste den 
bytas.

Ta bort regulatoraxeln
1. Ta bort sprinten och brickan eller låsbrickan och 

nylonbrickan från regulatortväraxeln.
2. Dra ner tväraxeln i vevhuset och lyft ur den.

Oljetätningsring för regulatortväraxel

A B

A 2,0 mm
B Regulatortväraxelns tätningsring

Om regulatortväraxelns tätningsring är skadad och/eller 
läcker, byt den enligt nedanstående anvisningar.
Ta bort tätningsringen från vevhuset och ersätt den med 
en ny. Montera den nya tätningsringen så djupt som 
visas i fi guren med hjälp av ett monteringsverktyg för 
tätningar.

Ta bort vevstakarna med kolvar och ringar
OBS! Om det sitter en sotkant överst i något av 

cylinderloppen, måste du avlägsna den med ett 
skavstål innan du försöker dra ur kolven.

OBS! Cylindrarna är märkta med nummer på 
vevhuset. Markera vevstaksöverfall, vevstakar 
och kolvar med respektive nummer så att de 
hamnar rätt vid monteringen. Förväxla inte 
vevstakarnas lageröverfall.

1. Skruva ur skruvarna som håller det närmaste 
vevstaksöverfallet. Ta bort lageröverfallet.

2. Dra försiktigt ut kolv och vevstake ur cylinderloppet.
3. Gör på samma sätt med den andra kolven och 

vevstaken.
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Kolvar och ringar
Inspektion
Kolvar och ringar – detaljvy
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A Kolvring B Gap
C Identifi kationsmärke D Kolv

E Övre 
kompressionsring F Mellersta 

kompressionsringen
G Skenor H Expander

I Oljering
(3 delar) J Färgad rand

OBS! Ringarna måste monteras korrekt. Instruktioner 
för montering av ringarna medföljer vanligen den 
nya ringsatsen. Följ instruktionerna noggrant. 
Använd en kolvringstång vid installationen av 
ringarna. Installera den nedersta ringen först 
(oljeringen) och den översta kompressionsringen 
sist.

Slitage och repning av kolv och cylinderlopp inträffar 
när temperaturen i motorn närmar sig kolvens 
svetsningspunkt. Temperaturer som är tillräckligt höga 
för detta uppstår genom friktion, som vanligen beror på 
otillräcklig smörjning och/eller överhettning av motorn.
Normalt är slitaget i området kolvbultshål/kolvbult mycket 
litet. Om originalkolv och -vevstake kan återanvändas 
efter att nya ringar har installerats kan också den 
ursprungliga kolvbulten användas, men nya låsringar 
till kolvbulten krävs. Kolvbulten är en del av kolven. Om 
kolvbultshålet eller kolvbulten en är sliten eller skadad 
krävs en ny kolv med kolvbult.

Ringhaveri visar sig oftast genom stor oljeförbrukning 
och blå avgasrök. Om ringarna går sönder, kan olja 
tränga in i förbränningskammaren, där den förbränns 
tillsammans med bränslet. Hög oljeförbrukning kan 
också uppstå när kolvringsgapet är felaktigt, eftersom 
ringen inte kan följa cylinderväggen tillräckligt väl. 
Oljetätningen fungerar också dåligt om ringgapen inte 
sicksackas vid monteringen.
När cylindertemperaturerna blir för höga, byggs 
beläggningar upp på kolven som får kolvringarna att 
fastna vilket leder till snabb nedslitning. En sliten ring får 
vanligen ett glänsande eller blänkande utseende.
Repor på ringar och kolv orsakas av slipande material 
som kol, smuts eller bitar av hård metall.
Knackningsskador inträffar när en del av bränslet 
antänds spontant av värme och tryck kort efter 
tändningen. Därvid uppstår 2 fl amfronter som möts och 
exploderar och skapar extremt höga pulstryck på ett 
visst område av kolven. Knackning inträffar vanligen vid 
användning av lågoktaniga bränslen.
För tidig tändning eller tändning av bränslet före 
den tidsinställda gnistan kan vålla liknande skador 
som knackning. Skadorna från för tidig tändning 
är ofta allvarligare än knackningsskador. För tidig 
tändning orsakas av en ”hot spot” (het punkt) i 
förbränningskammaren som kan utgöras av exempelvis 
glödande sotavlagringar, blockerade kylfl änsar, en 
felinslipad ventil eller fel sorts tändstift.
Ersättningskolvar fi nns i standardstorlek och i 0,25 mm 
(0,010 tum) och 0,50 mm (0,020 tum) överdimension. 
Ersättningskolvarna levereras med nya kolvringar och 
nya kolvbultar.
Kolvringssatser kan också köpas separat för kolvar 
standardstorlek och i 0,25 mm (0,010 tum) och 0,50 mm 
(0,020 tum) överdimension. Använd alltid nya kolvringar 
vid montering av kolvar. Återanvänd aldrig gamla ringar.
Några viktiga saker att tänka på vid byte av kolvringar:
Kolvtyp A
1. Den glatta ytan på cylinderloppet måste avlägsnas 

innan kolvringsatsen används.
2. Om cylinderloppet inte behöver borras om och den 

gamla kolven ligger inom slitgränserna och är fri från 
repor och slitmärken, kan den gamla kolven 
återanvändas.

3. Ta bort de gamla ringarna och rengör spåren. 
Återanvänd aldrig gamla ringar.

4. Innan du monterar de nya ringarna på kolven 
placerar du de 2 översta ringarna i tur och ordning 
där de ska löpa i cylinderloppet och kontrollera 
gapet. Övre och mellersta kompressionsringens 
ändgap ska vara 0,25/0,56 mm för ett nyborrat 
cylinderlopp och 0,94 mm för ett använt cylinderlopp.

5. När du har monterat nya kompressionsringar (överst 
och i mitten) på kolven måste du kontrollera att 
sidospelet mellan ringen och spåret för den övre 
kompressionsringen är 0,025/0,048 mm respektive 
0,015/0,037 mm för den mellersta ringen. Om något 
av spelen är större än angivet, måste en ny kolv 
användas.
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Kolvtyp B
1. Den glatta ytan på cylinderloppet måste avlägsnas 

innan kolvringsatsen används.
2. Om cylinderloppet inte behöver borras om och den 

gamla kolven ligger inom slitgränserna och är fri från 
repor och slitmärken, kan den gamla kolven 
återanvändas.

3. Ta bort de gamla ringarna och rengör spåren. 
Återanvänd aldrig gamla ringar.

4. Innan du monterar de nya ringarna på kolven 
placerar du de 2 översta ringarna i tur och ordning 
där de ska löpa i cylinderloppet och kontrollera 
gapet.

 Motorer med 80 mm cylinderdiameter: Övre 
kompressionsringens ändgap ska vara 0,100/0,279 
mm för ett nyborrat cylinderlopp och 0,490 mm för 
ett använt cylinderlopp. Den mellersta 
kompressionsringens ändgap ska vara 1,400/1,679 
mm för ett nyborrat cylinderlopp och 1,941 mm för 
ett använt cylinderlopp.

 Motorer med 83 mm cylinderdiameter: Övre 
kompressionsringens ändgap ska vara 0,189/0,277 
mm för ett nyborrat cylinderlopp och 0,531 mm för 
ett använt cylinderlopp. Den mellersta 
kompressionsringens ändgap ska vara 1,519/1,797 
mm för ett nyborrat cylinderlopp och 2,051 mm för 
ett använt cylinderlopp.

5. När du har monterat nya kompressionsringar (överst 
och i mitten) på kolven måste du kontrollera att 
sidospelet mellan ringen och spåret för den övre 
kompressionsringen är 0,030/0,070 mm respektive 
0,030/0,070 mm för den mellersta ringen. Om något 
av spelen är större än angivet, måste en ny kolv 
användas.

Vevstakar
Vevstakar med snedställda kuggade överfall används på 
alla de här motorerna.
Inspektion och service
Kontrollera lagerområdet (storänden) med avseende på 
kraftigt slitage, repmärken samt radial- och axialspel (se 
avsnittet Specifi kationer). Vid repor eller kraftigt slitage 
ska vevstake med överfall bytas ut.
Ersättningsvevstakar fi nns med standardvevtappsstorlek 
och med 0,25 mm (0,010 tum) underdimension. Vevsta-
kar med underdimension har en identifi kationsmärkning 
på nederdelen av staken. Läs alltid aktuell reservdelsin-
formation så att du monterar rätt delar.

Ta bort vevaxeln
Inspektion och service
Vevaxel – detaljvy

A Självgängande skruv B Plan bricka
C Stift D Vevaxel

A

B

C

D

E
G

F

H

E Övergången från kälen till lagertappens yta måste 
vara helt jämn

F Kältvärsnittets högsta punkt
G Minst 45°
H Kälområdet måste vara helt slätt

OBS! Om vevtappen slipas med, gör en visuell kontroll 
för att försäkra dig om att övergången mellan 
kälen och lagerytan är helt jämn.

Dra försiktigt ut vevaxeln ur vevhuset.
Inspektera kuggarna på vevaxeldrevet. Om kuggarna 
är mycket slitna eller har märken, eller om en eller fl era 
saknas, måste vevaxeln bytas ut.
Inspektera vevaxeln lagerytor med avseende på 
repor, spår etc. Mät radialspelet mellan vevaxelns 
ramlagertappar och deras respektive ramlagerbanor. 
Mät innerdiametern på båda ramlagerbanorna i 
horisontal- och vertikalplanet med en innermikrometer 
eller ett stickmått. Mät vevaxelns ramlagertappar med 
en utvändig mikrometer. Dividera ramlagertapparnas 
diametrar från respektive ramlagerbanas diameter för att 
få radialspelen. Jämför mätresultaten med de toleranser 
som anges i avsnittet Specifi kationer. Om radialspelen 
ligger inom tillåtet intervall och det inte fi nns några 
tecken på repor, spår eller andra skador så krävs inga 
åtgärder. Om lagerytorna är slitna eller skadade måste 
vevhuset och/eller oljetråget bytas.
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Inspektera vevaxelns kilspår. Om ett spår är slitet eller 
har märken, måste vevaxeln bytas.
Inspektera vevtappen med avseende på repor och 
metallisk vidhäftning. Lätta repmärken kan avlägsnas 
med fi naste slipduk, indränkt i olja. Om slitgränserna 
som anges i avsnittet Specifi kationer har överskridits 
så måste vevaxeln bytas ut eller vevtappen slipas 
ned till 0,25 mm (0,010 tum) underdimension. Om 
vevtappen slipas ned måste en vevstake med 0,25 
mm underdimension (på vevlagersidan) användas för 
att radialspelet ska bli korrekt. Mät vevtappen med 
avseende på diameter, konicitet och orundhet.
Vevtappen kan slipas ned till första underdimensionen. 
Vid slipning av vevaxeln kan slipkornsrester ansamlas i 
oljekanalerna vilket kan leda till allvarliga motorskador. 
Om du tar loss vevaxelpluggen efter avslutad slipning 
går det lätt att rensa bort eventuella slipmedelsrester ur 
oljekanalerna.
Följ nedanstående anvisningar när du tar loss och sätter 
tillbaka pluggen.
Så här tar du bort vevaxelpluggen
1. Borra ett 5 mm hål genom pluggen i vevaxeln.
2. Skruva i en 2 – 2,5 cm lång, självgängande skruv 

med en plan bricka i det borrade hålet. Den plana 
brickan måste vara så stor att den täcker öppningen 
på plugghålet.

3. Skruva in den självgängande skruven så att den drar 
ut pluggen ur vevaxeln.

Så här sätter du i en ny plugg:
Använd en kamaxelsprint till en encylindrig motor som 
drivdorn och knacka in pluggen i hålet tills den bottnar. 
Försäkra dig om att pluggen glider in rakt för att undvika 
läckage.

Ta bort tätningsringen på svänghjulssidan
Ta bort tätningsringen från vevhuset.

Vevhus
Inspektion och service
OBS! Vissa motorer av modellen CV25 är utrustade 

med POWER-BORE™-cylindrar som har en 
speciell, patenterad nickel/silikonbeläggning. 
Den resulterar i högre effekt, enastående 
oljekontroll, renare avgaser och närmast outslitli-
ga cylinderlopp. POWER-BORE™-cylindrar kan 
inte borras upp eller honas enligt nedanstående 
beskrivning. Om ett belagt cylinderlopp är skadat 
eller inte ligger inom specifi kationerna, använd 
ett nytt miniblock eller kort block för att reparera 
motorn. Följ nedanstående anvisningar för 
vevhus med gjutjärnsfoder.

Kontrollera alla packningsytor så att de är fria från 
packningsrester. Packningsytorna måste också vara fria 
från djupa repor och hack.
Kontrollera att cylinderloppen är fria från repor. I svåra 
fall kan oförbränt bränsle orsaka slitage och repor i 
cylinderväggarna. Det spolar bort den nödvändiga 
smörjoljan från kolven och cylinderväggen. När bränslet 
tränger ned i cylinderloppet uppstår direkt metallisk 
kontakt mellan kolvringarna och väggen. Repning av 
cylinderväggen kan också orsakas av lokala ”hot spots” 
beroende på igensatta kylfl änsar, otillräcklig smörjning 
eller förorenad olja.
Om cylinderloppet är svårt repat, mycket slitet, koniskt 
eller orunt måste det borras upp. Använd en invändig 
mikrometer för att bestämma graden av slitage (se 
avsnittet Specifi kationer) och välj närmast lämpliga 
överdimension, antingen 0,25 mm (0,010 tum) eller 0,50 
mm (0,020 tum). Vid omborrning till någon av dessa 
överdimensioner fi nns det överdimensionssatser med 
kolvar och kolvringar att köpa. Borra först upp cylindern 
med en arborrstång och hona sedan loppet enligt 
nedanstående anvisningar.
Honing
Detaljvy

A 23°-33° skrafferingslinjer

A

OBS! Kolvarna från Kohler är svarvade till exakta 
dimensioner. Vid omborrning av cylinderlopp ska 
det bearbetas till exakt 0,25 mm (0,010 tum) 
eller 0,50 mm (0,020 tum) över ursprungsmåttet 
(se avsnittet Specifi kationer). Då passar 
kolvarna med motsvarande överdimension från 
Kohler.
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Även om de fl esta kommersiellt tillgängliga honingsverk-
tyg kan användas, både med hand- och pelarborrma-
skiner, rekommenderar vi en lågvarvig pelarborrmaskin 
eftersom det ger en mer exakt vinkel mellan loppet och 
vevaxeln. Honingen blir bäst med ett varvtal på ca 250 
RPM och 60 slag per minut. När du har monterat grova 
brynen i honingsverktyget, gör så här:
1. Sänk ned honingsverktyget i cylinderloppet och 

centrera det. Justera det sedan så att brynena 
kommer i kontakt med cylinderväggen. Vi 
rekommenderar att ett kommersiellt skär-/kylmedel 
används.

2. Placera nedre kanten av varje bryne i jämnhöjd med 
hålets nederkant, starta borrmaskinen och inled 
honingsprocessen. Flytta brynet upp och ned under 
bearbetningen för att undvika att det uppstår kanter. 
Kontrollera diametern ofta.

3. När loppet är 0,064 mm eller mindre från den 
önskade storleken, byt ut de grova brynena mot fi na 
brynen. Fortsätt att bearbeta med de fi na brynena 
tills loppets diameter är 0,013 mm eller mindre från 
den önskade storleken och fortsätt sedan med 
polerbryne (kornstorlek 220–280) och polera till 
färdigmått. Om honingen är korrekt utförd ska man 
kunna se en skraffering i cylinderloppet. 
Skrafferingslinjerna bör skära varandra i ungefär 
23-33° från horisontallinjen. En alltför liten vinkel kan 
få ringarna att hoppa och slitas mycket och för stor 
vinkel ger större oljeförbrukning.

4. Kontrollera loppet efter omborrningen med avseende 
på rundhet, konicitet och diameter. Använd en 
invändig mikrometer, ett stickmått eller en håltolk för 
att ta mått. Mät på 3 ställen i cylinderloppet – överst, 
på mitten och längst ner. Två mått (vinkelrätt mot 
varandra) bör tas på varje ställe.

Gör rent cylinderloppet efter honingen
Ordentlig rengöring av cylinderväggarna efter borrning 
och/eller honing är avgörande för att renoveringen ska 
lyckas. Slipkorn som lämnas kvar i cylinderloppen kan 
förstöra en motor på mindre än en timmes drift efter en 
renovering.
Den avslutande rengöringen bör alltid göras med en 
noggrann tvätt med borste och hett vatten med fl ytande 
rengöringsmedel. Använd ett starkt rengöringsmedel 
som kan lösa maskinolja och ge ett bra lödder. Om 
löddret försvinner under rengöringen, slå då bort det 
smutsiga vattnet och börja om med mera hett vatten 
och rengöringsmedel. Efter skrubbningen ska cylindern 
sköljas med rikligt med mycket hett, rent vatten. Därefter 
ska den torkas av noga och sedan smörjas in med ett 
tunt lager motorolja för att motverka rost.

Mätning av spelet mellan kolvring och cylinderlopp
Kolvring – detaljvy
Kolvring – detaljvy

A

B

Typ A

Typ B

Modell Dimension A Dimension B
CV17/CV18/
CV20/CV22/

CV620/CV621/
CV640/CV641

6 mm --

CV22/CV23/
CV670/CV680 6 mm 13 mm

CV620 674cc/
CV640 674cc -- 13 mm

CV25/CV730/
CV740/CV750 6 mm 6 mm

OBS! Använd inte ett bladmått när du mäter spelet 
mellan kolv och cylinderlopp – det ger felaktiga 
mått. Använd alltid en mikrometer.

Innan kolven installeras i cylindern måste spelet 
kontrolleras noggrant. Detta steg förbises ofta, men om 
spelet inte ligger inom specifi kationerna blir resultatet 
vanligen ett motorhaveri.
Följ nedanstående procedur för att få korrekta mått på 
spelet mellan kolven och cylinderväggen:
1. Mät kolvens diameter med en mikrometer ovanför 

kolvmantelns nederkant, vinkelrätt mot kolvbulten.
2. Använd en invändig mikrometer, ett stickmått, eller 

en håltolk och mät cylinderns innerdiameter. Gör 
mätningen cirka 63,5 mm (2,5 tum) nedanför 
cylinderloppets överkant, vinkelrätt mot kolvbulten.

3. Spelet mellan kolv och cylinder är skillnaden mellan 
cylinderloppets diameter och kolvens diameter (steg 
2 minus steg 1).
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Komponenter för vevhusventilation/oljetråg/oljetank/kolv

K
L

V

C

A

J

W

P
Q

R
I

N

U
T

S

D E

X

F

C

B

M

G
H

O

J

Y

Z

AA

AB
AC

AD

AE
AF

A Oljepåfyllning/
mätsticka B Rör för mätsticka C Oljetätningsring D Ventilationspackning

E Ventilationskåpa F Plan bricka G Ventilationsbleck H Regulatortväraxel
I Oljetrågspackning J Regulatordrev K Tryckbricka med låsfl ik L Oljeinloppsnät (typ A)

M Gerotordrev (typ A) N Oljeinloppsrör (typ A) O Oljepumpsenhet 
(typ A) P Kolvbult

Q Kolv (typ A) R Kolvringspaket S Kolvbultens låsringar T Vevstakslageröverfall
U Vevstake V Vevaxel W Kamaxel X Kolv (typ B)

Y Oljetråg (typ A) Z Oljetråg (typ B) AA Oljepumpsenhet 
(typ B) AB Yttre gerotordrev 

(typ B)

AC Oljepumpkåpans 
O-ring (typ B) AD Fjäder (typ B) AE Kula (typ B) AF Oljeinloppsnät (typ B)
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Montera vevstakarna med kolvar och ringar
Kolv och vevstake – detaljvy

B

A

A Cylinder 1 B Cylinder 2

Vevstaksöverfallsskruvar – specifi kationer

A

B

C

Typ Åtdragningsmoment,
A 8 mm cylinderskruv 22,7 Nm
B 8 mm reducerad skruv 14,7 Nm
C 6 mm cylinderskruv 11,3 Nm

OBS! Cylindrarna är märkta med nummer på vevhu-
set. Försäkra dig om att du monterar rätt kolv, 
vevstake och lageröverfall i respektive cylinder 
enligt tidigare uppmärkning vid demonteringen. 
Förväxla inte vevstakarnas lageröverfall.

OBS! Det är mycket viktigt att kolvar och vevstakar 
monteras åt rätt håll i motorn. Felaktig montering 
kan vålla omfattande slitage och skador. 
Försäkra dig om att kolvar och vevstakar 
monteras exakt så som visas.

OBS! Se till att fasningen på vevstaken hamnar på 
samma sida som fasningen på dess lageröver-
fall. När de är monterade ska vevstakarnas 
plana ytor vara vända mot varandra. Sidorna 
med upphöjda fl änsar ska vara vända utåt.

1. Fördela kolvringarna i spåren så att gapen ligger i 
120° vinkel mot varandra. Även oljeringens lameller 
bör vändas med öppningarna åt olika håll.

2. Smörj cylinderlopp, kolv och kolvringar med motor-
olja. Tryck ihop ringarna med en kolvringskompressor.

3. Smörj lagerytorna på vevaxeltappar och vevstakar 
med motorolja.

OBS! Se till att motorn monteras med angivna 
åtdragningsmoment, åtdragningsföljder och 
spel. Avvikelser från angivelserna kan vålla svårt 
slitage eller svåra skador på motorn. Använd 
alltid nya packningar. Stryk lite olja på gängorna 
för alla viktiga fästskruvar före montering, såvida 
de inte har eller ska behandlas med 
tätningsmedel eller Loctite®. 

Se till att alla ev. rester av rengöringsmedel tas bort 
innan du monterar motorn igen och tar den i drift. Även 
små mängder rengöringsmedel kan snabbt bryta ner 
motoroljans smörjegenskaper.
Kontrollera oljetråget, vevhuset, topplocken och 
ventilkåporna och försäkra dig om att all gammal 
packningsmassa är borttagen. Använd packningslösare, 
förtunning eller färgborttagare för att ta bort ev. rester. 
Rengör ytorna med isopropylalkohol, aceton, förtunning 
eller kontaktrengöringsspray.

Montera tätningsringen på svänghjulssidan
1. Se till att urtaget för tätningsringen är rent och fritt 

från hack och grader.
2. Stryk lite motorolja på utsidan av tätningsringen.
3. Pressa in tätningsringen i urtaget i vevhuset med ett 

monteringsverktyg för tätningsringar. Försäkra dig 
om att tätningsringen monteras rakt, åt rätt håll i 
urtaget och att verktyget bottnar mot vevhuset.

Installera regulatorns axel
1. Smörj tväraxelns lagerytor i vevhuset med motorolja.
2. Trä på den lilla brickan på regulatortväraxeln och 

montera tväraxeln inifrån vevhuset.
3. 6 mm-regulatortväraxel: Montera den plana brickan 

och sätt sedan i sprinten i det mindre, nedre hålet i 
regulatortväraxeln.

 8 mm-regulatortväraxel: Montera nylonbrickan på 
regulatortväraxeln och pressa därefter på låsringen. 
Håll upp tväraxeln på plats, placera ett 0,50 mm 
bladmått på nylonbrickan och tryck ned låsringen. 
Dra ur bladmåttet. Nu är axialspelet korrekt inställt.

Montera vevaxeln
Trä försiktigt in vevaxelns svänghjulsände genom 
ramlagret i vevhuset.
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4. Se till att märket Fly på kolven är vänt mot motorns 
svänghjulssida. Använd skaftet på en hammare med 
gummihandtag och knacka försiktigt ned kolven i 
cylinderloppet. Var försiktig så att oljeringens 
lameller inte sprätter ut och fastnar mellan 
ringkompressorn och toppen av cylinderloppet.

5. Montera det inre vevstaksöverfallet på vevstaken 
med skruvar. Tre olika typer av skruvar används för 
vevstaksöverfallen och alla har olika åtdragningsmo-
ment. Raka 8 mm cylinderskruvar ska dras stegvis 
till 22,7 Nm. 8 mm skruvar med reducerad diameter 
ska dras stegvis till 14,7 Nm. Raka 6 mm cylinder-
skruvar ska dras stegvis till 11,3 Nm. Instruktioner 
med bilder medföljer vevstakssatserna.

6. Gör på samma sätt med den andra kolven och 
vevstaken.

Montera kamaxeln
1. Smörj kamnockarna med rikligt med 

kamaxelsmörjmedel. Smörj lagerytorna på kamaxeln 
och i vevhuset med motorolja.

2. Vrid vevaxeln så att tidsinställningsmärket på 
vevaxeldrevet hamnar i läge klockan 12.

3. Vrid regulatortväraxeln medurs tills nederänden 
kommer i kontakt med cylindern. Se till att tväraxeln 
stannar kvar i det här läget medan du monterar 
kamaxeln.

4. Skjut in kamaxeln i lagren i vevhuset så att 
tidsinställningsmärket på kamaxeldrevet hamnar är i 
läge klockan 6. Se till att kamaxeldrevet och 
vevaxeldrevet kuggar i varandra med 
tidsinställningsmärkena mitt för varandra.

Inställning av kamaxelns axialspel
1. Montera den shimsbricka som satt på kamaxeln vid 

demonteringen.
2. Placera kontrollverktyget för kamaxelns axialspel på 

kamaxeln.
3. Lägg tryck på kontrollverktyget (tryck kamaxeln mot 

vevaxeln). Använd ett bladmått och mät axialspelet 
mellan shimsbrickan och kontrollverktyget. 
Kamaxelns axialspel ska vara 0,076–0,127 mm.

4. Om kamaxelns axialspel inte ligger inom det angivna 
intervallet, tar du bort kontrollverktyget och byter ut 
shimsbrickan mot en med rätt mått.

De fi nns ett fl ertal färgkodade shims att välja mellan:

Vit: 0,69215/0,73025 mm (0,02725/0,02875 tum)
Blå: 0,74295/0,78105 mm (0,02925/0,03075 tum)
Röd: 0,79375/0,83185 mm (0,03125/0,03275 tum)
Gul: 0,84455/0,88265 mm (0,03325/0,03475 tum)
Grön: 0,89535/0,99345 mm (0,03525/0,03675 tum)
Grå: 0,94615/0,98425 mm (0,03725/0,03875 tum)
Svart: 0,99695/1,03505 mm (0,03925/0,04075 tum)

5. Montera kontrollverktyget igen och mät axialspelet.

Oljepumpsenhet
Oljepumpen sitter i oljetråget. Om den behövde 
servas och därför varit demonterad, följer du 
monteringsanvisningarna under Demontering/Inspektion 
och service.

Regulatordrev
Regulatordrevenheten sitter i oljetråget. Om regulatorn 
behövde servas och därför varit demonterad, följer du 
monteringsanvisningarna under Demontering/Inspektion 
och service.

Montera tätningsringen i oljetråget
Tätningsring – detaljvy

A

B

A 6,5 mm (0,255 tum) B Oljetätningsring
1. Kontrollera att det inte fi nns några hack eller grader 

urtaget för vevaxeln i oljetråget.
2. Stryk lite motorolja på utsidan av tätningsringen.
3. Pressa in tätningsringen i urtaget i oljetråget med ett 

monteringsverktyg för tätningsringar. Försäkra dig 
om att tätningsringen monteras rakt, åt rätt håll i 
urtaget och till det djup som visas.
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Montera oljetråget
Tätningsmedelsschema

A

BC

A
Lägg på en 1,5 mm 

tjock sträng av 
tätningsmedel.

B Fyll spåret mellan 
punkterna med RTV.

C
RTV måste fi nnas 
hela vägen runt 

O-ringspåret

Åtdragningsföljd
1

10

8

6

4
2

9

7

5

3

På motorer av typen CV17-23 används RTV-tätningsme-
del som packning mellan vevhus och oljetråg. Motorer 
av typen CV25-750 har en oljetrågspackning. En lista 
med godkända tätningsmedel fi nns i avsnittet Verktyg 
och hjälpmedel. Använd alltid färskt tätningsmedel. Ut-
gånget tätningsmedel kan leda till läckage.
1. Se till att alla tätningsytor blivit ordentligt rengjorda. 

Installera en ny O-ring i oljetråget.
2. Kontrollera att det inte fi nns några hack eller grader 

på oljetrågets eller vevhusets tätningsytor.
3. För motorer av typen CV17-23 lägger du på en 1,5 

mm tjock sträng med tätningsmedel på oljetrågets 
tätningsyta. För motorer av typen CV25-750 
används en ny oljetrågspackning. Innan packningen 
monteras kontrollerar du styrtappen på den sida av 
vevhuset där oljefi ltret sitter. Om det sitter en delad 
styrpinne i vevhuset, byter du ut den mot den slutna 
styrpinne som följer med den nya packningen. 

4. Kontrollera att regulatortväraxelns ände vilar mot 
botten av cylinder 1 i vevhuset.

5. Montera oljetråget på vevhuset. Skjut försiktigt in 
kamaxeln och vevaxeln i sina lager. Vrid vevaxeln 
något, så att oljepumps- och regulatordrevet kuggar 
in.

6. Montera skruvarna som håller fast oljetråget i 
vevhuset. Dra åt dem till 24,4 Nm enligt 
nedanstående sekvens. På vissa motorer är en av 
fästskruvarna förzinkad. Den förzinkade skruven ska 
normalt monteras i hål nr 6.
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Svänghjul/tändsystem 

G

IK

M

N

N D

F

H

A

B

C

E

J

L

A Svänghjulsskruv B Skräpskydd
C Stödring D Fläkt
E Magnet F Stator
G Tändmodul H Pinnskruv
I Skruv J Woodruffkil
K Insugsrör L Stödplåt
M Svänghjul N Bricka
O Stöd

Montera stator och stödplåt
1. Lägg rörtätningsmedel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592™ eller motsvarande) i statorns monteringshål.
2. Rikta in statorn över monteringshålen så att kablarna 

hamnar längst ned mot vevhuset.
3. Montera och dra åt skruvarna till 6,2 N.
4. Dra statorkablarna i vevhuskanalen och montera 

stödplåten och statorkabelhållaren (om en sådan 
används). Fäst med skruvar som dras till 7,3 Nm.

Montera svänghjulet

 FÖRSIKTIGT
Skador på vevaxel och svänghjul kan vålla 
personskador!

Felaktig montering av svänghjulet kan leda till att bitar 
lossnar. Dessa bitar kan sedan slungas ut från motorn. 
Iaktta alltid nödvändiga försiktighetsåtgärder och 
procedurer vid montering av svänghjulet.

OBS! Innan svänghjulet monteras, se till att 
vevaxeländen och svänghjulsnavet är rena, torra 
och helt fria från smörjmedel. Rester av 
smörjmedel kan skapa för stor belastning på 
svänghjulet så att det skadas när fästskruven 
dras åt till det föreskrivna momentet.

OBS! Kontrollera att svänghjulets kil är rätt monterad i 
kilspåret. Svänghjulet kan spricka eller skadas 
om låskilen inte är rätt installerad.

1. Sätt i woodruffkilen i vevaxelns kilspår. Se till att 
kilen är helt inpressad och är parallell med 
axelkonan.

2. Trä på svänghjulet på vevaxeln. Var försiktig så att 
kilens läge inte rubbas.

3. Montera skruven och brickan.
4. Använd en svänghjulsbandnyckel eller annat 

hållverktyg för att hålla fast svänghjulet. Dra åt 
skruven som håller fast svänghjulet i vevaxeln till 
66,4 Nm.

Montera fl äkt och skräpskydd
OBS! Placera klackarna på fl äktens baksida i 

motsvarande urtag på svänghjulet.
1. Montera fl äkten på svänghjulet med skruvar 

(motorer med skräpskydd av plast).
2. Dra åt skruvarna till 9,9 Nm.
3. Om motorn har ett skräpskydd av plast, snäpper du 

fast skyddet på fl äkten. Eftersom fästena kan ha 
skadats vid demonteringen, monterar du hållarna på 
andra fästen än dem de satt på från början. Sätt på 
hållarna för hand och pressa ned dem med en 
13 mm hylsa tills de fastnar. Om motorns skräpskydd 
är av metall ska hållarna monteras senare.
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Montera hållare för skräpskydd av metall
1. Om motorn har ett skräpskydd av metall med gängade hållare, trär du en distansbricka över de utvändiga 

gängorna. Lägg blå Loctite® 242® (demonterbar) på gängorna. Montera hållarna så här:
2. Dra åt hållarna med momentnyckel till 9,9 Nm. Skräpskyddet monteras på hållarna efter att fl äkthuset sitter på 

plats.

Topplockets komponenter

D

E

Q

K

L

H

B C

G
F

A

I

J

M
N

O

P

R

A Ventiler B Topplock C Tändstift D Mutter

E Hydrauliska 
ventillyftare F Lock G Ventilstyrnings-

tätningar H Ventilknaster

I Ventilfjäder J Ventilfjäderhållare K Vipparmstapp L Vevstake
M Vipparm N Skruv O Ventilkåpans O-ring P Genomföring
Q Ventilkåpa R Packning

Montera de hydrauliska lyftarna
OBS! Hydrauliska lyftare ska alltid monteras på sina 

ursprungliga ställen. Avgaslyftarna sitter på 
oljetrågssidan (närmast utgående axeln) i 
motorn medan inloppslyftarna sitter på motorns 
fl äktsida. Cylindernumret är präglat på 
ovansidan av respektive topplock.

1. Se avsnittet Demontering/Inspektion och service för 
instruktioner om hur de hydrauliska lyftarna ska 
monteras och dräneras.

2. Smörj lyftarnas bottenytor med kamaxelsmörjmedel. 
Smörj de hydrauliska lyftarna och lyftarnas hål i 
vevhuset med motorolja.

3. Läs av den märkning av lyftarna som gjordes vid 
demonteringen – inlopp eller avgas respektive 
cylinder 1 eller 2. Montera sedan de hydrauliska 
lyftarna på rätt plats i vevhuset. Använd inte en 
magnet.

4. Om ventilationsblecken och stoppen har demonterats, 
monterar du dem med skruvarna. Dra åt skruvarna till 
4,0 Nm.

Ventilstyrningstätningar
De här motorerna har ventilstyrningstätningar för 
inloppsventilerna och ibland för avgasventilerna. 
Montera en ny tätningsring om ventilen har demonterats 
eller om tätningen är deformerad eller skadad på något 
sätt. Återanvänd aldrig en gammal tätningsring.
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Sätt ihop topplocken
Smörj alla delar med motorolja innan du sätter ihop dem 
och var särskilt noga med läppen på tätningsringarna, 
ventilskaften och ventilstyrningarna. Montera 
komponenterna med hjälp av en ventilfjäderbåge i den 
ordning som anges nedan.
● Inlopps- och avgasventiler
● Ventilfjäderhattar.
● Ventilfjädrar
● Ventilfjäderhållare.
● Ventilknaster.
Montera topplocken
Åtdragningsföljd

1 2

OBS! Topplocken måste monteras med den ursprung-
liga typen av fästelement som kan vara antingen 
skruvar eller pinnskruvar med muttrar och 
brickor. Topplocken har olika utförande beroende 
på om de ska monteras på pinnskruvar eller 
med skruvar utifrån så du kan inte byta monte-
ringssätt utan att byta topplock. Förväxla inte 
delarna.

OBS! Se till att de präglade numren på topplocken och 
vevhuset stämmer överens.

Topplock fästa med skruvar
1. Kontrollera att det inte fi nns några hack eller grader 

på topplockets eller vevhusets tätningsytor.
2. Montera ny topplockspackning (med texten uppåt).
3. Montera topplocket och dra löst i fyra skruvar.
4. Dra åt skruvarna i 2 steg, först till 22,6 Nm och 

slutligen till 41,8 Nm i den åtdragningsföljd som 
visas.

Topplock monterade med pinnskruvar, muttrar och 
brickor
1. Kontrollera att det inte fi nns några hack eller grader 

på topplockets eller vevhusets tätningsytor.
2. Om alla skruvar lämnades kvar på plats vid demon-

teringen, gå till steg 6. Om någon av pinnskruvarna 
är skadad eller demonterad, monterar du nya 
pinnskruvar enligt steg 3. Du får inte återanvända 
eller skruva fast pinnskruvar som lossats eller 
demonterats.

3. Montera nya pinnskruvar i vevhuset.
 a. Skruva på 2 muttrar på den smalare änden av 

pinnskruven och lås dem mot varandra.

 b. Skruva i den andra änden av pinnskruven, som 
är förbehandlad med gänglåsning, i vevhuset till 
den specifi cerade höjden över vevhusets 
anliggningsyta. Skruva i pinnskruvarna med 
konstant hastighet utan avbrott till 
monteringshöjden är den rätta. Annars kan 
friktionsvärmen i gängan göra att gänglåsningen 
härdar för tidigt.

  Pinnskruvarna närmast lyftarna ska sticka upp 75 
mm efter montering.

  Pinnskruvarna längs bort från lyftarna ska sticka 
upp 68 mm efter montering.

 c. Skruva loss muttrarna och fortsätt med de andra 
pinnskruvarna.

4. Kontrollera att styrtapparna är på plats och montera 
en ny topplockspackning (med texten uppåt).

5. Montera topplocket. Se till att de präglade numren 
på topplocken och vevhuset stämmer överens. 
Försäkra dig om att topplocket ligger plant på 
packningen och styrtapparna.

6. Smörj den del av pinnskruvarna som sticker upp 
genom topplocket med lite motorolja. Montera en ny 
plan bricka och en ny mutter på var och en av 
pinnskruvarna. Dra åt muttrarna i 2 steg, först till 
16,9 Nm och slutligen till 35,5 Nm i den 
åtdragningsföljd som visas.

Montera stötstänger och vipparmar
OBS! Stötstängerna ska alltid monteras på sina 

ursprungliga ställen.
1. Läs av den märkning av lyftarna som gjordes vid 

demonteringen – insug eller avgas resp. cylinder 1 
eller 2. Doppa ändarna av stötstängerna i motorolja 
och stick i dem så att de säkert hamnar i resp. urtag 
i de hydrauliska lyftarna.

2. Smörj kontaktytorna på vipparmarna och 
vipparmstapparna med fett. Montera vipparmarna 
och vipparmstapparna på ett av topplocken och dra 
löst i skruvarna. 

3. Dra åt skruvarna till 18,1 Nm.
4. Lyft upp vipparmarna med hjälp av en polygrip eller 

ett lyftverktyg för vipparmar och placera 
stötstängerna under dem.

5. Gör på samma sätt för den andra cylindern. Blanda 
inte ihop delarna mellan de båda topplocken.

6. Vrid runt vevaxeln och kontrollera att ventildelarna 
rör sig fritt. Kontrollera spelet mellan varven i 
ventilfjädern vid fullt lyft. Minsta tillåtna spel är 
0,25 mm.

Kontrollera monteringen
Vrid runt vevaxeln minst två varv för att kontrollera 
att motorn med ventilmekanism är rätt monterad och 
fungerar som den ska.
Montera tändstiften
1. Kontrollera elektrodavståndet med ett bladmått. Ställ 

in elektrodavståndet till 0,76 mm.
2. Montera tändstiftet i topplocket.
3. Dra åt stiftet till 27 Nm.
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Montera tändmodulerna
1. Vrid svänghjulet så att magneten är vänd bort från 

tändmodulfästena.
2. Om motorn är utrustad med SMART-SPARK™ ska 

båda modulerna monteras på samma sätt – med 
anslutningsblecken utåt.

 Om motorn inte är utrustad med SMART-SPARK™ 
ska modulerna monteras med tändkablarna vända 
bort från cylindern. På cylinder 1 ska kortslutnings-
blecket vara vänt mot dig. På cylinder 2 ska kortslut-
ningsblecket vara vänt bort från dig (inåt).

3. Montera tändmodulerna i vevhusets fästen med 
skruvar (sexkantshuvud med fl äns eller insexhuvud 
beroende på modell). Skjut undan modulerna så 
långt från svänghjulet som möjligt och dra åt 
skruvarna så att de hålls på plats.

4. Vrid svänghjulet så att magneten hamnar precis 
under en av tändmodulerna.

5. Sätt in ett bladmått på 0,30 mm mellan magneten 
och tändmodulen. Lossa skruvarna så mycket så att 
magneten drar modulen mot bladmåttet.

6. Dra åt skruvarna till mellan 4,0 och 6,2 Nm.
7. Upprepa steg 4–6 för den andra tändmodulen.
8. Vrid svänghjulet fram och tillbaka och kontrollera 

spelet mellan magneten och tändmodulerna. 
Försäkra dig om att magneten inte slår emot 
modulerna. Kontrollera gapet igen med ett bladmått 
och gör vid behov om inställningen. Slutligt gap: 
0,280–0,330 mm.

Montera insugsröret
Åtdragningsföljd

3

1 2

4

OBS! Om kablarna från tändmodulerna har kopplats 
loss på motorer med SMART- SPARK™, ansluter 
du kablarna och tätar anslutningsstiftens botten 
med elektriskt isolerande tätningsmedel, GE/
Novaguard G661 eller motsvarande. Strängarna 
ska överlappa mellan anslutningarna så att en 
kontinuerlig brygga av tätningsmedel bildas. Du 
får inte lägga något tätningsmedel inuti 
anslutningarna. På tändmodulen 24 584 15-S 
fi nns en skiljevägg mellan anslutningarna. På de 
här modulerna ska botten av terminalerna tätas 
men det krävs ingen överlappande sträng av 
tätningsmedel mellan anslutningarna.

1. Montera insugsröret med monterat kablage på 
topplocken. Använd nya packningar eller O-ringar 
(på insugningsrör av plast). Trä på ev. monterings-
klämmor för kablaget på respektive skruvar före 
monteringen. Se till att packningarna sitter åt rätt 
håll. Använd den åtdragningsföljd som visas och dra 
åt skruvarna i två steg; först till 7,4 Nm och sedan till 
9,9 Nm.

2. Anslut kortslutningsledningen till kontaktblecket på 
standardtändmodulerna.

Montera ventilationskåpan och de inre täckplåtarna
Åtdragningsföljd för ventilationskåpan

1

2

3

4

På tidiga modeller användes RTV-tätningsmedel som 
tätning mellan ventilationskåpa och vevhus. Numera 
används och rekommenderas en packning med tryckta 
tätningssträngar. Montera så här:
1. Se till att tätningsytorna på vevhuset och 

ventilationskåpan är rena och fria från gammalt 
packningsmaterial eller tätningsmedel. Skrapa inte 
ytorna eftersom det kan leda till läckage. 

2. Kontrollera att det inte fi nns några hack eller grader 
på tätningsytorna.

3. Placera packningen och ventilationskåpan på 
vevhuset. Sätt i de första två skruvarna i hål 3 och 4 
enligt fi guren och dra åt dem för hand.

4. Montera de inre täckplåtarna med de återstående 
skruvarna och dra åt dem för hand. Dra inte fast 
skruvarna nu. De ska dras till angivet moment när 
fl äkthuset och de yttre täckplåtarna är på plats.
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Montera fl äkthuset och de yttre täckplåtarna
Kablar på motorns startmotorsida

Kablar på motorns oljefi ltersida

OBS! Dra inte fast skruvarna förrän alla delarna är på 
plats för att ge rörelsemån så att hålen passar.

1. För ut kablaget och tändkablarna genom respektive 
öppning i täckplåtarna.

2. Skjut fl äkthuset på plats över framkanten på de inre 
täckplåtarna. Skruva i ett par skruvar löst för att hålla 
huset på plats.

3. Montera de yttre täckplåtarna med skruvar (två 
långa, två korta) i de främre monteringshålen (i 
topplocket) tillsammans med ev. lyftöglor och 
konsoler. Montera de två korta skruvarna i de övre 
monteringshålen på de yttre täckplåtarna (in i de 
bakre plåtarna). Använd den korta skruven på 
vänster sida för att fästa hållaren för kablaget. 
Försäkra dig om att var och en av kablarna leds ut 
genom rätt urtag eller genomföring så att de inte 
kläms fast av fl äkthuset eller täckplåtarna.

4. Dra åt samtliga skruvar till täckplåtarna. Dra åt 
fl äkthusskruvarna till 6,2 Nm i nya, oanvända hål, eller 
till 4,0 Nm om hålen har använts tidigare. Dra åt de 
kortare M5-skruvarna till sidoplåtarna till 4,0 Nm. Dra 
åt M5-skruvarna till sidoplåtarna (i topplocket) till 6,2 
Nm i nya, oanvända hål, eller till 4,0 Nm om hålen har 
använts tidigare. Dra åt de två nedre M6-skruvarna till 
täckplåtarna till 10,7 Nm i nya, oanvända, hål, eller till 
7,3 Nm om hålen har använts tidigare. 

5. Om motorn har ett skräpskydd i plast som täcker 
fl äkthuset, ska det återmonteras nu. Dra åt 
fästskruvarna till 4,0 Nm. Vid montering av 
metallgaller, stryk på Loctite® 242® på skruvgängorna 
och dra åt till 9,9 Nm.

6. Dra åt ventilationskåpans fyra skruvar till 7,3 Nm i 
den följd som visas.

Montera Oil Sentry™-brytaren (om sådan fi nns)
1. Lägg rörtätningsmedel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592™ eller motsvarande) på gängorna till Oil 
Sentry™-brytaren och montera den i 
ventilationskåpan. Dra åt kontakten till 4,5 Nm.

2. Anslut sladden (grön) till anslutningen på Oil 
Sentry™-brytaren.

Montera reglageplåten (i förekommande fall)
1. Montera plåten på fl äkthuset.
2. Sätt fast gasreglageaxeln på reglagekonsolen. 
3. Anslut chokewiren till gasreglagekonsolen.
4. Anslut sladdarna till Oil Sentry™-lampan.

Anslut likriktaren/regulatorn
1. Montera likriktaren/regulatorn i fl äkthuset om den 

varit demonterad och anslut dess jordledning med 
brickan och silverskruven genom öglan. Om en 
jordbygel används, fäst den med monteringsskruven 
och brickan mot den yttre sidan av likriktaren/
regulatorn.

2. Anslut B+-kabeln till mittenstiftet i likriktarens/
regulatorns kontakt och anslut kontakten till 
likriktaren/regulatorn.

SMART-SPARK™-modulen
Om motorn är utrustad med SMART-SPARK™ monterar 
du tillbaka förtändningsmodulen på fl äkthuset eller 
täckplåten. Dra inte åt skruvarna för hårt.
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Montera ventilkåporna

Åtdragningsföljd

24

1 3

OBS! Skrapa inte av ev. gammalt RTV-
packningsmedel från tätningsytan på topplocket 
eftersom detta kan vålla skador som leder till 
läckage. Vi rekommenderar att du använder 
packningslösare (färgborttagningsmedel).

Ventilkåporna fi nns i tre olika utföranden. Den första 
varianten hade en packning och RTV-tätningsmedel 
mellan kåpan och topplockets tätningsyta. Den andra 
varianten hade en svart O-ring i ett spår på undersidan 
av kåpan och ev. metalldistanser i skruvhålen. Det 
senaste utförandet har en gul eller brun O-ring och 
fastgjutna skruvhålsdistanser. Olika åtdragningsmoment 
ska användas för modellerna med packning respektive 
O-ring. Det fi nns konverteringssatser för ombyggnad 
till det senaste utförandet med O-ring. Avvikelserna 
poängteras i nedanstående monteringssteg.
1. Om ventilkåpan är av en typ som kräver packning 

eller tätningsmedel förbereder du tätningsytorna på 
kåpan och topplocket. I avsnittet Verktyg och hjälp-
medel anges vilka tätningsmedel som är godkända. 
Använd alltid färskt tätningsmedel. Utgånget tät-
ningsmedel kan leda till läckage. För kåputföranden 
med O-ring, se till att tätningsytorna är rena.

2. Kontrollera att det inte fi nns några hack eller grader 
på tätningsytorna.

3. På kåpor som kräver RTV-tätningsmedel, lägg på en 
1,5 mm tjock sträng av tätningsmedel på båda 
topplocken, lägg på nya packningar och lägg sedan 
på ytterligare en sträng tätningsmedel på varje 
packning. För kåputföranden med O-ring sätter du i 
en ny O-ring i spåret på varje kåpa. Använd inte 
packning eller RTV-tätning.

4. Placera ventilkåporna på topplocken. Sätt kåpan 
med oljeavskiljarhål på cylinder nr 1. Om lösa 
distanser användes sätter du i en distans i vart och 
ett av skruvhålen. Montera skruvarna i respektive 
kåpa och dra åt dem för hand.

5. Dra ventilkåpornas fästskruvar till rätt moment i den 
följd som visas, såvida de inte också används för 
montering av stödkonsolen för en Heavy Duty-
luftrenare eller liknande komponenter. I så fall 
monteras och momentdras de efter att övriga 
komponenter monterats.

Åtdragningsmoment, ventilkåpor
Packning/RTV-tätning 3,4 Nm
Svart O-ring
 med ansatsskruvar
 med skruvar och distanser

5,6 N
9,9 Nm 

Gul eller brun O-ring
 med integrerade distanser 6,2 Nm

Montera förgasaren

 VARNING
Explosivt bränsle kan orsaka brand och 
allvarliga brännskador.
Fyll inte bränsletanken medan motorn är 
varm eller körs.

Bensin är extremt lättantändligt och dess ångor kan 
explodera om de antänds. Förvara bensin endast 
i godkända behållare, i välventilerade, obebodda 
byggnader, på avstånd från gnistor/lågor. Bränslespill 
kan antändas om det kommer i kontakt med heta 
detaljer eller gnistor från tändningen. Använd aldrig 
bensin som rengöringsmedel.

1. Montera en ny förgasarpackning. Se till att alla hål 
passar och är rena.

2. Montera förgasaren, gaslänken, chokelänken och 
regulatorarmen som en enhet. Om maskinen har ett 
insugningsrör av plast och/eller en förgasare 
utrustad med en bränslemagnetventil, återansluter 
du jord- och huvudanslutning för den.
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Kontrollpanelens komponenter

D

F

D

I

J

P

C

R

NM

G

H

Q
B

E

S

L
A B

C

C
K

C L
B

O

A Mutter B Låsmutter
C Plan bricka D Regulatorkonsol
E Förgasare F Luftrenarpackning
G Regulatorarm H Regulatorfjäder
I Spjällaxel J Konsol
K Distansbricka L Gasarm
M Länkfjäder N Gaslänk
O Förgasarpackning P Chokelänk
Q Chokearm R Skruv
S Spjällaxelfjäder

Montera de externa regulatorreglagen
1. Montera regulatorarmen på regulatortväraxeln.
2. Se till att gaslänksystemet är anslutet till 

regulatorarmen och till spjällarmen på förgasaren.

 Modeller med tvåportsförgasare: Flytta reglageplåten 
till rätt läge på fl äkthuset och anslut chokelänken till 
bussningen/armen från baksidan. Se till att 
gasreglageaxeln skjutits bakåt mot cylinder nr 2. 
Anslut gaslänken och fjädern till regulatorarmen.

3. För regulatorarmen mot förgasaren så långt det går 
(helt öppet gasspjäll) och håll kvar den i detta läge.

4. Sätt i en lång smal stång eller liknande verktyg i 
hålet i tväraxeln och vrid axeln moturs (sett från 
axeländen) så långt det går. Dra sedan åt muttern till 
6,8 Nm.

5. Anslut kabeln till bränslemagnetventilen (om en 
sådan är monterad).

6. Montera den nedre reglagekonsolen om motorn har 
en reglageplåt.

7. Montera reglageplåten på fl äkthuset med skruvar 
(om maskinen inte är utrustad med en Heavy 
Duty-luftrenare).

8. Montera gasreglageaxeln på reglagekonsolen.
9. Montera chokereglaget på reglagekonsolen.
10. Anslut sladdarna till Oil Sentry™-lampan. Anslut 

regulatorfjädern till regulatorarmen (se fi gur).

Montera gas- och chokereglage
Gas- och chokereglage – detaljvy

E

I

A

F
CG

H

B

D

A Chokearm B Gasreglagearm
C Chokereglagearm D Låsmutter

E Chokereturfjäder F Varvtalsregulator-
hållare

G Plana brickor H Vågbricka
I Skruv

1. Modeller med enportsförgasare: Anslut chokelänken 
till förgasaren och chokearmen.

2. Modeller med enportsförgasare: Montera 
standardgasreglagekonsolen och (i förekommande 
fall) den nedre luftrenarkonsolen på topplocken med 
skruvar. Dra åt skruvarna till 10,7 Nm i nya, 
oanvända hål, eller 7,3 Nm i använda hål. 

3. Montera regulatorfjädern mellan gasreglagekonsolen 
och lämpligt hål i regulatorarmen enligt gällande 
schema. Tänk på att hålpositionerna räknas från 
regulatorarmens vridningspunkt. 
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Hålens placering på regulatorarmen

A

H G
F

ED
C

B

A Regulatorarm B Regulatortomgångs-
hål

C Hål 1 D Hål 2
E Hål 3 F Hål 4
G Hål 5 H Hål 6

Schema för hålpositioner/varvtal vid 6 mm 
regulatorarm

Varvtal 
obelastad

Hål på 
regulatorarmen

Regulatorfjä-
derns färgkod

3801-4000 6 Ofärgad
3601-3800 5 Ofärgad
3451-3600 4 Ofärgad
3301-3450 3 Ofärgad
3101-3300 5 Lila
2951-3100 4 Lila
2800-2950 3 Lila

3750* 4 Ofärgad
3150* 4 Lila

*5% reglering (övriga 10%)

Schema för hålpositioner/varvtal vid 8 mm 
regulatorarm

A

E D
C

B

A Regulatorarm B Hål 1
C Hål 2 D Hål 3
E Hål 4

CV18-motorer
Tänkt 

maxvarvtal
Standardgas-

reglage
Motormonterad 
gasreglageaxel

Obelas-
tad

Belas-
tad

Fjäder-
färg Hål nr Fjäder-

färg Hål nr

3888
3780
3672
3564
3456
3348
3240
3132
3024

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800

Grön
Blå

Orange
Ofärgad

Röd
Lila
Blå

Orange
Svart

4
4
3
4
3
2
2
1
1

Orange
Grön
Blå

Orange
Grön
Blå
Lila
Blå

Grön

4
4
4
3
3
3
2
2
1

CV20-740-motorer med 0,76 + 0,08 mm tjock 
gasspjällsbegränsare (22 GA)

Tänkt 
maxvarvtal

Standardgas-
reglage

Motormonterad 
gasreglageaxel

Obe-
lastad

Belas-
tad

Fjäder-
färg Hål nr Fjäder-

färg Hål nr

3888
3780
3672
3564
3456
3348
3240
3132
3024

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800

Grön
Blå

Orange
Ofärgad

Röd
Lila
Blå

Orange
Svart

4
4
3
4
3
2
2
1
1

Lila
Svart
Röd
Lila

Svart
Röd

Ofärgad
Röd
Grön

4
4
4
3
3
3
3
2
1

CV17, CV20-740-motorer utan gasspjällsbegränsare

Tänkt 
maxvarvtal

Standardgas-
reglage

Motormonterad 
gasreglageaxel

Obe-
lastad

Belas-
tad

Fjäder-
färg Hål nr Fjäder-

färg Hål nr

3888
3780
3672
3564
3456
3348
3240
3132
3024

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800

Röd
Lila

Svart
Röd
Lila
Blå

Orange
Ofärgad

Röd

4
3
3
3
2
2
1
2
1

Blå
Orange
Svart

Orange
Grön
Blå

Orange
Svart
Röd

4
3
3
2
2
2
1
1
1
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CV750-motorer

Regulatoraxel-
konfi guration

Tänkt maxvarvtal Reglerad tomgångsjustering

Obelastad Belastad Fjäderfärg Hål nr

Standard
(utgångsvärden)

3888
3780
3672
3564
3456
3348

3600
3500
3400
3300
3200
3100

Ofärgad
Orange

Blå
Röd

Ofärgad
Ofärgad

3
1
1
1
1
1

Montera startmotorn
1. Montera startmotorn med skruvarna. Montera lyftög-

lan så att den också håller röret för oljestickan. Vissa 
startmotorer med tröghetsstyrt drev har en kåpa över 
drevet och distanser på startmotorskruvarna.

2. Dra åt skruvarna till 15,3 Nm.
3. På modeller med relästyrd startmotor, anslut 

kablarna till reläet.
4. Montera röret till oljestickan och se till att monterings-

hålet hamnar mitt för det gängade hålet i lyftöglan. 
Fäst med M5-skruvar. Dra åt skruvarna till 4,0 Nm.

Montera bränslepumpen

 VARNING
Explosivt bränsle kan orsaka brand och 
allvarliga brännskador.
Fyll inte bränsletanken medan motorn är 
varm eller körs.

Bensin är extremt lättantändligt och dess ångor kan 
explodera om de antänds. Förvara bensin endast 
i godkända behållare, i välventilerade, obebodda 
byggnader, på avstånd från gnistor/lågor. Bränslespill 
kan antändas om det kommer i kontakt med heta 
detaljer eller gnistor från tändningen. Använd aldrig 
bensin som rengöringsmedel.

Bränslepumpens delar

B
A

G

C D
E

F

A Klämma på 
fl äkthuset

B Utgående 
bränsleledning

C Pulsledning D Ingående 
bränsleledning

E Bränslelednings-
klämma

F Bränslefi lter

G Bränslepump
OBS! Bränslepumparna fi nns i metall- eller 

plastutförande. Om du ska montera en ny 
bränslepump, se till att den nya pumpen sitter åt 
samma håll som den gamla. Pumpens 
innandöme kan skadas om du monterar den fel.

1. Montera bränslepumpen och slangarna som en 
enhet. Anslut pulsslangen till vakuumanslutningen i 
vevhuset.

2. Montera bränslepumpen med skruvarna. Dra åt 
skruvarna till 2,3 Nm.

3. Anslut bränsleledningarna.
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86 24 690 11 Rev. AKohlerEngines.com



Montera luftrenaren
Luftrenare för professionella gräsklippare samt 
lågprofi lluftrenare
1. Anslut vevhusventilationsslangen och montera 

avskiljaren på ventilkåpan. Dra slangen genom 
urtaget i fl äkthuset (senare modeller).

2. Montera en ny packning och luftrenarbotten på 
pinnskruvarna samtidigt som du försiktigt drar den 
lösa änden av vevhusventilationsslangen genom 
bottenplattan tills den är helt inpressad (hylsorna 
tätar mot var sin sida av bottenplattan).

3. Skruva fast luftrenarbotten och konsolen, eller 
returkoppen med plåt, med fl änsade sexkantmuttrar. 
Om motorn har en nedre luftrenarkonsol, skruvar du 
i M5-skruvarna genom bottenplattans nedre del. Dra 
åt fl änsmuttrarna till 6,2–7,3 Nm och (i 
förekommande fall) de två nedre M5-skruvarna till 
4,0 Nm.

4. Montera luftrenarens delar enligt anvisningarna i 
avsnittet Luftrenare/insug.

Heavy Duty-luftrenare
1. Installera en ny packning till luftrenarbotten.
2. Placera luftrenarens stödkonsol över de fyra inre 

skruvhålen för ventilkåpan. Kontrollera att vart och 
ett av monteringshålen har en lös eller en integrerad 
distansbricka. Låt skruvarna sitta lite löst. 

3. Montera vinkeladaptern på pinnskruvarna. Fäst den 
med fl änsade sexkantmuttrar och dra åt till 6,2–7,3 
Nm.

4. Skruva i och dra åt skruvarna som fäster 
luftrenarens monteringskonsol och reglageplåten på 
fl äkthuset.

5. Dra åt skruvarna för ventilkåpan/monteringskonsolen 
till rätt moment i den följd som anges i avsnittet 
Återmontering – Montera ventilkåporna.

6. Endast modeller med tvåportsförgasare: Anslut 
chokereglagets returfjäder till undersidan av 
luftrenarens monteringskonsol.

Installera ljuddämparen
1. Montera portfodren (om sådana fi nns). Montera 

ljuddämparen och dess monteringsdetaljer på 
ljuddämparkonsolen. Dra åt skruvarna till 9,9 Nm.

2. Montera fl änsmuttrarna på avgaspinnskruvarna. Dra 
åt muttrarna till 24,4 Nm

Montera oljekylaren (om sådan fi nns)
Nu kan oljekylaren monteras på motorn. Två olika typer 
används.
1. Montera i omvänd ordning jämfört med 

demonteringsanvisningen för den aktuella typen.
2. Montera kylaren eller adaptern i oljetråget med 

oljefi lternippeln. Dra åt oljefi lternippeln till 27 Nm.

Montera oljefi ltret och fyll på olja i vevhuset
OBS! Kontrollera att båda oljepluggarna är monterade 

och åtdragna till angivet moment för att undvika 
läckage.

1. Montera oljeavtappningspluggen/-pluggarna. Dra åt 
oljepluggarna till 13,6 Nm. Om motorn är försedd 
med en oljeavtappningsventil, kontrollerar du att 
ventilen är stängd och att ventillocket sitter på.

2. Placera det nya fi ltret i ett grunt tråg med den öppna 
sidan upp. Fyll på ny olja upp till nederkanten av 
gängorna. Låt oljan sugas upp av fi ltermaterialet i 
två minuter.

3. Stryk tunt med ren olja på gummipackningen på det 
nya fi ltret.

4. Se instruktioner på oljefi ltret om korrekt installation.
5. Fyll på ny olja i vevhuset. Oljenivån bör vara vid det 

övre strecket på mätstickan.
6. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket/mätstickan och 

skruva fast ordentligt.

Anslut tändkablarna
Anslut tändkablarna till tändstiften.

Förbered motorn för drift
Motorn är nu färdigmonterad. Innan du startar motorn 
eller tar den i drift måste du göra följande:
1. Kontrollera att alla monteringsdetaljer är ordentligt 

åtdragna.
2. Kontrollera att oljeavtappningspluggarna, Oil 

Sentry™-brytaren och ett nytt oljefi lter är monterade.
3. Justera förgasarens tomgångsnål eller 

tomgångsskruv efter behov. 

Provkörning av motorn
Det rekommenderas att motorn körs i ett teststativ eller 
en provbänk innan den installeras i maskinen som den 
ska driva.
1. Placera motorn i en provbänk. Installera en 

oljetrycksmätare. Starta motorn och kontrollera att 
den har oljetryck (1,5 bar eller högre). Kör motorn i 
2–3 minuter på tomgång och sedan 5–6 minuter 
mellan tomgång och mellanpådrag. Justera vid 
behov förgasarens blandningsinställningar (om 
sådana fi nns).

2. Justera förgasarens tomgångsskruv och 
varvtalsbegränsning vid behov. Se till att det 
maximala varvtalet inte överstiger 3750 RPM 
(obelastad).
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