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 Varmista, että moottori on sammutettu ja vaakasuorassa enne minkään kunnossapito- tai 
huoltotoimenpiteen suorittamista.
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TURVALLISUUSOHJEET
  VAROITUS:  Osoittaa vaaratilannetta, jonka seurauksena voi olla kuolema, vakava loukkaantuminen tai merkittävä 

omaisuusvahinko.
  HUOMIO:  Osoittaa vaaratilannetta, jonka seurauksena voi olla lievempi loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.
HUOM: Merkkinä erityisen tärkeästä asennusta, käyttöä tai kunnossapitoa koskevasta tiedosta.

 VAARA
Polttoaineen 
räjähtäminen voi 
aiheuttaa tulipaloja ja 
vakavia palovammoja.
Älä tankkaa 
polttoainesäiliötä 
moottorin ollessa kuuma 
tai sen käydessä.

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja 
sen höyryt voivat räjähtää herkästi 
syttyessään. Säilytä bensiiniä 
vain hyväksytyissä astioissa hyvin 
tuuletetuissa tiloissa, joissa ei 
ole kipinöiden tai liekkien vaaraa. 
Läikkynyt polttoaine voi syttyä, jos 
se pääsee kosketuksiin kuumien 
osien tai sytytystulpan kipinöiden 
kanssa. Älä koskaan käytä 
bensiiniä puhdistusaineena.

 VAARA
Pyörivät osat voivat 
aiheuttaa vakavan 
vamman.
Älä mene moottorin 
lähelle sen ollessa 
käynnissä.

Pidä kädet, jalat, hiukset ja 
vaatteet poissa pyörivien 
osien läheisyydestä vammojen 
välttämiseksi. Älä koskaan 
käytä moottoria, jos sen kotelot, 
suojukset tai kannet on irrotettu.

 VAARA
Hiilimonoksidi voi 
aiheuttaa vakavaa 
pahoinvointia, 
pyörtymisen tai 
kuoleman.
Vältä pakokaasujen 
hengittämistä.

Moottorin pakokaasut sisältävät 
myrkyllistä hiilimonoksidia. 
Hiilimonoksidi on hajuton ja väritön 
kaasu, joka voi hengitysilmaan 
joutuessaan tappaa.

 VAARA
Moottorin tahaton 
käynnistyminen 
voi johtaa vakaviin 
vammoihin tai 
kuolemaan.
Irrota ja maadoita 
sytytystulppien 
johto/johdot ennen 
huoltamista.

Estä moottorin käynnistyminen 
seuraavasti ennen moottorille 
tai laitteelle suoritettavia töitä: 
1) Irrota sytytystulpan johto/johdot. 
2) Irrota akun miinuskaapeli (-) 
akusta. 

 VAARA
Kuumat osat voivat 
aiheuttaa vakavia 
palovammoja.
Älä koske moottoriin sen 
ollessa käynnissä tai heti 
pysäyttämisen jälkeen.

Älä koskaan käytä moottoria, 
jos sen lämpösuojat tai muut 
suojukset on irrotettu.

 VAARA
Puhdistusliuotteet voivat 
aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.
Käytä vain hyvin 
ilmastoiduilla alueilla 
poissa syttymislähteiden 
läheisyydestä.

Kaasuttimien puhdistusaineet 
ja liuotteet ovat erittäin 
herkästi syttyviä. Noudata 
puhdistusainevalmistajan 
oikeaoppisesta ja turvallisesta 
käytöstä antamia varoituksia 
ja ohjeita. Älä koskaan käytä 
bensiiniä puhdistusaineena.

 VAROITUS
Sähköisku voi aiheuttaa 
vammoja.
Älä kosketa johtoja 
moottorin ollessa 
käynnissä.

 VAROITUS
Kampiakselin 
ja vauhtipyörän 
vioittuminen voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

Väärien menetelmien käyttö voi 
johtaa osien rikkoutumiseen 
ja sirpaleisiin. Sirpaleet voivat 
lentää ulos moottorista. Huomioi 
aina turvallisuustoimenpiteet ja 
menettelytavat ja noudata niitä 
vauhtipyörää asennettaessa.
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HUOLTO-OHJEET

 VAARA
Estä moottorin käynnistyminen seuraavasti ennen moottorille 
tai laitteelle suoritettavia töitä: 1) Irrota sytytystulpan johto/
johdot. 2) Irrota akun miinuskaapeli (-) akusta. 

Moottorin tahaton käynnistyminen voi johtaa 
vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
Irrota ja maadoita sytytystulppien johto/johdot 
ennen huoltamista.

Päästöjen säätölaitteiden tavalliset huolto-, vaihto- ja korjaustehtävät voidaan antaa minkä tahansa korjausliikkeen tai 
huoltoteknikon tehtäväksi, mutta takuukorjauksissa on käytettävä valtuutettua Kohler-jälleenmyyjää.
HUOLTOKAAVIO
25 tunnin välein tai vuosittain¹
● Huolla/vaihda matalaprofi ilinen esisuodatin. Ilmanpuhdistin/imuilma
● Vaihda ilmanpuhdistinelementti (jos esisuodatinta ei ole asennettu). Ilmanpuhdistin/imuilma

100 tunnin välein tai vuosittain¹
● Vaihda ilmanpuhdistinelementti (jos esisuodatinta ei ole asennettu). Ilmanpuhdistin/imuilma
● Vaihda öljy ja suodatin. Voitelujärjestelmä
● Irrota jäähdytinsuojukset ja puhdista jäähdytysalueet. Ilmanpuhdistin/imuilma

100 tunnin välein
● Vaihda polttoainesuodatin.
● Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat paikoillaan ja osat ovat kunnolla kiinni. Kokoonpano

200 tunnin välein²
● Tarkasta/säädä venttiilivälys. Kokoonpano

500 tunnin välein
● Vaihda sytytystulppa ja säädä kärkiväli. Sähköjärjestelmä

1 Suorita nämä huollot useammin erittäin raskaissa, pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
2 Anna nämä huoltotehtävät Kohler-huoltoliikkeen tehtäväksi.

KORJAUKSET/VARAOSAT
Kohlerin aitoja varaosia voidaan ostaa valtuutetuilta Kohler-jälleenmyyjiltä. Tietoja oman alueesi valtuutetuista Kohler-
jälleenmyyjistä saat sivustosta KohlerEngines.com tai soittamalla numeroon 1-800-544-2444 (USA ja Kanada).



4

Huolto

KohlerEngines.com 20 690 05 versio A

ÖLJYSUOSITUKSET
Suosittelemme Kohler-öljyjen käyttämistä moottorin 
suoritustehon varmistamiseksi. Moottorissa voidaan 
käyttää myös muita korkealaatuisia puhdistavia öljyjä 
(synteettiset mukaan lukien), joiden API-luokitus 
(American Petroleum Institute) on SJ tai korkeampi. 
Valitse viskositeetti käyttöpaikan ilmanlämpötilan 
mukaan alla olevan kaavion mukaisesti.

POLTTOAINESUOSITUKSET

 VAARA
Polttoaineen räjähtäminen voi aiheuttaa 
tulipaloja ja vakavia palovammoja.
Älä tankkaa polttoainesäiliötä moottorin 
ollessa kuuma tai sen käydessä.

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt voivat 
räjähtää herkästi syttyessään. Säilytä bensiiniä vain 
hyväksytyissä astioissa hyvin tuuletetuissa tiloissa, 
joissa ei ole kipinöiden tai liekkien vaaraa. Läikkynyt 
polttoaine voi syttyä, jos se pääsee kosketuksiin 
kuumien osien tai sytytystulpan kipinöiden kanssa. 
Älä koskaan käytä bensiiniä puhdistusaineena.

HUOM: E15-, E20- ja E85-tyypin polttoaineet EIVÄT ole 
sallittuja EIKÄ niitä pidä käyttää. Vanhan, 
pilaantuneen tai epäpuhtaan polttoaineen 
käytöstä johtuvia vikoja ei korvata.

Polttoaineen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
● Puhdas, tuore lyijytön bensiini.
● Oktaaniluku vähintään 87 (R+M)/2.
● RON-oktaaniluku (Research Octane Number) 

vähintään 90.
● Moottorissa voidaan käyttää polttoaineseosta, joka 

sisältää enintään 10 % etyylialkoholia ja 90 % 
lyijytöntä bensiiniä.

● Moottorissa voidaan käyttää polttoaineseosta, joka 
sisältää metyylitertiääributyylieetteriä (MTBE) enintään 
15 tilavuusprosenttia ja lyijytöntä bensiiniä.

● Älä lisää bensiiniin öljyä.
● Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.
● Älä käytä yli 30 päivää vanhaa bensiiniä.

VARASTOINTI
Ennen pitkää seisokkia (kaksi kuukautta tai yli) 
moottorille on tehtävä seuraavat toimenpiteet:
1. Lisää polttoainesäiliöön Kohler PRO -sarjan 

lisäainetta. Käytä moottoria 2–3 minuuttia niin, että 
stabilisoitu polttoaine ehtii koko kaasuttimeen 
(käsittelemättömän polttoaineen aiheuttamia vikoja 
ei korvata).

2. Vaihda öljy moottorin ollessa vielä lämmin käytön 
jälkeen. Irrota sytytystulppa (-tulpat) ja kaada noin 
30 ml moottoriöljyä sylinteriin (sylintereihin). Kierrä 
sytytystulppa (-tulpat) paikoilleen ja pyöritä moottoria 
hitaasti niin, että öljy leviää sylinteriin (sylintereihin).

3. Irrota akun miinuskaapeli (-).
4. Säilytä moottoria puhtaassa, kuivassa tilassa.
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VALVE COVER VIEW

Mitat millimetreinä.
Tuumavastaavuudet näkyvät 

hakasuluissa.

Moottorin mitat
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Malli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV470
Courage-moottori

Pystyakseli
Numeromerkintä

Tarkenteet . . . . . . . . . . . . . . . . . SV470-0001
Sarjanumero . . . . . . . . . . . . . . . 4223500328

Valmistusvuosikoodi           Tehdaskoodi
 Koodi Vuosi
 42 2012
 43 2013
 44 2014

MOOTTORIN TUNNISTENUMEROT
Viittaus Kohler-moottoreiden tunnistenumeroihin (malli, erittely ja sarjanumero) helpottaa huoltoa, oikeiden varaosien 
tilaamista ja moottorin vaihtamista.

YLEISET ERITTELYT3.6 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Sylinterihalkaisija
Eritt. 00XX:
Eritt. 01XX:

Eritt. 02XX tai korkeampi:

---
84 mm (3.30 in.)
89 mm (3.50 in.)
94 mm (3.70 in.)

---
89 mm (3.50 in.)

---
94 mm (3.70 in.)

94 mm (3.70 in.)
---
---
---

Iskunpituus 86 mm (3.38 in.)
Iskutilavuus

Eritt. 00XX:
Eritt. 01XX:

Eritt. 02XX tai korkeampi:

---
477 cc (29.1 cu. in.)
535 cc (32.6 cu. in.)
597 cc (36.4 cu. in.)

---
535 cc (32.6 cu. in.)

---
597 cc (36.4 cu. in.)

597 cc (36.4 cu. in.)
---
---
---

Öljytilavuus (täyttö) 1,5 l. (1.6 U.S. qt.)
Suurin sallittu toimintakulma 
(täydellä öljymäärällä)4

25°

MOMENTTITIEDOT3,5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Ilmanpuhdistimen pohja
Kuusiolaippakiinnike 5,5 N·m (48 in. lb.)
Kiinnitysruuvikiinnike (asenna kuivana) 8,0 N·m (70 in. lb.) uuteen reikään

5,5 N·m (48 in. lb.) vanhaan reikään

Vastapaino
Ruuvi 10,9–13,2 N·m (95.0-115.0 in. lb.)

Puhaltimen kotelo ja pelti
M6-kiinnike 11,6 N·m (99 in. lb.) uuteen reikään

7,7 N·m (68 in. lb.) vanhaan reikään

Nokkavipu
Kiinnike 8,0–10,5 N·m (70-94.0 in. lb.) uuteen reikään

7,1–8,6 N·m (61.8-74.8 in. lb.) vanhaan reikään
3 Arvot on ilmoitettu metriyksiköissä. Suluissa olevat arvot ovat tuumajärjestelmän vastineet. 
4 Suurimman sallitun toimintakulman ylittäminen voi johtaa moottorin vaurioitumiseen riittämättömän voitelun 
aiheuttamana.
5 Voitele kierteet moottoriöljyllä ennen kokoonpanoa.
6 Kaikki Kohlerin ilmoittamat hevosvoima-arvot (hv) perustuvat testeissä hyväksyttyihin ja SAE J1940 / J1995 
-standardien mukaisiin tuloksiin. Tarkat tiedot testituloksista löytyvät verkkosivustolta KohlerEngines.com.
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MOMENTTITIEDOT3,5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Kaasutin
Kohokammion kiinnitysruuvi
 Walbro
 Nikki

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

Suojalevy
Kiinnike 24,5 N·m (216 in. lb.)

Kiertokanki
Kannen kiinnike (kiristä 2 vaiheessa) 5,5, 11,5 N·m (50, 100 in. lb.)

Kampikammio
Öljyntyhjennystulppa 14,0 N·m (125 in. lb.)

Sylinterinkansi
Kiinnike (kiristä 2 vaiheessa) 20.5, 41.0 Nm (180, 360 in. lb.)
Venttiilinvivun nivelpultti 13,5 N·m (120 in. lb.)
Venttiilinvivun säätömutterin ruuvi 5,5 N·m (50 in. lb.)

Sähkökäynnistin
Läpimenevä pultti 3,3–3,9 N·m (30-35 in. lb.)
Kiinnitysmutteri 3,6 N·m (32 in. lb.)
Mutteri (ylä) positiivisen (+) hiiliharjajohdon liitin 1,6–2,8 N·m (15-25 in. lb.)
Mutteri (laippa) positiivisen (+) hiiliharjajohdon liitin 2,2–4,5 N·m (20-40 in. lb.)

Vauhtipyörä
M12-kiinnitysruuvi 88,0 N·m (65 ft-lb).
M10-kiinnitysruuvi 66,5 N·m (49 ft-lb).

Nopeudensäädin
Vivun mutteri 7.0-8.5 Nm (60-75 in. lb.)

Sytytys
Sytytystulppa 27 N·m (20 ft. lb.)
Moduulin kiinnike 6,0 N·m (55 in. lb.) uuteen reikään

4,0 N·m (35 in. lb.) vanhaan reikään
Tasasuuntaajan kiinnike 6,0 N·m (55 in. lb.) uuteen reikään

4,0 N·m (35 in. lb.) vanhaan reikään

Äänenvaimennin
Kiinnitysmutterit 24,4 N·m (216 in. lb.)

Öljynsuodattimen putkitulppa
1/8 tuuman NPTF 4,5–5,0 N·m (40-46 in. lb.)

Öljypumppu
Kiinnitysruuvi 5,0–7,5 N·m (44.4-66.0 in. lb.) uuteen reikään

3,8–4,6 N·m (33.3-40.3 in. lb.) vanhaan reikään

3 Arvot on ilmoitettu metriyksiköissä. Suluissa olevat arvot ovat tuumajärjestelmän vastineet. 
5 Voitele kierteet moottoriöljyllä ennen kokoonpanoa.
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MOMENTTITIEDOT3,5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Oil Sentry™

Painekytkin 4,5–5,0 N·m (40–45 in. lb.)

Nopeudensäädin
Kannattimen kiinnike 11,0 N·m (95 in. lb.) uuteen reikään

7,5 N·m (65 in. lb.) vanhaan reikään

Staattori
Kiinnitysruuvi 6,0 N·m (55 in. lb.) uuteen reikään

4,0 N·m (35 in. lb.) vanhaan reikään

Venttiilikoppa
Kiinnike 11,0 N·m (95 in. lb.) uuteen reikään

7,5 N·m (65 in. lb.) vanhaan reikään

VÄLYSTIEDOT3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Vastapaino
Laakeripinnan sisähalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

67.011/67.086 mm (2.6382/2.6412 in.)
67.140 mm (2.6430 in.)

Tapin ulkohalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

11.950/11.975 mm (0.4705/0.4715 in.)
11.900 mm (0.4685 in.)

Ohjainkengän leveys
 Uusi
 Maks. kulumisraja

17,85/17,90 mm (0.703/0.705 in.)
17,75 mm (0.6988 in.)

Ohjainkengän reiän sisähalkaisija – ensimmäisen 
sukupolven vastapaino
 Uusi
 Maks. kulumisraja

12.000/12.025 mm (0.4724/0.4734 in.)
12.050 mm (0.4744 in.)

Niveltapin ulkohalkaisija (kampikammio) – toisen 
sukupolven vastapaino
 Uusi
 Maks. kulumisraja

11,964/11,975 mm (0.4710/0.4715 in.)
11.900 mm (0.4685 in.)

Vastapainon nivel – toisen sukupolven vastapaino
 Uusi
 Maks. kulumisraja 11,985/12,010 mm (0.4719/0.4728 in.)

12,035 mm (0.4738 in.)

Nokkapyörät
Päittäisvälys 0,5/1,5 mm (0.019/0.059 in.)
Sivuvälys 0.02/0.13 mm (0.001/0.005 in.)
Nokkapyörän ja nokan välinen akseliasennelma 0.02/0.10 mm (0.001/0.004 in.)

Suojalevy
Vastapainon ohjainkanavan leveys
 Uusi
 Maks. kulumisraja

17.95/18.05 mm (0.707/0.711 in.)
18.13 mm (0.714 in.)

3 Arvot on ilmoitettu metriyksiköissä. Suluissa olevat arvot ovat tuumajärjestelmän vastineet. 
5 Voitele kierteet moottoriöljyllä ennen kokoonpanoa.
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VÄLYSTIEDOT3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Kiertokanki
Kiertokangen ja kammen tapin välinen käyntivälys
 Uusi
 Maks. kulumisraja

0.03/0.055 mm (0.0012/0.0022 in.)
0,07 mm (0.0025 in.)

Kiertokangen ja kammen tapin välinen sivuvälys 0,25/0,59 mm (0.0098/0.0232 in.)
Kiertokangen ja männäntapin välinen käyntivälys 0.015/0.028 mm (0.0006/0.0011 in.)

Kampikammio
Nopeudensäätimen poikittaisakselin aukon 
sisähalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

6.025/6.05 mm (0.2372/0.2382 in.)
6.063 mm (0.2387 in.)

Kampiakseli
Päittäisvälys (vapaa) 0.225/1.025 mm (0.0089/0.040 in.)
Kampikammion porauksen sisähalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

41.965/41.990 mm (1.6521/1.6531 in.)
42.016 mm (1.654 in.)

Suojalevyn porauksen sisähalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

44.965/44.990 mm (1.7703/1.7713 in.)
45.016 mm (1.7723 in.)

Vauhtipyöräpuolen runkolaakeritapin 
ulkohalkaisija
 Uusi, ennen sarjanroa 3703200003
 Uusi, sarjanron 3703200013 jälkeen
 Ulkohalkaisija – enimmäiskulumisraja
 Maks. kartio
 Maks. soikeus

44.913/44.935 mm (1.7682/1.7691 in.)
44,870/44,895 mm (1.7665/1.7675 in.)

44.84 mm (1.765 in.)
0,0220 mm (0.0009 in.)

0.025 mm (0.001 in.)
Voimanottopuolen runkolaakeritapin ulkohalkaisija
 Uusi, ennen sarjanroa 3703200003
 Uusi, sarjanron 3703200013 jälkeen
 Ulkohalkaisija – enimmäiskulumisraja
 Maks. kartio
 Maks. soikeus

41.913/41.935 mm (1.6501/1.6510 in.)
41,855/41,880 mm (1.6478/1.6488 in.)

41,83 mm (1.647 in.)
0.020 mm (0.0008 in.)
0.025 mm (0.001 in.)

Poraus suojalevyssä, käyntivälys
 Uusi, ennen sarjanroa 3703200003
 Uusi, sarjanron 3703200013 jälkeen

0,030/0,077 mm (0.0012/0.0030 in.)
0,070/0,120 mm (0.0027/0.0047 in.)

Poraus kampikammiossa, käyntivälys
 Uusi, ennen sarjanroa 3703200003
 Uusi, sarjanron 3703200013 jälkeen

0,030/0,077 mm (0.0012/0.0030 in.)
0,085/0,135 mm (0.0033/0.0053 in.)

Kiertokangen kaulan ulkohalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja
 Maks. kartio
 Maks. soikeus

40.982/41.000 mm (1.6134/1.6141 in.)
40.964 mm (1.612 in.)
0.012 mm (0.0005 in.)
0.025 mm (0.001 in.)

KOKONAISKULUMA
 Voimanottopuoli, kampiakseli moottorissa
 Koko kampiakseli V-lohkoissa

0,15 mm (0.0059 in.)
0,10 mm (0.0039 in.)

Epäkeskojen ulkohalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

66.940/66.970 mm (2.6354/2.6366 in.)
66.89 mm (2.633 in.)

3 Arvot on ilmoitettu metriyksiköissä. Suluissa olevat arvot ovat tuumajärjestelmän vastineet.
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VÄLYSTIEDOT3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Sylinteriputki
Sylinteriputken sisähalkaisija
 Uusi

--- --- 94,010/94,035 mm
(3.701/3.702 in.)

Eritt. 00XX: 84,010/84,035 mm
(3.307/3.308 in.)

89,010/89,035 mm
(3.504/3.505 in.)

---

Eritt. 01XX: 89,010/89,035 mm
(3.504/3.505 in.)

--- ---

Eritt. 02XX tai korkeampi: 94,010/94,035 mm
(3.701/3.702 in.)

94,010/94,035 mm
(3.701/3.702 in.)

---

 Maks. kulumisraja --- --- 94,073 mm
(3.704 in.)

Eritt. 00XX: 84,073 mm
(3.310 in.)

89,073 mm
(3.507 in.)

---

Eritt. 01XX: 89,073 mm
(3.507 in.)

--- ---

Eritt. 02XX tai korkeampi: 94,073 mm
(3.704 in.)

94,073 mm
(3.704 in.)

---

 Maks. kartio
 Maks. soikeus

0,05 mm (0.002 in.)
0,12 mm (0.0047 in.)

Sylinterinkansi
Maks. epätasaisuus 0,8 mm (0.003 in.)

Nopeudensäädin
Nopeudensäätimen poikittaisakselin ja 
kampikammion välinen käyntivälys

0.013/0.075 mm (0.0005/0.003 in.)

Poikittaisakselin ulkohalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

5.975/6.012 mm (0.2352/0.2367 in.)
5.962 mm (0.2347 in.)

Nopeudensäätimen hammaspyörän akselin ja 
nopeudensäätimen hammaspyörän välinen välys

0.09/0.16 mm (0.0035/0.0063 in.)

Hammaspyörän akselin ulkohalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

5.99/6.00 mm (0.2358/0.2362 in.)
5.977 mm (0.02353 in.)

Sytytys
Sytytystulpan kärkiväli 0.76 mm (0.030 in.)
Moduulin ilmarako 0.203/0.305 mm (0.008/0.012 in.)

Öljypumppu
Pumpun hammaspyörien ja kampikammion 
välinen sivuvälys

0.165/0.315 mm (0.0065/0.0124 in.)

Mäntä, männänrenkaat ja männäntappi
Tapin reiän sisähalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

22.006/22.012 mm (0.8685/0.8666 in.)
22.025 mm (0.8671 in.)

Tapin ulkohalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

21.995/22.0 mm (0.8659/0.8661 in.)
21.994 mm (0.8658 in.)

Yläpuristusrenkaan ja uran välinen sivuvälys 0.04 mm (0.0016 in.)
Keskipuristusrenkaan ja uran välinen sivuvälys 0.04 mm (0.0016 in.)

3 Arvot on ilmoitettu metriyksiköissä. Suluissa olevat arvot ovat tuumajärjestelmän vastineet.
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VÄLYSTIEDOT3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Mäntä, männänrenkaat ja männäntappi (jatkuu)
Ylä- ja keskipuristusrenkaan päiden välin uusi 
aukko
 Ylärengas
 Keskirengas
 Vanha aukko (enint.)

0.15/0.40 mm (0.006/0.016 in.)
0.30/0.55 mm (0.012/0.022 in.)

0.77 mm (0.030 in.)
Työntöpinnan ulkohalkaisija7

 Uusi
--- --- 93,928/93,942 mm

(3.6980/3.6985 in.)
Eritt. 00XX: 83,948/83,962 mm

(3.3050/3.3056 in.)
88,948/88,962 mm
(3.5018/3.5024 in.)

---

Eritt. 01XX: 88,948/88,962 mm
(3.5018/3.5024 in.)

--- ---

Eritt. 02XX tai korkeampi: 93,928/93,942 mm
(3.6980/3.6985 in.)

93,928/93,942 mm
(3.6980/3.6985 in.)

---

 Maks. kulumisraja --- --- 93,828 mm
(3.6940 in.)

Eritt. 00XX: 83,828 mm
(3.3003 in.)

88,828 mm
(3.4972 in.)

---

Eritt. 01XX: 88,828 mm
(3.4972 in.)

--- ---

Eritt. 02XX tai korkeampi: 93,828 mm
(3.6940 in.)

93,828 mm 
(3.6940 in.)

---

Männän työntöpinnan ja sylinteriputken7 
käyntivälys

0,045 mm (0.0018 in.) 0,0880 mm
(0.0035 in.)

Venttiilit ja venttiilinnostimet
Imuventtiilin välys8 0,127 mm (0.005 in.)
Pakoventtiilin välys8 0,178 mm (0.007 in.)
Imuventtiilin miniminousu 8.9 mm (0.350 in.)
Pakoventtiilin miniminousu 8.9 mm (0.350 in.)
Venttiilin nimellinen istukkakulma 45°
Imuventtiilinvarren ja venttiilinohjaimen käyntivälys 0.038/0.076 mm (0.0015/0.003 in.)
Pakoventtiilinvarren ja venttiilinohjaimen 
käyntivälys

0,050/0,088 mm (0.0020/0.0035 in.)

Imuventtiilin ohjaimen sisähalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

6.038/6.058 mm (0.2377/0.2385 in.)
6.135 mm (0.2415 in.)

Imuventtiilinvarren halkaisija
 Uusi 5.982/6.0 mm (0.2355/0.2362 in.)
Pakoventtiilin ohjaimen sisähalkaisija
 Uusi
 Maks. kulumisraja

6.038/6.058 mm (0.2377/0.2385 in.)
6.160 mm (0.2425 in.)

Pakoventtiilinvarren halkaisija
 Uusi 5.970/5.988 mm (0.235/0.2357 in.)

3 Arvot on ilmoitettu metriyksiköissä. Suluissa olevat arvot ovat tuumajärjestelmän vastineet.
7 Mittaa 8 mm (0.314 in.) männänhelman alareunan yläpuolelta oikeissa kulmissa männäntappiin nähden.
8 Tarkasta venttiilivälys 200 tunnin välein, säädä tarvittaessa.
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YLEISET KIRISTYSMOMENTIT

Metristen kiinnikkeiden suositellut kiristysmomentit vakiosovelluksissa
Luokka Ei-kriittiset 

kiinnikkeet 
alumiiniksiKoko 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9

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

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

Kiristysmomenttien muunnokset
Nm = in. lb. x 0.113 in. lb. = N·m x 8,85
N·m = ft. lb. x 1,356 ft. lb. = N·m x 0,737

Tuumaisten kiinnikkeiden suositellut kiristysmomentit vakiosovelluksissa
Pultit, ruuvit, mutterit ja kiinnikkeet valettuna raudaksi tai teräkseksi. Luokan 2 tai 5 

kiinnikkeet alumiiniksi

Koko Luokka 2 Luokka 5 Luokka 8
Kiristysmomentti: N·m (in. lb.) ± 20 %

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

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

Kiristysmomentti: N·m (ft. lb.) ± 20 %
5/16–24 — — 40,7 (30) —
3/8–16 — 47,5 (35) 67,8 (50) —
3/8–24 — 54,2 (40) 81,4 (60) —

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

9/16–12 101,7 (75) 169,5 (125) 237,3 (175) —
9/16–18 135,6 (100) 223,7 (165) 311,9 (230) —
5/8–11 149,5 (110) 244,1 (180) 352,6 (260) —
5/8–18 189,8 (140) 311,9 (230) 447,5 (330) —
3/4–10 199,3 (147) 332,2 (245) 474,6 (350) —
3/4–16 271,2 (200) 440,7 (325) 637,3 (470) —
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Tiettyjen purku-, korjaus- ja kokoonpanotöiden helpottamiseksi on suunniteltu laatutyökaluja. Näitä työkaluja 
käyttämällä huollat moottorit asianmukaisesti helpommin, nopeammin ja turvallisemmin. Samalla huoltokapasiteetti 
kasvaa ja asiakkaat ovat tyytyväisiä moottoreiden lyhentyneiden seisokkien ansiosta.
Alla on luettelo työkaluista ja valmistajista.
ERILLISET TYÖKALUTOIMITTAJAT
Kohler Tools 
Ota yhteyttä paikalliseen Kohlerin 
toimittajaan. 

SE Tools 
415 Howard St.
Lapeer, MI 48446, Yhdysvallat
Puh: 810-664-2981
Maksuton numero: 800-664-2981
Faksi: 810-664-8181

Design Technology Inc.
768 Burr Oak Drive
Westmont, IL 60559, Yhdysvallat
Puh: 630-920-1300
Faksi: 630-920-0011

TYÖKALUT
Kuvaus Toimittaja/osanro
Alkoholipitoisuuden testeri
Uudelleenformuloitujen/hapetettujen polttoaineiden alkoholipitoisuuden (%) testaamiseen.

Kohler 25 455 11-S

Kampiakselin päittäisvälyksen levy
Kampiakselin päittäisvälyksen tarkastamiseen.

SE Tools KLR-82405

Kampiakselin tiivisteen suoja (Aegis)
Tiivisteen suojaamiseen kampiakselin asennuksen aikana.

SE Tools KLR-82417

Sylinterin vuodonilmaisin
Palojäänteiden sekä sylinterin, männän, renkaiden ja venttiilien kulumisen tarkastamiseen.
Saatavana olevat yksittäiset osat:
Sovitin 12 mm x 14 mm (vaaditaan XT-6-moottoreiden vuototesteissä)

Kohler 25 761 05-S

Design Technology Inc.
DTI-731-03

Toimittajan työkalusarja (kotimainen)
Vaadittujen Kohler-työkalujen täydellinen sarja.
25 761 39-S:n osat
Sytytysjärjestelmän koestuslaite
Sylinterin vuodonilmaisin
Öljynpaineen testaussarja
Tasasuuntaajan testeri (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

Toimittajan työkalusarja (kansainvälinen)
Vaadittujen Kohler-työkalujen täydellinen sarja.
25 761 42-S:n osat
Sytytysjärjestelmän koestuslaite
Sylinterin vuodonilmaisin
Öljynpaineen testaussarja
Tasasuuntaajan testeri (240 V AC / 50 Hz)

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

Alipaineen/paineen digitaalinen testeri
Kampikammion alipaineen testaamiseen.
Saatavana olevat yksittäiset osat:
Kuminen sovitintulppa

Design Technology Inc.
DTI-721-01

Design Technology Inc.
DTI-721-10

Elektronisen polttoaineen ruiskutuksen (EFI) diagnostiikkaohjelmisto
Kannettaville tietokoneille ja pöytätietokoneille.

 Kohler 25 761 23-S

EFI-huoltosarja
EFI-moottoreiden vianmääritykseen ja asettamiseen.
24 761 01-S:n osat
Polttoainepaineen testeri
Noid-valo
90 asteen sovitin
Johdossa oleva T-liitin
Kooditulppa, punainen johto
Kooditulppa, sininen johto
Shraderin putken välikantaletku

Kohler 24 761 01-S

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

Vauhtipyörän kiinnipitotyökalu (CS) 
Vauhtipyörän kiinni pitämiseen CS-sarjan moottoreissa.

SE Tools KLR-82407

Vauhtipyörän ulosvedin
Vauhtipyörän irrottamiseen kunnolla moottorista.

SE Tools KLR-82408

Vauhtipyörän silmukka-avain
Vauhtipyörän pitelemiseen irrotuksen aikana.

SE Tools KLR-82409
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TYÖKALUT
Kuvaus Toimittaja/osanro
Hydrauliventtiilin nostotyökalu
Hydraulisuodatinten irrottamiseen ja asentamiseen.

Kohler 25 761 38-S

Sytytysjärjestelmän koestuslaite
Annon testaamiseen kaikissa järjestelmissä, mukaan luettuna CD.

Kohler 25 455 01-S 

Induktiivinen takometri (digitaalinen)
Moottorin käyttönopeuden (r/min) tarkastamiseen.

Design Technology Inc.
DTI-110

Kulma-avain (K- ja M-sarjat) 
Sylinterin kiinnitysmuttereiden irrottamiseen ja asentamiseen.

Kohler 52 455 04-S

Öljynpaineen testaussarja
Öljynpaineen testaamiseen/varmistamiseen painevoidelluissa moottoreissa.

Kohler 25 761 06-S

Jäähdyttimen testeri
Jäähdyttimen ja suojuksen painetestaukseen Aegisin nestejäähdytteisissä moottoreissa.

Kohler 25 455 10-S

Tasasuuntaajan testeri (120 voltin jännite)
Tasasuuntaajan testeri (240 voltin jännite)
Tasasuuntaajien testaukseen.
25 761 20-S:n ja 25 761 41-S:n osat
CS-PRO-säätimen testijohtosarja
Erikoissäätimen testijohtosarja ja diodi

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

Design Technology Inc.
DTI-031
DTI-033

Sytytyksen säätömoduulin (SAM) testeri
Sytytyksen säätömoduulin (ASAM ja DSAM) testaamiseen SMART-SPARK™-moottoreissa.

Kohler 25 761 40-S

Käynnistimen huoltosarja (kaikki käynnistimet)
Käytön kiinnitysrenkaiden ja harjojen irrottamiseen ja asentamiseen.
Saatavana olevat yksittäiset osat:
Käynnistimen harjanpidin (solenoidimuutos)

SE Tools KLR-82411

SE Tools KLR-82416
Triad/OHC-ajoitustyökalusarja
Nokkapyörien ja kampiakselin pitämiseen ajastetussa asennossa hammashihnaa 
asennettaessa.

Kohler 28 761 01-S

Venttiilinohjaimen avarrin (K- ja M-sarjat)
Venttiilinohjainten oikean koon varmistamiseen asennuksen jälkeen.

Design Technology Inc.
DTI-K828

Venttiilinohjaimen avarrin O.S. (Command-sarja)
Kuluneiden venttiiliohjainten avartamiseen ylikokoisia varaosaventtiileitä varten. Voidaan 
käyttää hidasnopeuksisissa porakoneissa tai alla olevan kahvan kanssa käsin suoritetussa 
avarruksessa.

Kohler 25 455 12-S

Avartimen kahva
Käsin suoritettuun avarrukseen Kohler 25 455 12-S -avarrinta käytettäessä.

Design Technology Inc.
DTI-K830

Venttiilinohjaimen huoltosarja (Courage, Aegis, Command, OHC)
Kuluneiden venttiiliohjainten huoltamiseen.

SE Tools KLR-82415

AVUT
Kuvaus Toimittaja/osanro
Kampiakselin voiteluaine (Valspar ZZ613) Kohler 25 357 14-S
Dielektrinen rasva (GE/Novaguard G661) Kohler 25 357 11-S
Dielektrinen rasva Loctite® 51360
Kohlerin sähköisen käynnistinmoottorin voiteluaine (vauhtipyöräkäynnistin) Kohler 52 357 01-S
Kohlerin sähköisen käynnistinmoottorin voiteluaine (solenoidimuutos) Kohler 52 357 02-S
RTV-silikonitiivistysaine
 Loctite® 5900® Heavy Body 4 unssin aerosolisumuttimessa.
 Voidaan käyttää vain oksiimipohjaisia öljyä kestäviä RTV-tiivistysaineita, kuten 

mainittuja. Loctite® 5900® ja 5910® ovat tiivistysominaisuuksiltaan suositeltuja.

Kohler 25 597 07-S
Loctite® 5910®

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

Loctite® Ultra Copper 5920™
Uritetun käytön voiteluaine Kohler 25 357 12-S
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VAUHTIPYÖRÄN KIINNIPITOTYÖKALU KEINUVIPU/KAMPIAKSELITYÖKALU

Vauhtipyörän kiinnipitotyökalu voidaan valmistaa 
vanhasta romusta vauhtipyörän hammaskehästä ja 
käyttää silmukka-avaimen sijasta.
1. Leikkaa hammaskehästä katkaisuhiomakonetta 

käyttämällä kuusihampainen segmentti kuvan 
mukaisesti.

2. Hio pois mahdolliset särmät ja terävät reunat.
3. Käännä segmentti toisinpäin ja aseta se 

sytytysistukoiden väliin kampikammiossa niin, 
että työkalun hampaat tarttuvat vauhtipyörän 
hammaskehään. Istukat lukitsevat työkalun ja 
vauhtipyörän paikalleen ulosvetimellä löysäämistä, 
kiristystä tai ulosvetimellä irrotusta varten.

Momenttiavain keinuvipujen nostamiseen ja 
kampiakselin pyörittämiseen voidaan valmistaa vanhasta 
romusta kiertokangesta.
1. Etsi käytetty kiertokanki, joka on 10 hv:n tai sitä 

suuremmasta moottorista. Irrota ja heitä pois 
kiertokangen laakeripuolisko.

2. Irrota Posi-Lock-kangen nastat tai hio pois 
Command-kiertokangen kohdistuspykälät, jotta 
liitospinta olisi tasainen.

3. Etsi 1 tuuman pultti, jonka kierrekoko on sama kuin 
kiertokangessa.

4. Käytä litteää aluslevyä, joka vastaa sisähalkaisijal-
taan pulttia ja jonka ulkohalkaisija noin yksi tuuma. 
Kiinnitä pultti ja aluslevy kangen liitospintaan.
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Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
● Akku on liitetty väärin päin.
● Sulake on palanut.
● Kaasuttimen solenoidi toimii virheellisesti.
● Rikastin ei mene kiinni.
● Polttoaineletku tai -suodatin on tukossa.
● Johtosarjassa oleva diodi toimii virheellisesti avoimen 

virtapiirin tilassa.
● DSAI tai DSAM toimii virheellisesti.
● Polttoainesäiliö on tyhjä.
● Elektroninen säätöyksikkö on viallinen.
● Sytytyskela on viallinen.
● Sytytystulppa on viallinen.
● Polttoainepumpun vika – alipaineletku on tukkeutunut 

tai se vuotaa.
● Polttoainehana on kiinni.
● Sytytysmoduuli on viallinen, tai sen kärkiväli on 

säädetty väärin.
● Elektroniseen säätöyksikköön ei tule riittävää 

jännitettä.
● Suojakytkin on kytketty tai viallinen.
● Virta-avain tai kuolleen miehen kytkin on OFF-

asennossa.
● Öljyä on liian vähän.
● Polttoaineen laatu on heikko (likaa, vettä, 

vanhentunut, sekoitus).
● SMART-SPARKTM toimii virheellisesti.
● Sytytystulpan johdot on irrotettu.
Moottori käynnistyy, mutta ei jaksa käydä.
● Kaasutin on viallinen.
● Sylinterinkannen tiiviste on viallinen.
● Rikastin- tai kaasusäädin on viallinen tai säädetty 

väärin.
● Polttoainepumpun vika – alipaineletku on tukkeutunut 

tai se vuotaa.
● Ilmanottojärjestelmä vuotaa.
● Löysät johdot tai liitännät maattavat sytytyksen 

pysäytysvirtapiirin ajoittain.
● Polttoaineen laatu on heikko (likaa, vettä, 

vanhentunut, sekoitus).
● Polttoainesäiliön korkin huohotusaukko on tukossa.
Moottori käynnistyy vaikeasti
● Polttoaineletku tai -suodatin on tukossa.
● Moottori on ylikuumentunut.
● Puolipuristinmekanismi on viallinen.
● Rikastin- tai kaasusäädin on viallinen tai säädetty 

väärin.
● Sytytystulppa on viallinen.
● Vauhtipyörän kiila on leikannut.
● Polttoainepumpun vika – alipaineletku on tukkeutunut 

tai se vuotaa.
● Suojakytkin on kytketty tai viallinen.
● Löysät johdot tai liitännät maattavat sytytyksen 

pysäytysvirtapiirin ajoittain.
● Puristus on alhainen.
● Polttoaineen laatu on heikko (likaa, vettä, 

vanhentunut, sekoitus).
● Kipinöinti on heikkoa.

VIANMÄÄRITYSOPAS
Tarkasta vian ilmetessä aina ensin yksinkertaisimmat syyt, joita ei välttämättä itsestäänselvyytensä vuoksi tule ensin 
ajatelleeksikaan. Esimerkiksi käynnistysongelman syynä voi olla tyhjä polttoainesäiliö.
Alla on lueteltu eräitä tyypillisiä moottorivikojen syitä. Ne vaihtelevat moottorin erittelyjen mukaan. Ne auttavat vikojen 
syiden selvittämisessä.

Moottori ei pyöri.
● Akku on tyhjentynyt.
● Sähkökäynnistin tai solenoidi on viallinen.
● Virta-avain tai käynnistyskytkin on viallinen.
● Suojakytkin on kytketty tai viallinen.
● Löysät johdot tai liitännät maattavat sytytyksen 

pysäytysvirtapiirin ajoittain.
● Haat eivät tartu käytön pesässä.
● Moottorin sisäinen osa on leikannut kiinni.
Moottori käy, mutta katkonaisesti.
● Kaasutin on säädetty väärin.
● Moottori on ylikuumentunut.
● Sytytystulppa on viallinen.
● Sytytysmoduuli on viallinen, tai sen kärkiväli on 

säädetty väärin.
● Kampiakselin asentoanturin ilmarako on asetettu väärin.
● Suojakytkin on kytketty tai viallinen.
● Löysät johdot tai liitännät maattavat sytytyksen 

pysäytysvirtapiirin ajoittain.
● Polttoaineen laatu on heikko (likaa, vettä, 

vanhentunut, sekoitus).
● Sytytystulpan johdot on irrotettu.
● Sytytystulpan johdon kenkä on löysästi tulpassa.
● Sytytystulpan johto on löysällä.
Moottori ei käy tyhjäkäyntiä.
● Moottori on ylikuumentunut.
● Sytytystulppa on viallinen.
● Tyhjäkäyntipolttoaineen säätöneula(t) on säädetty väärin.
● Tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi on säädetty väärin.
● Polttoainetta ei syötetä riittävästi.
● Puristus on alhainen.
● Polttoaineen laatu on heikko (likaa, vettä, 

vanhentunut, sekoitus).
● Polttoainesäiliön korkin huohotusaukko on tukossa.
Moottori ylikuumenee.
● Jäähdytystuuletin on rikki.
● Moottorin kuormitus on liian suuri.
● Tuulettimen hihna on viallinen tai se on poissa 

paikaltaan.
● Kaasutin on viallinen.
● Kampikammiossa on liikaa öljyä.
● Polttoainesekoitus on liian laiha.
● Jäähdytysjärjestelmän nestepinta on liian alhainen.
● Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
● Jäähdytin ja/tai jäähdytysjärjestelmän komponentit 

ovat tukossa tai vuotavat.
● Vesipumpun hihna on viallinen tai rikki.
● Vesipumpun hihnassa esiintyy virhetoimintaa.
Moottori nakuttaa.
● Moottorin kuormitus on liian suuri.
● Hydraulinostin toimii virheellisesti.
● Öljyn viskositeetti/tyyppi on väärä.
● Sisäinen kuluminen tai vaurio.
● Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
● Polttoaineen laatu on heikko (likaa, vettä, 

vanhentunut, sekoitus).
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Moottori menettää tehoa.
● Ilmanpuhdistin on likainen.
● Moottori on ylikuumentunut.
● Moottorin kuormitus on liian suuri.
● Pakokaasun poisto on rajoittunut.
● Sytytystulppa on viallinen.
● Kampikammiossa on liikaa öljyä.
● Nopeudensäädin on säädetty väärin.
● Akun lataus on alhainen.
● Puristus on alhainen.
● Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
● Polttoaineen laatu on heikko (likaa, vettä, 

vanhentunut, sekoitus).
Moottori kuluttaa liikaa öljyä.
● Kiinnikkeet ovat löystyneet tai ne on kiristetty väärään 

momenttiin.
● Kannentiiviste on palanut tai ylikuumentunut.
● Huohottimen kieli on murtunut.
● Kampikammion huohotin on tukossa tai rikki tai se ei 

ole käyttökunnossa.
● Kampikammio on ylitäytetty.
● Öljyn viskositeetti/tyyppi on väärä.
● Sylinteriputki on kulunut.
● Männänrenkaat ovat kuluneet tai katkenneet.
● Venttiilinvarret/venttiilinohjaimet ovat kuluneet.
Öljytiivisteistä vuotaa öljyä.
● Huohottimen kieli on murtunut.
● Kampikammion huohotin on tukossa tai rikki tai se ei 

ole käyttökunnossa.
● Kiinnikkeet ovat löystyneet tai ne on kiristetty väärään 

momenttiin.
● Männän ohipuhallus, tai venttiilit vuotavat.
● Pakokaasun poisto on rajoittunut.

MOOTTORIN ULKOINEN TARKASTUS
HUOM: Öljy kannattaa tyhjentää jossakin muualla kuin 

työpöydän läheisyydessä. Varaa tarpeeksi aikaa, 
että öljy saadaan tyhjennettyä kokonaan.

Tarkasta huolellisesti moottorin ulkoinen olemus ja kunto 
ennen sen puhdistusta ja purkamista. Tämä tarkastus 
voi antaa vihjeitä siitä, mitä moottorin sisältä löytyy (sekä 
syyt), kun se puretaan.

● Tarkasta, onko kampikammioon, jäähdytysripoihin, 
ruohoverkkoon ja muille ulkopinnoille kerääntynyt likaa 
ja roskia. Lika ja roskat voivat aiheuttaa 
ylikuumentumista.

● Etsi mahdollisia polttoaine- ja öljyvuotoja ja vioittuneita 
osia. Runsas öljyvuoto saattaa viitata 
tukkeutuneeseen tai vialliseen huohottimeen, 
kuluneisiin tai viallisiin tiivisteisiin tai löystyneisiin 
kiinnikkeisiin.

● Tarkasta ilmanpuhdistimen kansi ja pohja vikojen sekä 
virheellisen asennuksen ja viallisen tiivisteen varalta.

● Tarkasta ilmansuodatin. Etsi reikiä, repeämiä, 
halkeamia ja vioittuneita tiivistyspintoja tai muita 
vikoja, joista moottoriin voi päästä suodattamatonta 
ilmaa. Likainen tai tukkeutunut suodatin voi olla merkki 
riittämättömästä tai virheellisesti suoritetusta huollosta.

● Tarkasta, onko kaasuttimen kurkku likainen. Kurkussa 
oleva lika on lisäviite siitä, että ilmanpuhdistin ei toimi 
kunnolla. 

● Tarkasta, onko öljytaso mittatikun merkkien välissä. 
Jos taso on sen yläpuolella, haistele mahdollista 
bensiinin tuoksua.

● Tarkasta öljyn kunto. Tyhjennä öljy astiaan; sen pitäisi 
virrata vapaasti. Tarkasta, onko öljyssä metallilastuja 
tai muita vieraita hiukkaisia.

 Liete on palamisen luonnollinen sivutuote; pieni 
kertyminen on normaalia. Runsas lietteen 
muodostuminen voi olla merkki liian rikkaista 
polttoaineasetuksista, heikosta sytytyksestä, liian 
pitkästä öljyn vaihtovälistä tai väärän painoisesta tai 
tyyppisestä öljystä.

MOOTTORIN PUHDISTUS

 VAARA
Puhdistusliuotteet voivat aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.
Käytä vain hyvin ilmastoiduilla alueilla poissa 
syttymislähteiden läheisyydestä.

Kaasuttimien puhdistusaineet ja liuotteet ovat erittäin 
herkästi syttyviä. Noudata puhdistusainevalmistajan 
oikeaoppisesta ja turvallisesta käytöstä antamia 
varoituksia ja ohjeita. Älä koskaan käytä bensiiniä 
puhdistusaineena.

Kun moottorin ulkoinen kunto on tarkastettu, pese 
moottori huolellisesti ennen purkamista. Puhdista 
yksittäiset osat moottoria purettaessa. Vain puhtaat osat 
voidaan tarkastaa ja mitata tarkasti kulumisen ja vikojen 
varalta. Markkinoilla on runsaasti puhdistusaineita, joilla 
rasvan, öljyn ja noen saa poistettua nopeasti moottorin 
osista. Noudata huolellisesti valmistajan antamia ohjeita 
ja turvallisuusmääräyksiä tällaisia puhdistusaineita 
käytettäessä.
Varmista, että kaikki puhdistusainejäänteet on 
poistettu ennen moottorin kokoamista ja käyttöönottoa. 
Pienikin puhdistusainemäärä saattaa nopeasti tuhota 
moottoriöljyn voiteluominaisuudet.
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Tila Johtopäätös
Kampikammion huohotin tukossa tai epäkunnossa. HUOM: Jos huohotin on olennainen osa venttiilikoppaa ja 

sitä ei voi huoltaa erikseen, kiinnitä venttiilikoppa 
ja tarkasta paine uudelleen.

Pura huohotin ja puhdista osat huolellisesti. Tarkasta 
tiivistepintojen tasaisuus. Kokoa huohotin ja tarkasta 
paine uudelleen. 

Tiivisteet ja/tai tiivisterenkaat vuotavat. Löystyneet tai 
väärään momenttiin kiristetyt kiinnikkeet.

Vaihda kaikki kuluneet tai vioittuneet tiivisteet ja 
tiivisterenkaat. Varmista, että kaikki kiinnikkeet on 
kiristetty kunnolla. Käytä oikeita kiristysmomenttiarvoja ja 
kiristysjärjestyksiä.

Männän ohipuhallus, tai venttiilit vuotavat (vahvista 
tarkastamalla komponentit).

Kunnosta mäntä, renkaat, sylinteriputki, venttiilit ja 
venttiilinohjaimet.

Rajoittunut pakokaasun poisto. Tarkasta pakokaasuverkko/kipinänsammutin (jos 
asennettu). Puhdista tai vaihda tarpeen mukaan. Korjaa 
tai vaihda kaikki vaurioituneet tai rajallisesti toimivat 
äänenvaimentimen tai pakojärjestelmän osat.

KAMPIKAMMION ALIPAINETESTI

 VAARA

Hiilimonoksidi voi aiheuttaa vakavaa 
pahoinvointia, pyörtymisen tai kuoleman.
Vältä pakokaasujen hengittämistä.

Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllistä 
hiilimonoksidia. Hiilimonoksidi on hajuton ja väritön 
kaasu, joka voi hengitysilmaan joutuessaan tappaa.

Kampikammion alipaineen testaus vedenpainemittaria 
käyttämällä:
1. Aseta kumitulppa öljyntäyttöaukkoon. Varmista, että 

letkuun on asennettu letkunpuristin, ja liitä letku 
tulpan ja vedenpainemittarin yhden putken välille 
kartioliittimillä. Jätä toinen putki auki ulkoilmaan. 
Tarkasta, että vedenpainemittarin vedenpinnan 
korkeus on 0-viivan kohdalla. Varmista, että 
letkunpuristin on kiinni.

2. Käynnistä moottori ja käytä sitä kuormittamattomana 
korkealla nopeudella.

3. Avaa puristin ja tarkista vedentaso putkessa.
 Moottoripuolella tason on oltava vähintään 10,2 cm 

(4 in.) avointa puolta korkeammalla.
 Jos taso moottoripuolella on määritettyä alhaisempi 

(vähäinen tai olematon alipaine) tai avoimen puolen 
alapuolella (paine), katso alla oleva taulukko. 

4. Sulje letkunpuristin ennen moottorin pysäyttämistä.

Kampikammion alipaineen testaus alipaine- tai 
painemittaria käyttämällä:
1. Poista öljytikku tai öljyn täyttötulppa/korkki.
2. Asenna sovitin öljyn täyttöputken tai öljytikun putken 

aukkoon ylösalaisin öljytikun putken halkaisijaltaan 
pienen pään ylle tai suoraan moottoriin, jos putkea ei 
käytetä. Työnnä väkäpäinen mittariliitin tulpassa 
olevaan reikään. 

3. Käytä moottoria ja tarkkaile mittarin lukemaa.
 Analoginen testeri – neulan liike nollasta (0) 

vasemmalle tarkoittaa alipainetta ja siitä oikealle 
painetta. 

 Digitaalinen testeri – paina testerin päällä olevaa 
testausnappia.

 Kampikammion alipaineen on oltava vähintään 
10,2 cm (4 in.) vedestä. Jos lukema on erittelyssä 
määritettyä alhaisempi tai jos esiintyy painetta, katso 
mahdolliset syyt ja seuraukset alla olevasta 
taulukosta.

 VAARA
Pyörivät osat voivat aiheuttaa vakavan 
vamman.
Älä mene moottorin lähelle sen ollessa 
käynnissä.

Pidä kädet, jalat, hiukset ja vaatteet poissa pyörivien 
osien läheisyydestä vammojen välttämiseksi. Älä 
koskaan käytä moottoria, jos sen kotelot, suojukset tai 
kannet on irrotettu.

Kampikammiossa pitäisi olla osittainen alipaine moottorin käydessä. Kampikammiossa vallitseva paine (yleensä 
tukkeutuneen tai väärin kootun huohottimen vuoksi) voi työntää öljyä öljytiivisteisiin, tiivisterenkaisiin ja muihin 
mahdollisiin paikkoihin.
Kampikammion alipaine kannattaa mitata joko vedenpainemittarilla tai alipainemittarilla. Täydelliset ohjeet toimitetaan 
sarjoissa.
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PURISTUSPAINETESTI
Kaksisylinteriset Command-moottorit:
Puristuspainetesti on parasta suorittaa, kun moottori on lämmin. Puhdista lika ja roskat sytytystulppien kannoista 
ennen tulppien poistamista. Varmista, että rikastin on kytketty pois ja kaasu täysin auki testin aikana. Puristuspaineen 
on oltava vähintään 160 psi ja siinä saa esiintyä enintään 15 %:n ero sylinterien välillä.
Kaikki muut mallit:
Nämä moottorit on varustettu automaattisella puolipuristimella. Puolipuristimen vuoksi on vaikea saada tarkkaa 
puristuspainelukemaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää alla kuvattua sylinterin vuototestiä.
SYLINTERIN VUOTOTESTI
Sylinterin vuototesti voi olla arvokas vaihtoehto puristuspainetestille. Kun palotila paineistetaan ulkoisesta 
paineilmalähteestä, voit määritellä, vuotavatko venttiilit tai renkaat ja miten pahasti.
Sylinterin vuodonilmaisin on suhteellisen yksinkertainen ja edullinen pienille moottoreille tarkoitettu vuodonilmaisin. 
Ilmaisin sisältää pikaliittimen väliletkun ja pitotyökalun kiinnittämistä varten.
1. Lämmitä moottori käyttämällä sitä 3–5 minuuttia.
2. Irrota sytytystulpat ja ilmansuodatin moottorista.
3. Käännä kampiakselia, kunnes (testattavan sylinterin) mäntä on puristustahdin yläkuolokohdassa. Pidä moottori 

tässä asennossa testin aikana. Vuodonilmaisimen mukana toimitettua kiinnipitotyökalua voidaan käyttää, jos 
kampiakselin voimanottopää on käytettävissä. Lukitse kiinnipitotyökalu kampiakseliin. Asenna 3/8 tuuman varsi 
työkalun aukkoon niin, että se on kohtisuorassa kiinnipitotyökaluun ja kampiakseliin voimanottoon nähden.

 Jos vauhtipyöräpää on helpommin käsillä, voit käyttää vääntövartta ja hylsyä vauhtipyörän mutterissa/ruuvissa 
sen pitämiseksi paikallaan. Avustajalle voi olla tarvetta pitämään vääntövartta paikallaan testauksen aikana. Jos 
moottori on asennettu laitteeseen, sitä voi olla mahdollista pitää paikallaan kiinnittämällä tai kiilaamalla käytettävä 
komponentti. Varmista kuitenkin, että moottori ei pääse pyörimään pois yläkuolokohdasta kumpaankaan 
suuntaan.

4. Asenna liitin sytytystulpan reikään, mutta älä kiinnitä sitä testauslaitteeseen tässä vaiheessa.
5. Käännä säätimen nuppi täysin vastapäivään.
6. Kytke vähintään 50 psi:n ilmanlähde testeriin.
7. Käännä säätimen nuppia myötäpäivään (lisää suuntaa), kunnes mittarin neula on keltaisella alueella asteikon 

alapäässä.
8. Liitä testerin pikaliitin sovittimen letkuun. Pidä moottori tiukasti yläkuolokohdassa ja avaa testerin venttiili 

vähitellen. Tarkkaile mittarin lukemaa ja kuulostele ilman puhallusääniä polttoilman imuaukosta, pakoaukosta ja 
kampikammion huohottimesta. 

Tila Johtopäätös
Ilmaa vuotaa kampikammion huohottimesta. Rengas tai sylinteri on kulunut.
Ilmaa vuotaa pakojärjestelmästä. Pakoventtiili on viallinen tai istukka on väärä.
Ilmaa vuotaa imuaukosta. Imuventtiili on viallinen tai istukka on väärä.
Mittarin lukema on vihreällä alueella (matala). Männänrenkaat ja sylinteri hyvässä kunnossa.
Mittarin lukema on keltaisella alueella (keski). Moottoria voi edelleen käyttää, mutta kulumista on jonkin 

verran. Asiakkaan on ryhdyttävä suunnittelemaan 
kunnostusta ja vaihtoa.

Mittarin lukema on punaisella alueella (korkea). Renkaat ja/tai sylinteri ovat huomattavan kuluneet. 
Moottori on kunnostettava tai vaihdettava.
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Paperisuodatin
1. Poista suodatin rungosta ja aseta uusi tilalle.
2. Asenna suodatin laskostettu puoli ulospäin ja 

asettele kumitiiviste rungon reunoille.
Asenna ilmanpuhdistimen kansi paikoilleen ja kiinnitä se 
nupeilla.
HUOHOTINPUTKI
Varmista, että huohotinputki on hyvin kiinni.
ILMAJÄÄHDYTIN

 VAARA
Kuumat osat voivat aiheuttaa vakavia 
palovammoja.
Älä koske moottoriin sen ollessa käynnissä tai 
heti pysäyttämisen jälkeen.

Älä koskaan käytä moottoria, jos sen lämpösuojat tai 
muut suojukset on irrotettu.

Riittävä jäädytys on olennaisen tärkeää. 
Ylikuumentumisen ehkäisemiseksi ritilät, jäähdytysrivat 
ja moottorin muut ulkoiset pinnat on pidettävä puhtaana. 
Vältä veden suihkuttamista johtojen tai elektronisten 
osien päälle. Katso Huoltokaavio

ILMANPUHDISTIN
Nämä järjestelmät ovat CARB/EPA-sertifi oituja. 
Komponentteihin ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
Ilmanpuhdistimen komponentit

B

C

A

D

E

A

B

C

D

E

A Ilmanpuhdistimen 
pohja B Paperisuodatin

C Esisuodatin D Ilmanpuhdistimen 
kansi

E Ilmanpuhdistimen 
nuppi

HUOM: Jos moottoria käytetään ilmansuodattimen osien 
ollessa löysällä tai rikki, seurauksena voi olla ennenai-
kaista kulumista ja vikaantumista. Vaihda kaikki väänty-
neet tai vioittuneet osat.
HUOM: Paperisuodatinta ei voi puhdistaa paineilmalla. 
Avaa nupit ja irrota ilmanpuhdistimen kansi.
Esisuodatin (jos asennettu)
1. Irrota esisuodatin.
2. Vaihda esisuodatin tai pese se lämpimällä vedellä ja 

puhdistusaineella. Huuhtele ja anna kuivua ilmassa.
3. Imeytä esisuodattimeen uutta moottoriöljyä, purista 

liika öljy pois.
4. Asenna esisuodatin takaisin koteloon, keskitä 

esisuodattimen reikä yläkotelon nupin kanssa.
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Tyypilliseen kaasuttimella varustettuun 
polttoainejärjestelmään ja siihen liittyviin 
komponentteihin kuuluvat:
● polttoainesäiliö,
● polttoaineletkut,
● letkussa oleva polttoainesuodatin,
● polttoainepumppu,
● kaasutin.

Polttoainepumppu pumppaa polttoaineen säiliöstä 
suodattimen ja polttoaineletkujen kautta. Tämän jälkeen 
polttoaine virtaa kaasuttimen kohokammioon, imetään 
sieltä kaasuttimen runkoon ja sekoitetaan siellä ilman 
kanssa. Tämä polttoaineen ja ilman seos poltetaan 
moottorin palotilassa.
POLTTOAINESUOSITUKSET
Katso Huolto.
POLTTOAINELETKU
EPA- ja CARB-määräysten täyttämiseksi kaasuttimilla 
varustetuissa Kohler Co:n moottoreissa on käytettävä 
tiivistä polttoaineletkua.
POLTTOAINEPUMPPU
Jotkin moottorit on varustettu yhdellä tai kahdella 
valinnaisella sykepolttoainepumpulla. Toinen niistä on 
asennettu nopeudensäätimen kannattimeen, toinen 
ilmanpuhdistimen alustaan.
Polttoainepumpussa on kaksi kalvolla erotettua 
kammiota. Ilmakammio on yhdistetty moottorin 
kampikammioon kumiletkulla. Polttoainekammiossa 
on tuloliitäntä polttoainesäiliöstä ja lähtöliitäntä 
kaasuttimeen. Sekä tulo- että lähtöliitännässä on 
sisäinen suuntaventtiili.
Kampikammion vaihtuva ali- ja ylipaine aktivoi 
pumpun. Kun mäntä liikkuu sylinterissä ylöspäin, 
kampikammioon ja pumpun ilmakammioon muodostuu 
alipaine. Kalvo joustaa alipainetta kohti, ja imu 
vetää polttoaineen tuloliitännän suuntaventtiilin ohi 
polttoainekammioon. Männän laskuliike muodostaa 
kampikammioon ja ilmakammioon ylipaineen, joka 
työntää kalvoa vastakkaiseen suuntaan ja kohdistaa 
painetta polttoaineeseen. Tuloliitännän suuntaventtiili 
on nyt kiinni, joten polttoaine pakotetaan lähtöliitännän 
suuntaventtiilin kautta kaasuttimeen. 

Korjaus
Sykepumppuja ei voi huoltaa ja vioittuessaan ne on 
vaihdettava. 

Irrotus
Nopeudensäätimen kannattimeen asennettu 
polttoainepumppu
1. Irrota tuloliitäntä, lähtöliitäntä ja sykeletkut 

polttoainepumpusta. Merkitse letkut kokoonpanoa 
vasten.

2. Irrota ruuvit, joilla polttoainepumppu on kiinnitetty.
Ilmanpuhdistimen alustaan asennettu 
polttoainepumppu
1. Poista öljytikku ja puhaltimen kotelo.
2. Irrota tuloliitäntä, lähtöliitäntä ja sykeletkut 

polttoainepumpusta. Merkitse letkut kokoonpanoa 
vasten.

3. Irrota polttoainepumppu kannattimesta.

Asennus
Nopeudensäätimen kannattimeen asennettu 
polttoainepumppu
1. Asenna uusi pumppu ja kiinnitä se 

kuusiokantaruuveilla. Kiristä ruuvit momenttiin 
5,9 N·m (52 in. lb.). Älä kiristä liikaa.

2. Yhdistä tuloliitäntä, lähtöliitäntä ja sykeletkut pumpun 
liittimiin. Kiinnitä kiristimillä.

Ilmanpuhdistimen alustaan asennettu 
polttoainepumppu
1. Asenna uusi polttoainepumppu painamalla pumppu 

kannattimeen lukkokielten ohi.
 2. Yhdistä tuloliitäntä, lähtöliitäntä ja sykeletkut pumpun 

liittimiin. Kiinnitä kiristimillä. 
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POLTTOAINEJÄRJESTELMÄTESTIT
Jos moottori käynnistyy vaikeasti tai pyörii käynnistymättä, ongelma voi piillä polttoainejärjestelmässä. Testaa 
polttoainejärjestelmä seuraavin toimenpitein.

1. Tarkasta, onko palotilassa polttoainetta.
 a. Irrota ja maadoita sytytystulpan johto.
 b. Sulje kaasuttimen rikastin.
 c. Pyöritä moottoria useita kierroksia.
 d. Irrota sytytystulppa ja tarkasta, onko sen kärjessä 

polttoainetta.
2. Tarkasta polttoainevirtaus säiliöstä 

polttoainepumppuun.
 a. Irrota polttoaineletku polttoainepumpun 

tuloliittimestä.
 b. Pidä letku säiliön pohjan alapuolella. Avaa 

sulkuventtiili (jos sellainen on) ja tarkkaile 
virtausta.

3. Tarkasta polttoainepumpun toiminta.
 a. Irrota polttoaineletku kaasuttimen tuloliittimestä.
 b. Pyöritä moottoria useita kierroksia ja tarkkaile 

virtausta.

Tila Johtopäätös
Sytytystulpan kärjessä on polttoainetta. Palotilaan pääsee polttoainetta.
Sytytystulpan kärjessä ei ole polttoainetta. Tarkasta polttoaineen virtaus polttoainesäiliöstä (vaihe 2).
Polttoaineletkusta virtaa polttoainetta. Tarkasta, onko polttoainepumpussa vikaa (vaihe 3).

Jos polttoainepumppu toimii, tarkasta kaasuttimen kunto. 
Katso Kaasutin.

Polttoaineletkusta ei virtaa polttoainetta. Tarkasta polttoainesäiliön korkin huohotusaukko, 
polttoaineen keruuverkko, letkussa oleva suodatin, 
sulkuventtiili ja polttoaineletku. Korjaa havaitut viat ja liitä 
letku uudelleen.

Polttoaineletkun kunto Tarkasta, onko polttoaineletkussa tukkeita. Jos letkussa 
ei ole tukkeita, tarkasta, onko kampikammiota täytetty 
liikaa ja onko sykeletkussa öljyä. Jos vian syy ei paljastu 
näissä tarkastuksissa, vaihda pumppu.
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KAASUTIN

 VAARA Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt voivat räjähtää 
herkästi syttyessään. Säilytä bensiiniä vain hyväksytyissä 
astioissa hyvin tuuletetuissa tiloissa, joissa ei ole kipinöiden 
tai liekkien vaaraa. Läikkynyt polttoaine voi syttyä, jos 
se pääsee kosketuksiin kuumien osien tai sytytystulpan 
kipinöiden kanssa. Älä koskaan käytä bensiiniä 
puhdistusaineena.

Polttoaineen räjähtäminen voi aiheuttaa 
tulipaloja ja vakavia palovammoja.
Älä tankkaa polttoainesäiliötä moottorin 
ollessa kuuma tai sen käydessä.

Yksikurkkuisen Nikki-kaasuttimen komponentit

A

C

B

J

I

H

G

K

D

E

F

A Rikastinvipu ja akseli B Rikastimen 
palautusjousi

C Rikastinläppä D Polttoaineneula

E Kohon tappi F Kohokammion 
kiinnitysruuvin tiiviste

G Polttoaineen 
katkaisusolenoidi H Kohokammio

I Koho J Kohokammion tiiviste

K Tyhjäkäyntinopeuden 
säätöjousi ja -ruuvi

Yksikurkkuisen Walbro-kaasuttimen komponentit

A

C

B

J

I

H

G

K

D

E

F

L

A Rikastinvipu ja akseli B Rikastimen 
palautusjousi

C Rikastinläppä D Polttoaineneula

E Kohon tappi F Kohokammion 
kiinnitysruuvin tiiviste

G Polttoaineen 
katkaisusolenoidi H Kohokammio

I Koho J Kohokammion tiiviste

K Tyhjäkäyntinopeuden 
säätöjousi ja -ruuvi L Kohokammion 

kiinnitysruuvi
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Nämä moottorit on varustettu joko Walbro- tai Nikki-
kaasuttimella, jossa on kiinteä pääsuutin. Kaasuttimissa 
on tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi ja joko kiinteä 
tyhjäkäynti tai rajoitin tyhjäkäyntiseoksen säätöneulassa. 

Vianmäärityksen tarkastuslista
Jos moottoria on vaikea käynnistää tai se käy 
epätasaisesti tai sammuu tyhjäkäyntinopeudella, 
tarkasta seuraavat kohdat, ennen kuin säädät tai purat 
kaasutinta.
1. Varmista, että polttoainesäiliöön on tankattu 

puhdasta, tuoretta bensiiniä.
2. Varmista, että polttoainekorkin huohotusaukko ei ole 

tukossa ja että se toimii kunnolla.

3. Varmista, että kaasuttimeen pääsee polttoainetta. 
Tähän kuuluu polttoainehanan, polttoainesäiliön 
suodatinverkon, polttoainesuodattimen, 
polttoaineletkujen ja polttoainepumpun tarkastaminen 
tarvittaessa tukkeutumien ja viallisten osien varalta.

4. Varmista, että ilmanpuhdistimen pohja ja kaasutin on 
kiinnitetty kunnolla moottoriin hyväkuntoisilla 
tiivisteillä.

5. Varmista, että ilmanpuhdistinelementti 
(esipuhdistettu, jos asennettu) on puhdas ja että 
kaikki ilmanpuhdistimen osat on kiinnitetty kunnolla.

6. Varmista, että sytytys-, nopeudensäädin- ja 
pakojärjestelmä sekä kaasu- ja rikastinvivut toimivat 
kunnolla.

Vianmääritys – kaasuttimeen liittyvät syyt
Tila Mahdollinen syy Johtopäätös

Moottoria on vaikea käynnistää tai se 
käy epätasaisesti tai sammuu 
tyhjäkäyntinopeudella.

Tyhjäkäyntiseos/nopeus väärin 
säädetty.

Säädä tyhjäkäyntinopeuden ruuvia ja 
sen jälkeen tyhjäkäyntiseoksen 
neulaa.

Huono rikastimen säätö. Rikastimen oikea säätö.
Moottori käy rikkaalla seoksella 
(musta, nokinen savu, sytytyskatkot, 
nopeuden ja tehon häviäminen, 
nopeudensäätimen ”hakeminen” tai 
kaasun liiallinen aukeaminen).

Rikastin osittain kiinni käytön aikana. Varmista tarkastamalla rikastinvipu/
vivusto, että rikastin toimii oikein.

Tyhjäkäyntiseos on säädetty väärin. Säädä tyhjäkäyntiseoksen neula.
Likaa polttoaineneulan alla. Irrota neula; puhdista se ja istukka ja 

puhalla paineilmalla.
Kohokammion ilmareikä tai 
ilmanpoistoaukot tukossa.

Irrota kohokammio, tyhjäkäyntise-
oksen säätöneula ja levytulpat. 
Puhdista reiät ja ilmanpoistoaukot. 
Puhalla kaikki kanavat paineilmalla.

Kohokammion tiiviste vuotaa. Irrota kohokammio ja vaihda tiiviste.
Vuotava, murtunut tai vioittunut koho. Tarkasta vuodot upottamalla koho.

Moottori käy laihalla seoksella 
(sytytyskatkot, nopeuden ja tehon 
häviäminen, nopeudensäätimen 
”hakeminen” tai kaasun liiallinen 
aukeaminen).

Tyhjäkäyntiseos on säädetty väärin. Säädä tyhjäkäyntiseoksen neula.

Tyhjäkäyntireiät tukossa; likaa 
polttoaineen syöttökanavissa.

Irrota kohokammio, 
tyhjäkäyntiseoksen säätöneula ja 
levytulpat. Puhdista pääsuutin ja 
kaikki kanavat; puhalla paineilmalla.

Kaasuttimesta vuotaa polttoainetta. Likaa polttoaineneulan alla. Irrota kohokammio, 
tyhjäkäyntiseoksen säätöneula ja 
levytulpat. Puhdista reiät ja 
ilmanpoistoaukot. Puhalla kaikki 
kanavat paineilmalla.

Koho on haljennut tai vioittunut. Vaihda koho.
Kohokammion kiinnitysruuvin tiiviste 
vioittunut. 

Vaihda tiiviste.

Kohokammion kiinnitysruuvi löysällä. Kiristä ruuvi erittelyjen mukaiseen 
momenttiin. Walbro 5,1–6,2 N·m 
(45-55 in. lb.) tai Nikki 10,8–12,8 N·m 
(96-113 in. lb.).

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ 
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Polttoaineen katkaisusolenoidi
Useimmat kaasuttimet on varustettu polttoaineen katkai-
susolenoidilla. Solenoidi on kiinnitetty kohokammioon. 
Solenoidissa on jousikuormitteinen tappi, joka vetäytyy, 
kun johtoon tulee 12 voltin jännite. Polttoaine pääsee täl-
löin virtaamaan pääsuuttimeen. Kun sähkövirta katkais-
taan, tappi tulee esiin ja estää polttoaineen virtauksen. 
Alla on yksinkertainen testi, joka suoritetaan moottorin 
ollessa sammutettuna. Testin avulla voidaan selvittää, 
toimiiko solenoidi moitteettomasti. 
1. Katkaise polttoaineen virtaus ja poista solenoidi 

kaasuttimesta. Kun solenoidi on löysätty ja poistettu, 
kaasuttimesta vuotaa kaasua. Pidä valmiina astia, 
johon polttoaine kerätään. 

2. Pyyhi solenoidin kärki pyyhkeellä tai puhalla se 
polttoaineesta kuivaksi paineilmalla. Vie solenoidi 
hyvin ilmastoituun paikkaan, jossa ei ole 
polttoainehöyryjä. Tarvitset myös 12 voltin 
virtalähteen, joka voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. 

3. Varmista, että virtalähteestä on katkaistu virta. Kytke 
virtalähteen plusjohto solenoidin punaiseen johtoon. 
Kytke virtalähteen miinusjohto solenoidin runkoon. 

4. Kytke virtalähde päälle ja tarkkaile solenoidin 
keskellä olevaa tappia. Tapin pitäisi vetäytyä, kun 
virta kytketään, ja palata alkuperäiseen asentoonsa, 
kun virta katkaistaan. Varmista moitteeton toiminta 
suorittamalla testi useaan kertaan. 

Kaasuttimen piirit
Koho 
Koho ja polttoaineneula pitävät kammion polttoainetasoa 
yllä. Kohon noste estää polttoaineen virtauksen, kun 
moottori on levossa. Kun polttoainetta kulutetaan, koho 
laskee ja polttoaineen paine työntää polttoaineneulan 
irti istukasta, jolloin kammioon pääsee lisää 
polttoainetta. Kulutuksen vähentyessä kohon noste 
tulee jälleen polttoaineen painetta suuremmaksi, kohoaa 
esiasetettuun asetukseen ja estää virtauksen. 
Hidas ja keskialue
Alhaisilla nopeuksilla moottori käyttää ainoastaan hidas-
ta piiriä. Kun mitattu määrä ilmaa imetään joutokäynti- 
ilmanpoistosuutinten läpi, polttoainetta imetään pääsuut-
timeen ja mitataan siitä edelleen joutokäyntisuuttimeen. 
Ilma ja polttoaine sekoittuvat joutokäyntisuuttimen 
rungossa ja poistuvat joutokäynnin tasauskammioon 
(siirtoaukkoon). Joutokäynnin tasauskammiosta ilman ja 
polttoaineen sekoitus mitataan joutokäyntiaukon kana-
van läpi. Hitaalla joutokäynnillä ilman ja polttoaineen 
sekoitusta ohjataan säätämällä joutokäynnin polttoaineen 
säätöruuveja. Sekoitukseen sekoitetaan tämän jälkeen 
päävoima ilmaa, jonka jälkeen sekoitus syötetään moot-
toriin. Kaasuläpän aukon kasvaessa ilman ja polttoaineen 
seosta imetään yhä suurempi määrä sisään joutokäynnin 
kiinteiden ja mitattujen reikien läpi. Kaasuläpän auetessa 
yhä enemmän alipaineen signaali kaasuttimen kurkussa 
kasvaa niin suureksi, että pääpiiri alkaa toimia. 
Pää (työnopeus)
Työnopeuksilla ja suurilla kuormilla moottori käyttää 
pääpiiriä. Kun mitattu määrä ilmaa on imetty 
ilmasuutinten läpi, polttoainetta imetään pääsuuttimen 
läpi. Ilma ja polttoaine sekoitetaan pääsuuttimissa. Seos 
siirtyy pääilmavirtaan, jossa polttoaine ja ilma sekoittuvat 
vielä lisää. Sekoitus siirretään tämän jälkeen palotilaan. 
Kaasuttimessa on kiinteä pääpiiri, joten säätäminen ei 
ole mahdollista. 

Kaasuttimen säädöt
HUOM: Kaasutinta säädetään vasta, kun moottori on 

lämmin. 
Kaasutin on suunniteltu syöttämään oikea polttoaineen 
ja ilman seos moottoriin kaikissa käyttötilanteissa. 
Pääsuutin on kalibroitu tehtaalla ja sitä ei voi säätää. 
Myös tyhjäkäyntiseoksen säätöneulat on säädetty 
tehtaalla eivätkä normaalisti vaadi säätöä. 
Hitaan tyhjäkäyntinopeuden (r/min) säätö
HUOM: Tyhjäkäyntinopeus riippuu sovelluksesta. Katso 

laitevalmistajan antamat suositukset. Perusmoot-
toreiden hidas tyhjäkäyntinopeus on 1 200 r/min. 

Aseta kaasuvipu tyhjäkäynnin tai hitaan käynnin asentoon. 
Kierrä tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvia sisään tai ulos, 
kunnes tyhjäkäyntinopeus on 1 200 r/min (± 75 r/min). 
Säätyvän tyhjäkäyntinopeuden säätö (jos varustelussa)
1. Pidä nopeudensäätimen vipua loitolla kaasuttimesta, 

jotta kaasuvipu nojaisi kaasuttimen tyhjäkäyntino-
peuden (r/min) säätöruuviin. Käynnistä moottori ja 
anna sen lämmetä. Säädä sitten ruuvia, kunnes 
nopeus on noin 1 200 r/min. Tarkasta nopeus 
kierroslukumittarilla. Käännä (sisempää) säätöruuvia 
myötäpäivään (sisäänpäin) nopeuden lisäämiseksi, 
vastapäivään (ulospäin) sen vähentämiseksi. 

2. Vapauta nopeudensäätimen vipu ja tarkasta, että 
kaasuvipu on tyhjäkäyntiasennossa. Käännä 
säätyvän tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvia, kunnes 
tyhjäkäyntinopeus vastaa laitevalmistajan antamaa 
suositusta (1 500 – 1 800 r/min). Joissakin 
moottoreissa on taipuisa liuska, jota käytetään 
nopeuden asettamiseen. Suositettu nopeus 
saavutetaan taivuttamalla liuskaa tongeilla. Säätyvä 
tyhjäkäyntinopeus (r/min) on tavallisesti noin 300 r/min 
hidasta tyhjäkäyntinopeutta nopeampi. 

3. Siirrä kaasuvipu täysin avonaiseen / täyden kaasun 
asentoon ja pidä se siinä. Aseta aiottu työnopeuden 
kuormittamaton kierrosluku kääntämällä 
työnopeuden säätöruuvia. Säätyvän 
tyhjäkäyntinopeuden säätö on tehtävä ennen tämän 
säädön tekemistä. 

Hitaan tyhjäkäyntiseoksen säätö
Tyhjäkäyntiseoksen optimiasetus

BB
CC

ED

AA

A Rikas B Laiha
C Keskipiste D Vasen puoli
E Oikea puoli

HUOM: Moottoreissa on kiinteä hidas tyhjäkäyntinopeus 
tai rajoittimet tyhjäkäyntiseoksen säätöneuloissa. 
Vaihe 2 voidaan suorittaa ainoastaan rajoittimen 
sallimissa rajoissa. Älä yritä poistaa rajoittimia. 
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1. Aseta kaasuvipu tyhjäkäynnin tai hitaan käynnin 
asentoon. Säädä hitaaksi tyhjäkäyntinopeudeksi 
1 200 r/min. Noudata hitaan tyhjäkäyntinopeuden 
(r/min) säätöohjeita. 

2. Hitaan tyhjäkäyntiseoksen neulojen asetus: aseta 
kaasuvipu tyhjäkäynnin tai hitaan käynnin asentoon. 

 a. Kierrä tyhjäkäyntiseoksen säätöneulaa ulospäin 
(vastapäivään) esiasetuksesta, kunnes moottorin 
nopeus laskee (rikas). Huomioi neulan asento. 
Käännä nyt säätöneulaa sisäänpäin 
(myötäpäivään). Moottorin nopeus saattaa 
nousta, minkä jälkeen se laskee, kun neulaa 
kierretään sisään (laiha). Huomioi neulan asento. 
Aseta säätöneula puoliväliin rikkaan ja laihan 
asetuksen väliin. 

 b. Toista sama toimenpide hitaan 
tyhjäkäyntinopeuden toisen säätöneulan kohdalla 
(vain kaksisylinterisissä kaasuttimissa).

3. Tarkasta uudelleen, että hidas tyhjäkäyntinopeus (r/
min) on asetettu määritettyyn nopeuteen, ja säädä 
tarvittaessa. 

Työnopeuden (r/min) säätö
1. Vie kaasuvipu asentoon FAST moottorin käydessä.
2. Käännä sisempää säätöruuvia ulospäin 

vähentääksesi tai sisäänpäin kasvattaaksesi 
kierrosnopeutta. Yksisylinterisissä Courage-
moottoreissa on löysättävä nopeudensäätimen 
kannattimen ruuveja ja liu’utettava kaasutinta kohti 
nopeuden vähentämiseksi tai kaasuttimesta poispäin 
nopeuden lisäämiseksi.

Kaasuttimen huolto
HUOM: Pääsuuttimet ja joutokäyntisuuttimet ovat 

kiinteitä ja kokokohtaisia. Ne voidaan irrottaa 
tarvittaessa. Saatavana on kiinteitä suuttimia 
suuria korkeuksia varten. 

● Tarkasta kaasuttimen runko halkeamien ja reikien 
sekä muiden kulumien ja vikojen varalta.

● Tarkasta koho halkeamien, reikien ja puuttuvien tai 
vioittuneiden kohokielekkeiden varalta. Tarkasta kohon 
sarana ja akseli kulumien ja vikojen varalta.

● Tarkasta polttoaineneula ja istukka kulumien ja vikojen 
varalta.

● Tarkasta, että jousikuormitteinen rikastinläppä liikkuu 
vapaasti akselilla. 

1. Suorita asianmukaisen ilmanpuhdistimen ja 
kaasuttimen poistotoimenpiteet kohdan Purkaminen 
mukaisesti. 

2. Puhdista ulkopinnat liasta ja epäpuhtauksista ennen 
kaasuttimen purkamista. Irrota kammion kiinnitysruuvit 
(tai useimmissa yksisylinterisissä moottoreissa 
solenoidiasennelma) ja irrota kohokammio varovasti 
kaasuttimesta. Varo vaurioittamasta kohokammion 
O-renkaita. Jos jäljellä on polttoainetta, siirrä se 
sopivaan astiaan. Pidä kaikki osat tallessa. Polttoaine 
voidaan myös tyhjentää ennen kohokammion 
irrottamista löysäämällä kammion tyhjennysruuvia tai 
irrottamalla se. 

3. Irrota kohon tappi (joissakin kaasuttimissa voi olla 
ruuvi, joka on poistettava) ja polttoaineneula. 
Polttoaineneulan istukkaa ei voi huoltaa eikä sitä saa 
irrottaa. 

4. Puhdista kaasutinkammio ja polttoaineneulan 
istukka ympäristöineen tarpeen mukaan. 

5. Poista pääsuuttimet varovasti kaasuttimesta. 
Huomioi ja merkitse kaksisylinteristen kaasutinten 
suutinten paikat, jotta osaisit koota kaasuttimen 
oikein. Pääsuuttimet voivat olla koko- tai 
puolikohtaisia. Kun pääsuuttimet on irrotettu, 
joissakin kaasuttimissa pääsuuttimet voidaan 
poistaa päätornin pohjan kautta. Huomioi suutinten 
asennot ja suunnat. Kahdella kohotetulla laipalla 
varustettu pää kuuluu ulos/alas pääsuutinten 
viereen. Pidä osat tallessa puhdistusta ja 
uudelleenkäyttöä varten. 

6. Tyhjäkäyntisuutinten paikat vaihtelevat, ja suuttimet 
ovat irrotettavissa vain joissakin kaasutintyypeissä. 
Katso paikka vastaavaa kaasutintyyppiä koskevasta 
kuvasta. (Kaksisylinterisissä kaasuttimissa 
joutokäyntisuutinten koko voi vaihdella puolen 
mukaan. Merkitse suuttimet, jotta osaisit koota 
kaasuttimen oikein. Huomaa pieni O-rengas kunkin 
suuttimen pohjassa.) Pidä osat tallessa puhdistusta 
ja uudelleenkäyttöä varten, paitsi jos asennetaan 
myös suutinsarja. Puhdista tyhjäkäyntisuuttimet 
paineilmalla. Älä käytä lankaa tai kaasuttimen 
puhdistusainetta. 

Kaasutin on nyt purettu puhdistusta ja korjaussarjan 
osien asennusta varten. Korjaussarjan mukana tulevissa 
ohjeissa on tarkempaa lisätietoa. 

Käyttö korkeassa ilmanalassa
Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi moottoreihin 
voidaan joutua asentamaan korkean ilmanalan 
kaasutinsarja, mikäli käyttöpaikka sijaitsee yli 
1 219 metriä merenpinnan yläpuolella (4 000 ft.). 
Tietoja korkean ilmanalan kaasutinsarjasta sekä Kohler-
huoltoliikkeistä saat verkkosivulta KohlerEngines.com tai 
soittamalla numeroon 1-800-544-2444 (USA ja Kanada). 
Moottoria tulee käyttää alkuperäisessä kokoonpa-
nossaan alueilla, jotka eivät sijaitse yli 1 219 metrin 
(4 000 ft.) korkeudessa merenpinnasta, sillä korkean 
ilmanalan kaasutinsarjan asentaminen ja käyttäminen 
alemmissa korkeuksissa voi aiheuttaa vaurioita.
YHDISTETTY KAASU- JA RIKASTINVIPU
Jotkin moottorit on varustettu yhdistetyllä kaasu- ja 
rikastinvivulla. Siinä rikastinta ja moottorin kierroslukua 
ohjataan yhdellä vivulla.

Kaasuvaijerin säätö

Kaasu-/rikastinsäädinten tiedot

BA

A Kylmä moottori B Lämmin moottori



27

Polttoainejärjestelmä

20 690 05 versio A KohlerEngines.com

Rikastimen säätöruuvien tiedot

A

A Rikastimen säätöruuvi

HUOM: Rikastin otetaan käyttöön siirtämällä kaasuvipu 
hieman fast-asennon ohi. Jos kaasuvivussa ei 
ole varsinaista rikastinasentoa, jätä kaasuvivulle 
riittävästi liikevaraa fast-asennon jälkeen. Tämä 
mahdollistaa rikastimen asettamisen asentoon 
ON.

1. Löysää säätimen vaijerin kiinnikettä.
2. Aseta laitteen kaasuvipu työnopeusasentoon tai 

asentoon fast. Rikastinvivun käyttökielekkeen kuuluu 
olla juuri rikastimen säätöruuvin pään alapuolella.

3. Varhaiset mallit: Varhaisissa malleissa moottorin 
kierrosluvun asettamiseen käytetään yhtä 
kohdistusreikää. Kohdista kaasuvivun reikä 
nopeudensäädinkannattimessa olevaan reikään 
kynällä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterällä.

 Myöhäisemmät mallit: Myöhäisemmissä malleissa 
käytetään uutta säädinasennelmaa, jonka tunnistaa 
siitä, että siinä on kaksi vastakkaista kohdistusreikää 
(kaasuvivun nivelen lähellä) yhden sijasta. Aiotun 
työnopeusasetuksen (r/min) mukaan kaasuvaijerin 
säätö on tehtävä kohdistamalla säädinvivussa oleva 
reikä oikeaan kohdistusreikään. Käytä alempaa 
(vasemmanpuolista) reikää työnopeusasetuksille (yli 
3 000 r/min). Käytä ylempää (oikeanpuolista) reikää 
työnopeusasetuksille (alle 3 000 r/min). Siirrä 
kaasuvipua siten, että vivussa oleva reikä on 
kohdakkain säätimen kannattimessa olevan oikean 
reiän kanssa. Pidä kohdistus paikallaan työntämällä 
reikään kynä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterä.

 Nykyiset mallit: Nykyisissä malleissa käytetään uutta 
säädinasennelmaa, jonka tunnistaa siitä, että siinä 
on kolme kohdistusreikää (kaasuvivun nivelen 
lähellä). Aiotun työnopeusasetuksen (r/min) mukaan 
kaasuvaijerin säätö on tehtävä kohdistamalla 
säädinvivussa oleva reikä oikeaan kohdistusreikään. 
Käytä työnopeusasetusta vastaavaa reikää. Siirrä 
kaasuvipua siten, että vivussa oleva reikä on 
kohdakkain säätimen kannattimessa olevan oikean 
reiän kanssa. Pidä kohdistus paikallaan työntämällä 
reikään kynä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterä.

4. Vedä kaasuvivun vaijerin ulkokuoresta löysän 
poistamiseksi. Kiristä vaijerikiinnike.

Nopeudensäätimen kannattimen kohdistusreiän 
tiedot

B

E

A

C

F G

A

H I
J

D
A

A Vaijerin kiinnike B Varhaiset mallit
C Myöhäisemmät mallit D Nykyiset mallit

E Kohdistusreikä F
Kohdistusreikä 

– vähintään 
3 000 r/min

G Kohdistusreikä – 
alle 3 000 r/min H Kohdistusreikä – 

3 101 – 3 750 r/min

I Kohdistusreikä – 
2 901 – 3 100 r/min J Kohdistusreikä – 

2 400 – 2 900 r/min
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Yhdistetyllä kaasu- ja rikastinvivulla varustetun 
moottorin käynnistys

Käynnistyskaasusäätimen tiedot

A

A Kylmä moottori tai lämmin moottori

HUOM: Pyöritä moottoria enintään 10 sekuntia 
kerrallaan. Jos moottori ei käynnisty, pidä 
käynnistysyritysten välillä 60 sekunnin tauko. 
Jos näitä ohjeita ei noudateta, 
käynnistysmoottori saattaa palaa.

HUOM: Jos moottori kehittää riittävän nopeuden 
käynnistimen päältä kytkemiseksi, mutta ei 
jaksa käydä (valekäynnistyminen), moottorin 
pyörinnän on annettava pysähtyä kokonaan 
ennen uutta käynnistysyritystä. Jos 
käynnistysmoottori kytketään vauhtipyörän 
pyöriessä, sen hammaspyörä ja vauhtipyörän 
hammaskehä saattavat osua toisiinsa ja 
vaurioittaa käynnistysmoottoria.

Jos käynnistysmoottori ei pyöritä moottoria, sammuta 
se välittömästi. Älä tee uusia käynnistysyrityksiä, ennen 
kuin vika on korjattu. Älä käynnistä apukaapeleilla 
toisesta akusta. Pyydä valtuutettua Kohler-jälleenmyyjää 
tutkimaan tilanne.
1. Kylmä tai lämmin moottori – Aseta kaasu-/

rikastinvipu fast/choke on -asentoon (nopea / rikastin 
päällä). Tämä asettaa samalla rikastimen on-
asentoon.

2. Varmista, että laite on vapaalla.
3. Kytke käynnistyskytkin. Vapauta kytkin heti, kun 

moottori käynnistyy.
4. Käyttö – Kun moottori on käynnistetty, siirrä kaasu/

rikastinvipu fast/choke on -asennosta moottorin 
halutulle käyttönopeudelle (slow- ja fast-asentojen 
väliin).

Työnopeuden (r/min) säätö

Nopeudensäätimen kannattimen tiedot

A A

A Nopeudensäädinkannattimen kiinnitysruuvi

Useimpien moottoreiden suositeltu työnopeus 
kuormittamattomana (r/min) on 3 300 r/min. Kyseinen 
työnopeus (r/min) riippuu sovelluksesta. Katso 
tarkemmat ohjeet laitevalmistajan ohjeista.
1. Varmista, että kaasuvaijeri on säädetty oikein 

(ks. Kaasuvaijerin säätö).
2. Käynnistä moottori ja anna sen lämmitä. Aseta 

kaasuvipu työnopeusasentoon tai asentoon fast. 
Käännä rikastimen säätöruuvia ulospäin/
vastapäivään niin, että rikastinvivun väliin jää välys 
ja että vaiheen 4 aikana ei tapahdu kosketusta. 

3. Varhaiset mallit: Varhaisissa malleissa moottorin 
kierrosluvun asettamiseen käytetään yhtä 
kohdistusreikää. Kohdista kaasuvivun reikä 
nopeudensäädinkannattimessa olevaan reikään 
kynällä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterällä.

 Myöhäisemmät mallit: Myöhäisemmissä malleissa 
käytetään uuden mallista säädinasennelmaa, jonka 
tunnistaa siitä, että siinä on kaksi vastakkaista 
kohdistusreikää (kaasuvivun nivelen lähellä) yhden 
sijasta. Aiotun työnopeusasetuksen (r/min) mukaan 
kaasuvaijerin säätö on tehtävä kohdistamalla 
säädinvivussa oleva reikä oikeaan kohdistusreikään. 
Käytä alempaa (vasemmanpuolista) reikää 
työnopeusasetuksille (yli 3 000 r/min). Käytä ylempää 
(oikeanpuolista) reikää työnopeusasetuksille (alle 
3 000 r/min). Siirrä kaasuvipua siten, että vivussa 
oleva reikä on kohdakkain säätimen kannattimessa 
olevan oikean reiän kanssa. Pidä kohdistus 
paikallaan työntämällä reikään kynä tai 6,35 mm:n 
(1/4 in.) poranterä.

 Nykyiset mallit: Nykyisissä malleissa käytetään uutta 
säädinasennelmaa, jonka tunnistaa siitä, että siinä 
on kolme kohdistusreikää (kaasuvivun nivelen 
lähellä). Aiotun työnopeusasetuksen (r/min) mukaan 
kaasuvaijerin säätö on tehtävä kohdistamalla 
säädinvivussa oleva reikä oikeaan kohdistusreikään. 
Käytä työnopeusasetusta vastaavaa reikää. Siirrä 
kaasuvipua siten, että vivussa oleva reikä on 
kohdakkain säätimen kannattimessa olevan oikean 
reiän kanssa. Pidä kohdistus paikallaan työntämällä 
reikään kynä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterä.
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4. Löysää nopeudensäädinkannattimen kiinnitysruuvit. 
Siirrä kannatinta eteen- tai taaksepäin, kunnes 
haluttu työnopeus (r/min) saavutetaan. Tarkasta 
nopeus käyttämällä kierroslukumittaria.

 Suurenna työnopeutta (r/min) siirtämällä kannatinta 
kaasutinta kohti.

 Pienennä työnopeutta (r/min) siirtämällä kannatinta 
kaasuttimesta poispäin.

5. Kiristä nopeudensäädinkannattimen kiinnitysruuvit. 
Tarkasta nopeus uudelleen kierroslukumittarista ja 
säädä tarvittaessa lisää.

 Kiristä kiinnitysruuvit momenttiin seuraavasti:
 Uuteen reikään – 11,0 N·m (95 in. lb.).

Vanhaan reikään – 7,5 N·m (65 in. lb.).
6. Säädä rikastin (ks. Rikastimen säätö -kohta alla).

Rikastimen säätö
Tämä säätö on tehtävä heti edellä kuvatun työnopeuden 
säädön jälkeen. Jos sitä ei ole vielä tehty, suorita 
kyseinen työ ensin.
1. Kierrä rikastimen säätöruuvia ulos (vastapäivään), 

kunnes se ei enää koske rikastinvipuun. 
2. Kierrä sitä sen jälkeen takaisin sisään 

(myötäpäivään), kunnes se juuri ja juuri koskettaa 
vipua.

3. Tarkkaile rikastinniveltä ja siirrä kaasuvipu 
tyhjäkäyntiasentoon (slow) ja sitten takaisin 
täyskaasulle (fast). Rikastinnivel ei saa liikkua, kun 
kaasu siirtyy normaalin alueen läpi. Jos se liikkuu, 
kierrä säätöruuvia ulos, kunnes se ei enää liiku.

4. Siirrä kaasuvipu rikastinasentoon. Tarkasta, että 
rikastin on täysin kiinni, asettamalla sormi 
rikastinvivun/rikastinnivelen alapäähän oikealle 
puolelle ja painamalla kevyesti kaasutinta kohti. 
Jos säätimet on säädetty oikein, nivel ei liiku.

ERILLISET KAASU- JA RIKASTINVIVUT
Jotkin moottorit on varustettu erillisellä kaasu- ja 
rikastinvivulla. Tämä mahdollistaa rikastin- ja 
kaasuvipujen säätämisen erikseen.

Erillisten vaijereiden asennus

Nopeudensäätimen kannattimen kohdistusreikä

B

F

AC

D

G H

A

B

I J
K

E
A

B

A Kaasuvaijerin kiinnike B Rikastinvaijerin 
kiinnike

C Varhaiset mallit D Myöhäisemmät mallit
E Nykyiset mallit F Kohdistusreikä

G
Kohdistusreikä 

– vähintään 
3 000 r/min

H Kohdistusreikä – alle 
3 000 r/min

I Kohdistusreikä – 
3 101 – 3 750 r/min J Kohdistusreikä – 

2 901 – 3 100 r/min

K Kohdistusreikä – 
2 400 – 2 900 r/min
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Kaasuvivun asennus
1. Löysää vaijerikiinnikkeen ruuvit (2 kpl) 

nopeudensäädinkannattimessa.
2. Siirrä laitteen kaasuvipu maksimikaasulle (fast) ja 

sen jälkeen takaisin 4,75 mm:n (3/16 in.) kohdalle. 
Työnnä vaijeri kaasuvipuun ohjauslevyssä.

3. Aseta kaasuvaijeri vaijerikiinnikkeen alle.
4. Varhaiset mallit: Varhaisissa malleissa moottorin 

kierrosluvun asettamiseen käytetään yhtä 
kohdistusreikää. Kohdista kaasuvivun reikä 
nopeudensäädinkannattimessa olevaan reikään 
kynällä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterällä.

 Myöhäisemmät mallit: Myöhäisemmissä malleissa 
käytetään uuden mallista säädinasennelmaa, jonka 
tunnistaa siitä, että siinä on kaksi vastakkaista 
kohdistusreikää (kaasuvivun nivelen lähellä) yhden 
sijasta. Aiotun työnopeusasetuksen (r/min) mukaan 
kaasuvaijerin säätö on tehtävä kohdistamalla 
säädinvivussa oleva reikä oikeaan kohdistusreikään. 
Käytä alempaa (vasemmanpuolista) reikää 
työnopeusasetuksille (yli 3 000 r/min). Käytä 
ylempää (oikeanpuolista) reikää 
työnopeusasetuksille (alle 3 000 r/min). Siirrä 
kaasuvipua siten, että vivussa oleva reikä on 
kohdakkain säätimen kannattimessa olevan oikean 
reiän kanssa. Pidä kohdistus paikallaan työntämällä 
reikään kynä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterä.

 Nykyiset mallit: Nykyisissä malleissa käytetään uutta 
säädinasennelmaa, jonka tunnistaa siitä, että siinä 
on kolme kohdistusreikää (kaasuvivun nivelen 
lähellä). Aiotun työnopeusasetuksen (r/min) mukaan 
kaasuvaijerin säätö on tehtävä kohdistamalla 
säädinvivussa oleva reikä oikeaan kohdistusreikään. 
Käytä työnopeusasetusta vastaavaa reikää. Siirrä 
kaasuvipua siten, että vivussa oleva reikä on 
kohdakkain säätimen kannattimessa olevan oikean 
reiän kanssa. Pidä kohdistus paikallaan työntämällä 
reikään kynä tai 6,35 mm:n (1/4 in.) poranterä.

5. Vedä kaasuvivun vaijerin ulkokuoresta löysän 
poistamiseksi. Kiristä vaijerikiinnike.

6. Siirrä kaasuvipu asentoon slow ja sen jälkeen 
täyskaasulle. Tarkasta moottorin säätö 
varmistaaksesi, että se pysähtyy rajoitinruuvia 
vasten. Silloin se on säädetty oikein.

Rikastinvivun asennus
1. Yhdistä rikastinvaijeri moottorin rikastinvipuun 

nopeudensäädinkannattimessa.
2. Aseta rikastimen vaijeri vaijerikiinnikkeen alle.
3. Työnnä rikastinvipua off-asentoa kohti sovelluksen 

käyttöpaneelissa, kunnes se ottaa kiinni, ja vedä sen 
jälkeen takaisin noin 1/16 tuumaa.

4. Vedä rikastinvaijerista moottorin käyttöpaneelissa 
olevan kiinnikkeen edestä, kunnes rikastinvipu 
pysähtyy. Älä pakota. Kiristä vaijerikiinnikkeen ruuvi 
tämän jälkeen.

5. Siirrä rikastinvipua, kunnes se pysähtyy (on-asento). 
Paina sormella alaniveltä/vipua moottorin käyttö-
paneelin alapuolelta ja tarkasta, ettei rikastinnivel 
liiku kaasuttimen suuntaan. Jos rikastinnivel liikkuu, 
säädä uudelleen kohtien 3 ja 4 mukaisesti.

6. Työnnä/siirrä rikastinvipua sisään/alas, kunnes se 
ottaa kiinni. Rikastinvivun ja nivelen on oltava 
liikkeen lopussa oikealla puolella vivusto vapaana 
niin, ettei moottori käy osittaisella rikastuksella.

Erillisillä vaijereilla varustetun moottorin käynnistys
1. Aseta kaasuvipu puoliväliin slow- ja fast-asentojen 

väliin. Aseta rikastimen säädin on-asentoon.
2. Käynnistä moottori.
3. Kylmä moottori – Kun moottori on käynnistynyt ja 

lämmennyt, palauta rikastinvipu vaiheittain off-
asentoon.

 Moottoria/laitetta voidaan käyttää lämmityksen 
aikana, mutta rikastin voidaan joutua jättämään 
osittain päälle, kunnes moottori on lämmennyt.

4. Lämmin moottori – Palauta rikastin off-asentoon heti, 
kun moottori on käynnistynyt.

Työnopeuden (r/min) vaihto moottoreissa, joissa 
erilliset säätimet (lisäys tai pienennys r/min)

Nopeudensäätimen kannattimen tiedot

A A

A Nopeudensäädinkannattimen kiinnitysruuvi

1. Tarkasta, että nopeudensäätimen jousi ja asennus 
vastaavat tarkoitettua työnopeuden käyttöaluetta.

2. Käynnistä moottori, siirrä kaasuvipu täyskaasulle 
(fast) ja avaa nopeudensäädinkannattimen 
kiinnitysruuveja niin, että paikkaa voidaan vaihtaa.

3. Kierrosnopeuden lisääminen: Siirrä nopeudensäätimen 
kannatinta kaasuttimeen päin. Kierrosnopeuden 
vähentäminen: Siirrä nopeudensäädinkannatinta 
kaasuttimesta poispäin. Tarkasta kierrosnopeus 
kierroslukumittarilla ja kiristä ruuvit, kun asetus on 
oikea.

4. Varmista oikea kierrosnopeus siirtämällä kaasuvipu 
tyhjäkäynnille (slow) ja sitten takaisin täyskaasulle 
(fast) ja tarkasta kierrosnopeus kierroslukumittarilla.

Tyhjäkäyntinopeuden säätö
1. Siirrä laitteen säädin slow-asentoon.
2. Tarkasta kierrosnopeus kierroslukumittarilla. Kierrä 

tämän jälkeen ruuvitaltalla tyhjäkäyntinopeuden 
säätöruuvia sisäänpäin (myötäpäivään) 
kierrosnopeuden lisäämiseksi tai ulospäin 
(vastapäivään) sen pienentämiseksi.
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NOPEUDENSÄÄDIN
Kaasuvivun asento määrää säätyvän nopeusasetuksen. Se voi olla moottorisovelluksen mukaan joko säädettävä tai vakio.
Nopeudensäätimen tarkoituksena on pitää moottorin nopeus vakiona kuormituksen vaihtuessa. Useimmat moottorit 
on varustettu mekaanisella keskipakoissäätimellä. Mekaanisen säätimen nopeudensäätimen hammaspyörä tai 
keskipakopainomekanismi on asennettu suojalevyn sisäpuolelle ja sitä käytetään kampiakselissa poissa hammaspyörältä.

Nopeudensäätimen komponentit

M

L

K

Moottorin sisällä

K

I

C

E

H

G

F

D

J

B
A

A Nopeudensäätimen 
poikittaisakseli B Nopeudensäätimen 

vipu C Nopeudensäätimen 
kannatin D Kaasuvipu

E Kaasuvivusto F Kaasuvivuston jousi G Rikastinvivusto H Nopeudensäätimen jousi

I Polttoainepumppu J Polttoainepumpun 
kannatin K Keskipakoispaino L Säätötappi

M Nopeudensäätimen 
hammaspyörä

Nopeudensäädin toimii näin:
● Pyörivään nopeudensäätimen hammaspyöräasennel-

maan vaikuttava keskipakoisvoima siirtää painoja 
ulospäin nopeuden kasvaessa. Nopeudensäätimen 
jousen jännitys siirtää niitä sisäänpäin nopeuden 
laskiessa.

● Kun painot liikkuvat ulospäin, ne saavat säätötapin 
siirtymään ulospäin.

● Säätötappi koskettaa poikittaisakselin kielekkeeseen 
saaden akselin pyörimään.

● Poikittaisakselin toinen pää työntyy kampikammion 
läpi. Poikittaisakselin kääntöliike välittyy ulkoisen 
kaasuvivuston kautta kaasuttimen kaasuvipuun. 

● Kun moottori lepää ja kaasu on nopeassa asennossa, 
nopeudensäätimen jousen jännitys pitää kaasuläppää 
auki. Nopeudensäätimen hammaspyöräasennelma 
pyörii moottorin käydessä. Säätötapin poikittaisakseliin 
kohdistama voima pyrkii sulkemaan kaasuläpän. 
Nopeudensäätimen jousen jännitys ja säätötapista 
välittyvä voima tasapainottavat toisiaan käytön aikana 
pitääkseen moottorin käyntinopeutta yllä.

● Kun moottoria kuormitetaan ja sen nopeus (ja 
nopeudensäätimen hammaspyörän nopeus) laskee, 
nopeudensäätimen jousen jännitys siirtää 
nopeudensäätimen vartta kaasuläpän avaamiseksi 
isommalle. Tällöin moottoriin päästetään lisää 

polttoainetta ja moottorin nopeus kasvaa. Kun nopeus 
saavuttaa määritetyn asetuksen, nopeudensäätimen 
jousen jännitys ja säätötapista välittyvä voima 
kompensoivat jälleen toisiaan pitääkseen moottorin 
käyntinopeuden tasaisena.

Nopeudensäätimen säädöt
HUOM: Älä koske nopeudensäätimen asetukseen. 

Ylinopeus on vaarallista ja se voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

Perussäädön suorittaminen
Tee tämä säätö aina, kun nopeudensäätimen vartta on 
löysätty tai se on irrotettu poikittaisakselista. Suorita 
seuraava säätö:
1. Tarkasta, että kaasuvivusto on yhdistetty 

nopeudensäätimen varteen ja kaasuvipu 
kaasuttimeen.

2. Löysää mutteria, jolla nopeudensäätimen vipu on 
kiinni poikittaisakselissa.

3. Siirrä nopeudensäätimen vipua kaasutinta kohti niin 
pitkälle kuin se menee (kaasu täysin auki) ja pidä 
siinä asennossa.

4. Tartu poikittaisakseliin pihdeillä ja kierrä akselia 
vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä 
mutteri momenttiin 7,0–8,5 N·m (60-75 in. lb.).
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Nopeudensäätimen herkkyyden säätö
Nopeudensäätimen herkkyyttä säädetään vaihtamalla 
nopeudensäätimen jousen reikää nopeudensäätimen 
vivussa. Jos nopeus vaihtelee kuormituksen 
muuttuessa, nopeudensäädin on säädetty liian 
herkälle. Jos nopeudessa tapahtuu iso pudotus 
normaalikuormituksella, nopeudensäätimen herkkyyttä 
on lisättävä.
Haluttu työnopeusasetus (r/min) määrää 
nopeudensäätimen jousen paikan nopeudensäätimen 
vivussa ja kaasuvivussa sekä käytettävän jousen.



33

Voitelujärjestelmä

20 690 05 versio A KohlerEngines.com

ÖLJYSUOSITUKSET
Katso Huolto.
TARKASTA ÖLJYTASO
HUOM: Älä koskaan käytä moottoria, mikäli sen 

öljymäärä on mittatikun täyttöalueen ala- tai 
yläpuolella, sillä muutoin moottori voi kulua 
turhaan tai vaurioitua pahasti.

Varmista, että moottori on jäähtynyt. Puhdista 
täyttöaukon/mittatikun ympäristö liasta ja roskista.
1. Nosta mittatikku ja kuivaa se.
2. Pujota mittatikku takaisin putkeen ja paina se 

kokonaan alas.
3. Nosta mittatikku uudelleen ja tarkasta öljytaso. Öljyn 

tulee ulottua mittatikkuun merkityn täyttöalueen 
yläreunaan.

4. Jos öljynpinta on alemmalla tasolla, lisää öljyä 
täyttöalueen yläreunaan asti.

5. Asenna mittatikku takaisin ja kiinnitä se.

VAIHDA ÖLJY JA SUODATIN
Vaihda öljy moottorin ollessa lämmin.
1. Puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun ympäristö. Irrota 

tyhjennystulppa ja täyttöaukon korkki/mittatikku. 
Valuta kaikki öljy pois.

2. Puhdista öljynsuodattimen ympäristö. Aseta 
suodattimen alle astia, johon mahdollisesti valuva 
öljy keräytyy, ja poista suodatin. Pyyhi kiinnityspinta 
puhtaaksi. Aseta tyhjennystulppa takaisin paikalleen. 
Kiristä momenttiin 14,0 N·m (125 in. lb.).

3. Aseta uusi suodatin matalaan astiaan avoin pää 
ylöspäin. Lisää uutta öljyä kunnes sen pinta ulottuu 
kierteiden alareunaan. Anna öljyn imeytyä 
suodatinmateriaaliin kahden minuutin ajan.

4. Sivele uuden suodattimen kumitiiviste ohuella 
kerroksella puhdasta öljyä.

5. Katso tarvittaessa lisätiedot öljysuodattimen 
asennusohjeista.

6. Lisää kampikammioon uutta öljyä. Öljyn tulee ulottua 
mittatikkuun merkityn täyttöalueen yläreunaan.

7. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku takaisin ja sulje 
se tiukasti.

8. Käynnistä moottori ja tarkista ettei öljyvuotoja 
esiinny. Pysäytä moottori, korjaa vuotokohdat. 
Tarkasta öljytaso uudelleen.

9. Hävitä käytetty öljy ja suodatin paikallisten 
määräysten mukaisesti.

Tässä moottorissa käytetään täysipaineista voitelujärjestelmää, joka toimittaa öljyn paineistettuna kampiakselille, 
jakoakselille, kiertokangen laakeripinnoille ja hydrauliventtiilien nostimille.
Erittäin tehokas Gerotor™-öljypumppu pitää öljyvirtauksen suurena ja öljynpaineen tasaisena myös alhaisilla 
nopeuksilla ja korkeissa lämpötiloissa. Paineenrajoitusventtiili rajoittaa järjestelmän enimmäispainetta. Suojalevy on 
irrotettava öljyn keruuverkon, paineenrajoitusventtiilin ja öljypumpun huoltoa varten.
Voitelujärjestelmän komponentit

C

B

A

  D

A Öljyntäyttö/Mittatikku B Öljynsuodatin C Öljyntyhjennystulppa D Oil Sentry™
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OIL SENTRY™ (mikäli asennettu)
Kytkimen tarkoitus on estää moottoria käynnistymästä, 
jos öljyä on vähän tai sitä ei ole lainkaan. Oil Sentry™ 
ei ehkä pysäytä käynnissä olevaa moottoria ennen 
vahinkojen syntymistä. Joissakin tapauksissa tämä 
kytkin aktivoi varoitussignaalin. Katso tarkemmat tiedot 
laitteistosi ohjekirjasta.
Oil Sentry™ -painekytkin on asennettu suodattimen 
kiinnitysalustan keskimmäiseen öljykanavaan tai 
suojalevyyn. Sovelluksen mukaan voidaan käyttää myös 
kulmaliitintä. Moottoreissa, joissa ei ole Oil Sentry™ 
-painekytkintä, öljykanava on tulpattu 1/8 tuuman 
putkitulpalla tai suljettu täysin.
Asennus
Ulkoinen kytkin
1. Irrota putkitulppa öljynsuodattimen kiinnitysalustan 

keskikanavasta.
2. Levitä Tefl on®-putkitiivistysainetta (Loctite® PST® 

592TM -tiivistysaine tai vastaava) 90 asteen 
sovittimen (jos käytetty) ja Oil Sentry™ -kytkimen 
kierteisiin. Asenna liitin (jos käytössä) ja kiristä 
varovasti haluttuun asentoon. Älä kiristä liikaa tai 
vahingoita liitintä.

3. Asenna kytkin liittimeen tai keskikanavaan. Kiristä 
kytkin momenttiin 4,5–5,0 N·m (40–45 in. lb.). 
Yhdistä johto Oil Sentry™ -kytkimen liittimeen.

Puhaltimen kotelon takana oleva kytkin
1. Irrota puhaltimen kotelo. Irrota putkitulppa 

suojalevystä ja hävitä tulppa.
2. Levitä Tefl on®-putkitiivistysainetta (Loctite® PST® 

592TM -tiivistysaine tai vastaava) Oil Sentry™ 
-kytkimen kierteisiin.

3. Asenna kytkin suojalevyyn. Kiristä kytkin momenttiin 
4,5–5,0 N·m (40–45 in. lb.). Yhdistä johto Oil Sentry™ 
-kytkimen liittimeen.

4. Asenna puhaltimen kotelo.

Testaus
Kytkimen testaamiseen tarvitaan paineilmaa, 
paineensäädin, painemittari ja jatkuvuustesteri.
1. Yhdistä jatkuvuustesteri kytkimen liittimeen ja 

metallikuoreen. Kun kytkimeen tulee 0 psi:n paine, 
testerin on näytettävä jatkuvuutta (kytkin suljettuna).

2. Kasvata kytkimeen tulevaa painetta vähitellen. 
Paineen kasvaessa välillä 2–5 psi, testerin on 
ilmaistava muutos epäjatkuvuuteen (kytkin auki). 
Kytkimen on pysyttävä auki paineen kohotessa 
enimmäisarvoon 90 psi.

3. Laske painetta vähitellen välillä 2–5 psi. Testerin on 
ilmaistava muutos jatkuvuuteen (kytkin suljettuna) 
arvoon 0 psi asti.

4. Vaihda kytkin, jos se ei toimi niin kuin pitäisi.

ÖLJYNPAINE
Testaus
Joissakin malleissa moottorin öljynpaine voidaan 
testata öljynpaineen testauslaitteella. Toimi 
testauslaitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Paine 
voidaan testata irrottamalla öljynsuodatin ja asentamalla 
testauslaitteeen liitin kiinnitysalustaan tai irrottamalla 
Oil Sentry™ -painekytkin (tai putkitulppa) ja kiertämällä 
testauslaitteeen letku suoraan kiinnitysreikään.
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SYTYTYSTULPAT

 VAROITUS
Sähköisku voi aiheuttaa vammoja.
Älä kosketa johtoja moottorin ollessa 
käynnissä.

Sytytystulpan komponentit ja tiedot

B

A

C D

A Rakotulkki B Sytytystulppa
C Maaelektrodi D Väli

HUOM: Älä puhdista sytytystulppaa koneella, jossa 
käytetään hiomahiekkaa. Sytytystulppaan 
saattaa jäädä hiekkaa, joka aiheuttaa moottoriin 
joutessaan kulumista ja vaurioita.

Moottorin sytytyshäiriöiden ja käynnistysongelmien 
syynä on usein sytytystulppa, jonka kärkiväli on väärä tai 
joka on huonossa kunnossa.
Moottori on varustettu seuraavantyyppisillä 
sytytystulpilla:

Väli 0,76 mm (0.03 in.)
Kierteen koko 14 mm
Ulottuma 19,1 mm (3/4 in.)
Kuusikulm.koko 15,9 mm (5/8 in.)

Katso korjattavat/huollettavat osat kohdasta Huolto.
Huolto
Puhdista sytytystulpan syvennys. Ota tulppa pois ja 
vaihda tilalle uusi.
1. Tarkasta kärkiväli rakotulkilla. Säädä kärkiväliksi 

0,76 mm (0.03 in.).
2. Asenna tulppa sylinterinkanteen.
3. Kiristä momenttiin 27 N·m (20 ft-lb).

Tarkastus
Tarkasta kukin sytytystulppa heti, kun se on irrotettu 
sylinterinkannesta. Kärjessä oleva karsta on merkki 
männänrenkaiden, venttiilien ja kaasuttimen yleisestä 
kunnosta.
Seuraavissa kuvissa nähdään normaali ja 
huonokuntoisia tulppia.
Normaali

Normaalioloissa käytetystä moottorista otetussa 
tulpassa on vaaleanruskeaa tai harmaata karstaa. Jos 
keskielektrodi ei ole kulunut, tulpan väli voidaan säätää 
oikein ja tulppa käyttää uudelleen.
Kulunut

Kuluneessa tulpassa keskielektrodi on pyöristynyt 
ja kärkiväli on määritettyä suurempi. Vaihda kulunut 
sytytystulppa välittömästi.
Kastunut tulppa

Tulpan kastumisen syynä on liika polttoaine tai 
palotilassa oleva öljy. Liian polttoaineen syynä voi 
olla tukkeutunut ilmanpuhdistin, kaasutinongelma 
tai rikastimen liiallinen käyttö. Palotilassa oleva öljy 
johtuu tavallisesti tukkeutuneesta ilmanpuhdistimesta, 
huohottimen ongelmasta, kuluneista männänrenkaista 
tai venttiilinohjaimista.
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Karstoittuminen

Pehmeä, nokinen, musta karsta viittaa epätäydelliseen 
palamiseen, syynä on yleensä tukkeutunut 
ilmanpuhdistin, liian rikas polttoaineseos, heikko sytytys 
tai huono puristus.
Ylikuumentunut

Kalkkimaista valkoista karstaa kertyy hyvin korkeissa 
palamislämpötiloissa. Tähän liittyy usein kärkivälin 
voimakas kuluminen. Liian niukat kaasutinasetukset, 
imuilman vuoto tai virheellinen sytytysajoitus ovat 
tavallisia korkean palamislämpötilan syitä.
AKKU
Kaikkien olosuhteiden käynnistykseen suositetaan 
yleisesti 12 voltin akkua, jonka nimellisvirta on vähintään 
250 CCA-kylmäkäynnistysampeeria. Pienemmän 
kapasiteetin akku on usein riittävä, jos sovellus 
käynnistetään vain lämpimämmissä lämpötiloissa. 
Varsinainen kylmäkäynnistysvaatimus riippuu moottorin 
koosta, sovelluksesta ja käynnistyslämpötilasta. 
Käynnistysvaatimukset kasvavat lämpötilan laskiessa ja 
akun kapasiteetin kutistuessa. Katso akkua koskevat 
vaatimukset laitteen käyttöohjeesta.

Akun kokosuositukset
Jos akun lataus ei riitä moottorin pyörittämiseen, lataa 
akku.
Akun huolto
Säännöllinen huolto pidentää akun käyttöikää.
Akun testaus
Testaa akku valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ELEKTRONINEN SYTYTYSJÄRJESTELMÄ
Sytytysjärjestelmän komponentit

A

D

E

F

B

F
G

H

I

C

A
Kuolleen miehen 
kytkin tai virta-

avaimen Off-asento
B Ilmarako

C Vauhtipyörä D Magneetti
E Sytytystulppa F  Sytytysmoduuli
G Pysäytysjohdon liitin H Sytytystulpan suojus
I Sytytystulpan liitin

Näissä moottoreissa käytetään yhdentyyppistä 
sytytysjärjestelmää. Järjestelmässä käytetään 
sytytystulpan virroittavaa sytytysmoduulia.
Sytytysjärjestelmä on suunniteltu toimimaan ongelmitta 
moottorin koko käyttöiän ajan. Huoltoja tai sytytyksen 
säätöjä ei ole sytytystulppien säännöllistä tarkastusta 
tai vaihtoa lukuun ottamatta tarpeen tai mahdollista 
suorittaa. Joskus mekaaniset järjestelmät kuitenkin 
vikaantuvat tai rikkoutuvat. Vianmääritys-kohdasta löytyy 
apuja ilmoitetun ongelman syyn selvittämiseen.
Raportoidut sytytysongelmat johtuvat useimmiten 
huonosta liitännästä. Tarkasta ennen testauksen 
aloittamista kaikki ulkoiset johdot. Varmista, että 
kaikki sytytykseen liittyvät johdot, mukaan luettuna 
sytytystulpan johto, on liitetty. Varmista, että kaikki 
liittimet on liitetty tiiviisti. Varmista, että käynnistyskytkin 
on ON-asennossa. 

Vakiosytytysjärjestelmä
Järjestelmässä käytetään CD-käämiä. Sytytyksen 
ajoitus ja sytytys säilyvät säännöllisinä moottorin 
käyntinopeudesta huolimatta. Sytytyksen ajoituksen 
määrää vauhtipyörän magneettiryhmän sijainti moottorin 
yläkuolokohdan mukaan. Vakiosytytysjärjestelmän 
tyypillinen koostumus:
● Magneettiryhmä, joka on kiinnitetty kiinteästi 

vauhtipyörään.
● Elektroninen CD-sytytysmoduuli, joka on asennettu 

moottorin kampikammioon.
● Kuolleen miehen kytkin (tai virta-avain), joka 

maadoittaa moduulin moottorin pysäyttämiseksi.
● Sytytystulppa.
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Elektronisen sytytysjärjestelmän testaus
HUOM: Näissä moottoreissa sytytyksen testaukseen on käytettävä sytytystesteriä. Muunlaisten testereiden käyttö voi 

johtaa virheellisiin tuloksiin. Yksikön akussa on oltava täysi lataus ja akun on oltava kunnolla liitettynä ennen 
testien suorittamista (yhteen liitetty tai estosuuntaisesti ladattu akku pyörittää moottoria, mutta ei aiheuta 
kipinää). Varmista, että käyttö on vapaalla ja että kaikki ulkoiset kuormat on kytketty irti.

Testaa sytytysjärjestelmät
HUOM: Jos moottori käynnistyy tai pyörii testauksen aikana, se on ehkä sammutettava maadoittamalla pysäytysjohto. 

Koska pysäytysvirtapiiri on katkaistu, moottorin pysäyttäminen katkaisimella ei välttämättä onnistu.
Suorita eristys ja varmista, että vika on moottorissa.
1. Paikallista liittimet, joihin moottorin ja laitteiston johtosarjat on kytketty. Erota liittimet ja irrota valkoinen 

pysäytysjohto moottoriliittimestä. Yhdistä liittimet ja sijoita tai eristä pysäytysjohdon liitin niin, ettei se koske 
maahan. Yritä käynnistää moottori ja vahvistaa, onko raportoitu ongelma vielä jäljellä.

Tila Mahdollinen syy Johtopäätös
Ongelma poistuu. Sähköjärjestelmä Tarkasta virta-avain, johdot, liitännät, 

varmuuskytkimet jne.
Ongelma jatkuu. Sytytys- tai sähköjärjestelmä Anna pysäytysjohdon olla eristettynä, 

kunnes testaus on suoritettu loppuun.

Testaa kipinä
HUOM: Älä poista moottorin sytytystulppaa, jotta moottorin käyntinopeus pysyisi samana, joka tavallisesti saavutetaan 

käynnistyksen aikana.
1. Varmista, että sytytystulpan johto on yhdistetty sytytystulppaan.
2. Tarkasta sytytystulpan kunto. Varmista, että kärkiväli on 0.76 mm (0.030"). Jos tulppa on hyvässä kunnossa, 

tarkasta/säädä kärkiväli ja asenna takaisin.
3. a. Testaa kipinä sytytystesterillä. Irrota sytytystulpan johto ja yhdistä se testerin takaliittimeen. Yhdistä nipistin 

hyvin maahan, ei sytytystulppaan.
 b. Varmista, että moottorin käynnistyskytkin, kuolleen miehen kytkin tai virta-avain on ON-asennossa.
4. Käynnistä moottori (min. nopeus 500 r/min) ja tarkkaile testeriä. Näkyviä ja kuuluvia kipinöitä tulisi muodostua.

Tila Mahdollinen syy Johtopäätös
Kipinöitä kuuluu ja näkyy. Sytytysmoduuli Sytytysmoduuli on kunnossa.
Kipinöitä ei kuulu eikä näy. Sytytysmoduuli tai sähköjärjestelmä Varmista, että moottorin 

käynnistyskytkin, kuolleen miehen 
kytkin tai virta-avain on ON-
asennossa.
Tarkasta sytytysmoduulin ja muiden 
osien johdot ja liittimet tahattoman 
maadoituksen ja vioittuneen 
eristyksen varalta.
Jos johdot ja liittimet ovat kunnossa, 
sytytysmoduuli on todennäköisesti 
viallinen ja se on vaihdettava. Jatka 
moduulin testaamista ohmimittarilla.

Testaa sytytysmoduuli ohmimittarilla
HUOM: Testiä ei voida suorittaa, jos moduulia ei ole sytytetty vähintään kerran.
Mittaa moduulin toision resistanssi ohmimittarilla.
1. Nollaa ohmimittari. 
2. Yhdistä ohmimittarin toinen johto laminointeihin. Kytke toinen johto suurjännitejohdon sytytystulppaliittimeen. 
3. Kun ohmimittarin johdot on yhdistetty tällä tavalla, toision resistanssin pitäisi olla 7 900 – 18 400 ohmia. Katso 

irrotus- ja asennusmenetelmät sytytysmoduulin purkamista ja kokoonpanoa käsittelevistä osista.

Tila Mahdollinen syy Johtopäätös
Resistanssi on määritetyllä alueella. Moduulin toisio Moduulin toisio on kunnossa.
Resistanssi on alhainen tai 0 ohmia. Moduulin toisio on oikosulussa. 

Vaihda moduuli.
Resistanssi on korkea tai ääretön. Moduulin toisio on auki. Vaihda 

moduuli.
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AKUN LATAUSJÄRJESTELMÄ
HUOM: Noudata seuraavia ohjeita sähköjärjestelmän ja osien vaurioitumisen välttämiseksi.
● Varmista akun oikea napaisuus. Käytettävä järjestelmä on miinusmaadoitettu (-).
● Irrota tasasuuntaajan ja/tai johtosarjan liitin ennen moottorin käyttämälle laitteelle suoritettavia hitsaustöitä. Irrota 

kaikki samaan maahan moottorin kanssa kytketyt sähköiset oheislaitteet.
● Estä staattorin (AC) johtoja koskemasta tai menemästä oikosulkuun moottorin käydessä. Tämä voi vahingoittaa 

staattoria.
Useimmat moottorit on varustettu joko 9 tai 15 ampeerin säädetyllä latausjärjestelmällä. Joissakin on 3 ampeerin 
säädetty järjestelmä, jossa on 70 watin valaistusvirtapiiri.

Kytkentäkaavio – 3 ampeerin säädetty latausjärjestelmä / 70 watin valaistus

B

H G

D

R

S

J

N

P

L

Q
E

C

T

O

U

A

M

F

I

K

J
T

P

Q AC

AC
B+

A Punainen B Vihreä C Violetti D Valkoinen

E Sytytystulppa F Valinnainen 
polttoainesolenoidi G

Valinnainen Oil Sentry™ 
-kytkin (sammutus tai 

merkkivalo)
H Bendix-käynnistin

I Moottoriliitin J Käynnistinsolenoidi K Valinnainen Oil Sentry™ 
-kytkin (merkkivalo) L Maatto-

pysäytysjohto

M Virta-avain N Valinnainen Oil Sentry™ 
-kytkin (sammutus) O Valinnainen sulake P Akku

Q Tasasuuntaaja R Vauhtipyörä S Staattori T Sytytysmoduuli
U Lisävaruste
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3 A:n / 70 Watin valaistusstaattori
HUOM: Nollaa kunkin asteikon ohmimittari, jotta tulokset olisivat tarkat. Jännitetestit on tehtävä moottorin käydessä 

täydellä kaasulla kuormittamattomana. Akun on oltava täyteen ladattuna.

Latausjärjestelmän testaaminen akun latausongelmien 
selvittämiseksi:

1. Kun moottori käy kiinteällä asetuksella, mittaa 
jännite akkuliittimistä DC-volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on yli 12,5 volttia. Latausjärjestelmä on 

kunnossa.
Jännite on enintään 
12,5 volttia.

Staattori tai diodi on 
todennäköisesti viallinen. 
Jatka staattorin ja diodin 
testausta.

2. Irrota liitin tasasuuntaajasta. Kun moottori käy 
nopealla asetuksella, mittaa vaihtojännite 
staattorijohdoista AC-volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on vähintään 
20 volttia.

Staattorikäämitys on 
kunnossa.

Jännite on alle 20 volttia. Testaa staattori 
ohmimittarilla.

3. Kun latausvirtapiirin johto on irrotettuna akusta ja 
moottori pysäytettynä, mittaa resistanssi 
latausvirtapiirin johdosta maahan ohmimittarilla. 
Merkitse lukema muistiin. Käännä johdot ja mittaa 
resistanssi uudelleen.

 Toiseen suuntaan resistanssin on oltava ääretön 
(virtapiiri auki). Kun johdot on käännetty, resistanssin 
on oltava jonkin verran mitattavissa (noin Rx1-
alueen puoliväliin).

Tila Johtopäätös
Resistanssi on alhainen 
molempiin suuntiin.

Diodi on oikosulussa. 
Vaihda diodi.

Resistanssi on korkea 
molempiin suuntiin.

Diodi tai staattorikäämitys 
on auki. Jatka testausta.

4. Leikkaa latausvirtapiirin johdon suojapunosta ja 
paljasta diodiliitännät.

 Mittaa resistanssi diodin staattoripuolelta maahan 
ohmimittarilla.

Tila Johtopäätös
Resistanssi on noin 
0,5 ohmia.

Staattorikäämitys on 
kunnossa, diodi on auki. 
Vaihda diodi.

Resistanssi on 0 ohmia. Staattorikäämitys on 
oikosulussa. Vaihda 
staattori.

Resistanssi on ääretön. Staattorikäämitys tai johto 
on auki. Vaihda staattori.

Latausjärjestelmän testaaminen valaistusongelmien 
selvittämiseksi:
1. Varmista, että valot eivät ole palaneet.

Tila Johtopäätös
Palaneet valot. Vaihda.

2. Irrota valaistusvirtapiirin johto johtosarjasta.
 Kun moottori käy nopealla asetuksella, mittaa jännite 

valaistusvirtapiirin johdosta maahan AC-
volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on vähintään 
13 volttia.

Staattori on kunnossa. 
Tarkasta löystyneet 
liitännät tai johtosarjan 
oikosulut.

Jännite on alle 13 volttia. Testaa staattori 
ohmimittarilla.

3. Mittaa moottori pysäytettynä staattorin resistanssi 
valaistusjohdosta maahan ohmimittarilla.

Tila Johtopäätös
Resistanssi on noin 
0,2 ohmia.

Staattori on kunnossa.

Resistanssi on 0 ohmia. Staattori on oikosulussa. 
Vaihda staattori.

Resistanssi on ääretön. Staattori tai valaistusjohto 
on auki. Vaihda staattori.
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3 A:n / 70 watin jarrutusstaattori
HUOM: Nollaa kunkin asteikon ohmimittari, jotta tulokset olisivat tarkat. Jännitetestit on tehtävä moottorin käydessä 

täydellä kaasulla kuormittamattomana. Akun on oltava täyteen ladattuna.
Latausjärjestelmän testaaminen akun latausongelmien 
selvittämiseksi:
1. Kun moottori käy kiinteällä asetuksella, mittaa 

jännite akkuliittimistä DC-volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on yli 12,5 volttia. Latausjärjestelmä on 

kunnossa.
Jännite on enintään 
12,5 volttia.

Staattori tai diodi on 
todennäköisesti viallinen. 
Jatka staattorin ja diodin 
testausta.

2. Irrota liitin tasasuuntaajasta. Kun moottori käy 
nopealla asetuksella, mittaa vaihtojännite 
staattorijohdoista AC-volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on vähintään 
5 volttia.

Staattorikäämitys on 
kunnossa.

Jännite on alle 5 volttia. Testaa staattori 
ohmimittarilla.

3. Kun latausvirtapiirin johto on irrotettuna akusta ja 
moottori pysäytettynä, mittaa resistanssi 
latausvirtapiirin johdosta maahan ohmimittarilla. 
Merkitse lukema muistiin. Käännä johdot ja mittaa 
resistanssi uudelleen.

 Toiseen suuntaan resistanssin on oltava ääretön 
(virtapiiri auki). Kun johdot on käännetty, resistanssin 
on oltava jonkin verran mitattavissa (noin Rx1-
alueen puoliväliin).

Tila Johtopäätös
Resistanssi on alhainen 
molempiin suuntiin.

Diodi on oikosulussa. 
Vaihda diodi.

Resistanssi on korkea 
molempiin suuntiin.

Diodi tai staattorikäämitys 
on auki. Jatka testausta.

4. Irrota valaistusvirtapiirin johto (keltainen) 
johtosarjasta.

 Mittaa resistanssi valaistusjohdosta maahan 
ohmimittarilla.

Tila Johtopäätös
Resistanssi on noin 
0,15 ohmia.

Staattorikäämitys on 
kunnossa, diodi on auki. 
Vaihda diodi.

Resistanssi on 0 ohmia. Staattorikäämitys on 
oikosulussa. Vaihda 
staattori.

Resistanssi on ääretön. Staattorikäämitys tai johto 
on auki. Vaihda staattori.

Latausjärjestelmän testaaminen valaistusongelmien ja 
akun latausongelmien selvittämiseksi (jarrutusjärjestelmä):
1. Varmista, että valot eivät ole palaneet.
 Jos haluat testata akun latausjärjestelmän, siirry 

vaiheeseen 4. Muussa tapauksessa suorita vain 
vaiheet 2 ja 3.

Tila Johtopäätös
Palaneet valot. Vaihda.

2. Irrota valaistusvirtapiirin johto (keltainen) johtosarjasta.
 Kun moottori käy nopealla asetuksella, mittaa jännite 

valaistusvirtapiirin johdosta maahan AC-
volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on vähintään 
13 volttia.

Staattori on kunnossa. 
Tarkasta löystyneet 
liitännät tai johtosarjan 
oikosulut.

Jännite on alle 13 volttia. Testaa staattori 
ohmimittarilla.

3. Mittaa moottori pysäytettynä staattorin resistanssi 
valaistusjohdosta maahan ohmimittarilla.

Tila Johtopäätös
Resistanssi on noin 
0,15 ohmia.

Staattori on kunnossa.

Resistanssi on 0 ohmia. Staattori on oikosulussa. 
Vaihda staattori.

Resistanssi on ääretön. Staattori tai valaistusjohto 
on auki. Vaihda staattori.

4. Irrota jarrujohto (vihreä) johtosarjasta.
 Kun moottori käy nopealla asetuksella, mittaa jännite 

jarrujohdosta maahan AC-volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on vähintään 
35 volttia.

Staattori on kunnossa. 
Jarrujohdon maadoittavan 
yksikön piiri on 
oikosulussa.

Jännite on alle 35 volttia. Testaa staattori 
ohmimittarilla.

5. Mittaa moottori pysäytettynä resistanssi 
jarrujohdosta maahan ohmimittarilla.

Tila Johtopäätös
Resistanssi on 0,2–
0,4 ohmia.

Staattori on kunnossa.

Resistanssi on 0 ohmia. Staattori on oikosulussa. 
Vaihda staattori.

Resistanssi on ääretön. Staattori tai valaistusjohto 
on auki. Vaihda staattori.
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Kytkentäkaavio – 9 tai 15 A:n säädetty latausjärjestelmä 

H
G

D

R

S

J

N

P

L

Q
E

C

T

O

U

A

M

F

I

K

J
T

P

Q

BB

V

AC

AC
B+

A Punainen B Vihreä C Violetti D Valkoinen

E Sytytystulppa F Valinnainen 
polttoainesolenoidi G

Valinnainen 
Oil Sentry™ -kytkin 

(sammutus)
H Bendix-käynnistin

I Moottoriliitin J Käynnistinsolenoidi K
Valinnainen 

Oil Sentry™ -kytkin 
(merkkivalo)

L Maatto-pysäytysjohto

M Virta-avain N
Valinnainen 

Oil Sentry™ -kytkin 
(sammutus)

O Valinnainen sulake P Akku

Q Tasasuuntaaja R Vauhtipyörä S Staattori T Sytytysmoduuli

U Lisävaruste V
Valinnainen 

Oil Sentry™ -kytkin 
(merkkivalo)
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9 tai 15 A:n säädetty akunlatausjärjestelmä.
HUOM: Nollaa kunkin asteikon ohmimittari ennen 

testausta, jotta tulokset olisivat tarkat. 
Jännitetestit on tehtävä moottorin käydessä 
täydellä kaasulla kuormittamattomana. Akun on 
oltava täyteen ladattuna.

Latausjärjestelmän testaaminen akun latausongelmien 
selvittämiseksi:
1. Asenna ampeerimittarin tasasuuntaajan johtoon B+. 

Moottorin käydessä nopeudella 3 600 r/min ja B+ 
(tasasuuntaajan liittimessä) kytkettynä maahan 
käyttämällä DC-volttimittaria.

 Jos jännite on vähintään 13,8 volttia, syötä akkuun 
vähintään 5 ampeerin kuorma (kytke valot päälle, jos 
vähintään 60 wattia, tai aseta 2,5 ohmin ja 100 watin 
resistori akun napoihin) jännityksen laskemiseksi. 
Tarkkaile virtamittaria.

Tila Johtopäätös
Latausvirta kasvaa, kun 
kuorma syötetään.

Latausjärjestelmä on 
kunnossa, ja akku on 
täyteen ladattu.

Latausvirta ei kasva, kun 
kuorma syötetään.

Testaa staattori ja tasasuun-
taaja (vaiheet 2 ja 3).

2. Irrota liitin tasasuuntaajasta. Kun moottori käy 
nopeudella 3 600 r/min, mittaa vaihtojännite 
staattorijohdoista AC-volttimittarilla.

Tila Johtopäätös
Jännite on vähintään 
28 volttia.

Staattori on kunnossa. 
Tasasuuntaaja on viallinen, 
vaihda se.

Jännite on alle 28 volttia. Staattori on viallinen, 
vaihda se. Jatka staattorin 
testausta ohmimittarilla 
(vaiheet 3 ja 4).

3. Mittaa moottori pysäytettynä staattorijohtojen 
resistanssi ohmimittarilla.

Tila Johtopäätös
Resistanssi on 0,1/0,2 
ohmia.

Staattori on kunnossa.

Resistanssi on ääretön. Staattori on auki, vaihda 
se.

4. Mittaa moottori pysäytettynä resistanssi kunkin 
staattorin johdosta maahan ohmimittarilla.

Tila Johtopäätös
Resistanssi on ääretön (ei 
jatkuvuutta).

Staattori on kunnossa (ei 
oikosulussa maahan).

Resistanssi (tai jatkuvuus) 
mitattu.

Staattorin johdot ovat oiko-
sulussa maahan, vaihda.

Latausjärjestelmän testaaminen akun jatkuvan 
suurtehoisen lataamisen johdosta:
1. Mittaa jännite johdosta B+ moottorin käydessä 

nopeudella 3 600 r/min käyttämällä DC-volttimittaria.

Tila Johtopäätös
Jännite on enintään 
14,7 volttia.

Latausjärjestelmä on 
kunnossa. Akku ei säilytä 
latausta, huolla tai vaihda 
akku.

Jännite on yli 14,7 volttia. Viallinen tasasuuntaaja, 
vaihda se.

TERÄNPYSÄYTTIMEN STAATTORIN JARRUPIIRI

Kytkentäkaavio – teränpysäyttimen staattorin 
jarrupiiri

A

EH

B

I J
L

K

K
N

M
J

C D

G
F

O

A 12 V:n kytketty 
virta B Staattorin jarrun 

relekäämi
C 90 Ω D 680 Ω
E Moottori F Pysäytys

G CDI-sytytys H Peruutusleikkuumoduuli 
(laitevalmistajan toimittama)

I TRIAC J TA
K TK L VOIMANOTTO
M Jarru N Istukka
O Virta-avain

Teränpysäyttimen staattorin jarrupiiri on suojatoiminto, 
jonka avulla varmistetaan, että sovellus vastaa 
teränpysäytintä koskevia ANSI (American National 
Standards Institute) -vaatimuksia.
Piiri aktivoituu, jos käyttäjä nousee sovelluksen 
istuimelta leikkurin terän pyöriessä sekä tietyissä 
tilanteissa, kun leikkaus suoritetaan peruuttamalla.
Piiri aktivoidaan johtamalla sytytyksen sammutusjohto 
maahan. Tämä toiminto aktivoi staattorin jarrureleen, 
joka tuottaa magneettisen kentän aiheuttamalla 
lataavan AC-staattorin johdon oikosulkuun, joka 
vastustaa vauhtipyörän pyörimisliikettä. Pyörimisliikkeen 
lisäresistanssi vähentää aikaa, joka kuluu sovelluksen 
terien pyörimisen täydelliseen pysähtymiseen.
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Koska Kohlerin teränpysäyttimen staattorin jarrupiiriä 
käytetään usein yhdessä muiden sovelluspiirien 
kanssa, Kohlerin piirissä olevassa releessä on erityinen 
680 ohmin resistori rinnakkain relekäämin kanssa. Tämän 
tarkoituksena on kääntää muutosjännitesignaalit, jotka 
tavallisesti aiheutuvat releen virran keskeytymisestä 
releen aktivoiduttua. Releen saa tästä syystä vaihtaa 
ainoastaan asianmukaisilla merkinnöillä varustettuun 
releeseen.

Vianetsintä – Staattorin jarrujärjestelmä

Staattorin jarrun ja releen johtosarjaliitännät

A

B
B

B

C
D

E
F

A Staattoriasennelma B Johtosarja

C Johdot staattorista 
tasasuuntaajaan D Staattorin johdot

E Sidelanka (musta) F Pikakiinnike (musta)

Ongelmat, joita Kohlerin toimittamassa osassa piiriä voi 
ilmetä, johtuvat tavallisesti kahdesta komponenttiviasta 
tai virheellisesti vaihdetusta releestä, jotka synnyttävät 
seuraavat olosuhteet.
Tyhjän akun testaus:
Jarrureleen virhetoiminta pitää staattorin oikosulussa, 
joten tasasuuntaajasta ei pääse kulkemaan latausvirtaa 
akkuun. Tämän seurauksena akun lataus lopulta 
purkautuu.
1. Tarkasta akun jännite testausmittarilla, kun 

sovelluksesta on katkaistu virta.
2. Tarkasta akun jännite testausmittarilla, kun 

sovellusta käytetään täydellä nopeudella.
Akun jännitteen pitäisi olla suurempi sovellusta 
täydellä nopeudella käytettäessä verrattuna siihen, 
kun sovelluksesta oli katkaistu virta.

Tila Johtopäätös
Jännite ei kasva. Sammuta moottori, 

irrota rele kannastaan ja 
suorita testaus uudelleen 
moottorin käydessä 
täydellä nopeudella.
Jos akun jännite 
ei kasva moottorin 
käydessä, ongelma 
ei ole todennäköisesti 
staattorin jarrureleessä. 
Jatka staattorin ja 
tasasuuntaajan testausta.

Sellaisen moottorin testaus, joka pyörii, mutta ei 
käynnisty:
Staattorin jarrurele vaikuttaa sovelluksen 
turvaelektroniikkaan tai peruutusleikkuun elektroniikkaan 
ja estää näin moottoria käynnistymästä normaalisti.
1. Irrota jarrurele kannastaan ja yritä käynnistää 

moottori uudelleen.

Tila Johtopäätös
Moottori käynnistyy. Rele on väärä tälle 

sovellukselle, tai 
muutosjännitteen 
suojaresistori toimii 
virheellisesti. Vaihda rele 
oikeaan komponenttiin.

Moottori ei käynnisty. Vika voi olla sovelluksen 
peruutusleikkuupiirissä, 
sovelluksen 
turvaelektroniikassa tai 
siinä, että virta-avain 
pitää sammutusjohdon 
sidoksissa moottorin 
maahan.

2. Irrota moottorin sammutusjohto sovelluksen 
johtosarjasta ja yritä käynnistää moottori uudelleen.

Tila Johtopäätös
Moottori ei käynnisty. Polttoaine- tai 

sytytysongelma.
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HUOM: Pyöritä moottoria enintään 10 sekuntia. Pidä käynnistysyritysten välillä 60 sekunnin tauko. Jos näitä ohjeita ei 
noudateta, käynnistysmoottori saattaa palaa.

HUOM: Jos moottori kehittää riittävän nopeuden käynnistimen päältä kytkemiseksi, mutta ei jaksa käydä 
(valekäynnistyminen), moottorin pyörinnän on annettava pysähtyä kokonaan ennen uutta käynnistysyritystä. 
Jos käynnistysmoottori kytketään vauhtipyörän pyöriessä, sen hammaspyörä ja vauhtipyörän hammaskehä 
saattavat osua toisiinsa ja vaurioittaa käynnistysmoottoria.

HUOM: Jos käynnistysmoottori ei käynnistä moottoria, sammuta käynnistysmoottori välittömästi. Älä tee uusia 
käynnistysyrityksiä, ennen kuin vika on korjattu.

HUOM: Älä pudota käynnistysmoottoria tai lyö sen runkoa. Tämä saattaa vahingoittaa käynnistysmoottoria.
Tämän sarjan moottoreissa käytetään vauhtipyöräkäynnistysmoottoreita.

Vianetsintä – Käynnistysvaikeudet
Tila Mahdollinen syy Johtopäätös

Käynnistimeen ei tule 
virtaa.

Akku Tarkasta akun ominaispaino. Jos alhainen, lataa tai vaihda 
akku tarvittaessa.

Johdotus Puhdista syöpyneet liitännät ja kiristä löystyneet liitännät.
Vaihda johdot, jotka ovat huonokuntoisia tai joiden eristys on 
rispaantunut tai rikkinäinen.

Käynnistyskytkin tai 
solenoidi

Ohita kytkin tai solenoidi hyppyjohtimella. Jos käynnistys-
moottori käynnistää normaalisti, vaihda vialliset osat.

Käynnistin saa virtaa, 
mutta pyörii hitaasti.

Akku Tarkasta akun ominaispaino. Jos alhainen, lataa tai 
vaihda akku tarvittaessa. Akku liian pieni, oltava vähintään 
250 kylmäkäynnistysampeeria.

Harjat Tarkasta, ovatko harjat ja kommutaattori erittäin likaisia 
ja kuluneita. Puhdista karkealla kankaalla (ei kuitenkaan 
hiomakankaalla).
Vaihda harjat, jos ne ovat erittäin tai epätasaisesti kuluneet.

Vaihteisto
tai

Moottori

Varmista, että kytkin tai vaihteisto on vapautettuna tai vapaalla. 
Tämä on erityisen tärkeää laitteissa, joissa on hydrostaattinen 
veto. Vaihteiston on oltava tarkalleen vapaalla moottorin 
käynnistymisen estävän resistanssin estämiseksi.
Tarkasta kiinnileikanneet moottoriosat, kuten laakerit, 
kiertokanki ja mäntä.
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Kun virta on kytketty käynnistysmoottoriin, pyörijä 
pyörii. Kun pyörijä pyörii, käyttöpyörä liikkuu ulospäin 
uritetulla käyttöakselilla ja hammastuu vauhtipyörän 
hammaskehän kanssa. Kun käyttöpyörä saavuttaa 
käyttöakselin pään, se pyörittää vauhtipyörää ja 
käynnistää moottorin. Kun moottori käynnistyy, 
vauhtipyörä pyörii nopeammin kuin käynnistysmoottorin 
pyörijä ja käyttöpyörä. Tämä siirtää käyttöpyörän 
vauhtipyörän hammaskehältä takaisin alkuasentoon. 
Kun käynnistysmoottorin virta katkeaa, pyörijä lakkaa 
pyörimästä ja käyttöpyörä pysyy taaksevedetyssä 
asennossa jousen avulla.

Käynnistysmoottorin hammaspyörän huolto
Käynnistysmoottori on purettava kokonaan sen 
käyttöosien huoltamiseksi.
1. Pura pidätinrengas käyttämällä työkalua.
2 Tartu jousenpidikkeeseen ja työnnä sitä 

käynnistysmoottoria kohti niin, että jousi puristuu 
kokoon ja ja pidätinrengas tulee näkyviin.

3. Pidä jousenpidike taaksevedettynä ja asenna 
irrotustyökalun sisäpuoliskot pyörijän ympärille niin, 
että pidätinrengas on sisemmässä urassa. Pujota 
kaulus sisäpuoliskojen päälle niiden pitämiseksi 
paikallaan.

4. Kierrä keskiruuvia irrotustyökaluun, kunnes tunnet 
vastuksen. Pidä irrotustyökalun pohjaa kiinni 
avaimella (1 1/8 tuumaa tai säädettävä). Kierrä 
keskiruuvia myötäpäivään käyttämällä toista avainta 
tai hylsyä (1/2 tuumaa tai 13 mm). Keskiruuviin 
kohdistuva vastus kertoo, milloin pidätinrengas on 
ponnahtanut pyörijän akselissa olevasta urasta.

5. Irrota käyttöosat ja käyttömutteri (kaulus) pyörijän 
akselista – muista järjestys. Jos urat ovat likaiset, 
puhdista ne liuotteella.

6. Urissa on oltava ohut kalvo voiteluainetta. Voitele 
tarvittaessa uudelleen Kohlerin bendixkäynnistimien 
voiteluaineella. Asenna käyttöosat takaisin tai vaihda 
ne. Asenna samassa järjestyksessä kuin irrotit.

Pidätinrenkaan asennus
1. Sijoita pidätinrengas toisen sisäpuoliskon uraan. 

Asenna toinen puolisko päälle ja pujota kaulus 
paikalleen.

2. Varmista, että käyttöosat tulevat oikeassa 
järjestyksessä pyörijän akselille.

3. Pujota työkalu pyörijän akselin päähän niin, että 
sisällä oleva pidätinrengas on akselin päätä vasten. 
Pidä työkalua toisella kädellä ja paina kevyesti 
käynnistysmoottoriin päin. Naputa työkalun päähän 
vasaralla, kunnes tunnet, että pidätinrengas 
napsahtaa uraan. Pura ja irrota työkalu.

4. Purista pidätinrengasta pihdeillä ja paina se uraan.
5. Asenna sisäpuoliskot niin, että isompi syvennys 

tulee jousenpidikkeen ympärille. Pujota kaulus niiden 
päälle ja kierrä keskiruuvia kiinni, kunnes tunnet 
vastuksen.

6. Pidä työkalun pohjasta 1 1/8 tuuman avaimella ja 
kierrä keskiruuvia myötäpäivään 1/2 tuuman tai 
13 mm:n avaimella, jotta voisit vetää jousenpidikkeen 
pidätinrenkaan ympärille. Lakkaa kiertämästä, kun 
vastus kasvaa. Pura ja irrota työkalu.

SÄHKÖISET VAUHTIPYÖRÄKÄYNNISTIMET
Sähköinen vauhtipyöräkäynnistin

A

B
C

D

E

F

G

H
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J
K
L
M
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N

A Läpimenevät pultit B Kuusiolaippamutteri
E Hiiliharjan kannatin F Runko

C Eristysaluslevy D Kommutaattoripään 
kansi

G Pyörijä H Aaltolevy
I Painelaatta J Käyttöpään kansi
K Kuusiolaippamutteri L Käyttömutteri (kaulus)
M Hammaspyörä N Jousi
O Pidätin P Pidätinrengas



46

Käynnistinjärjestelmä

KohlerEngines.com 20 690 05 versio A

Käynnistysmoottorin purkaminen
1. Irrota käyttöosat hammaspyörän huolto-ohjeiden 

mukaisesti.
2. Irrota mutteri ja eristysaluslevy hiiliharjan 

positiivisesta (+) liitintapista. 
3. Irrota läpimenevät pultit ja mutterit.
4. Irrota kommutaattoripään kansi ja nosta 

harjanpidinasennelma harjoineen ja jousineen 
paikaltaan. 

5. Irrota käyttöpuolen kansi ja vedä sen jälkeen pyörijä 
ja painelaatta sekä aaltolevy (jos se kuuluu 
varusteluun) ulos käynnistysmoottorin rungosta. 

Hiiliharjan vaihto
1. Irrota mutteri ja eristysaluslevy hiiliharjan 

positiivisesta (+) liitintapista. 
2. Irrota läpimenevät pultit ja kuusiomutterit.
3. Irrota kommutaattoripään kansi ja vedä hiiliharjan 

kannatinasennelma ulos rungosta.

Kommutaattorin huolto
Puhdista kommutaattori karkealla, nukkaamattomalla 
kankaalla. Älä käytä hiomakangasta.
Jos kommutaattori on erittäin kulunut tai uurteinen, hio 
se sorvissa tai vaihda pyörijä.

Käynnistysmoottorin kokoonpano
1. Aseta aaltolevy ja sen jälkeen painelaatta pyörijän 

käyttöakselille.
2. Asenna pyörijä käynnistimen runkoon. Magneetit 

pitävät sen paikallaan.
3. Kohdista reiät magneettien välien mukaan ja asenna 

käyttöpuolen kansi rungon etuosaan.
4. Jos hiiliharja-asennelmaa ei vaihdeta, sijoita jouset 

ja harjat kannattimessa oleviin taskuihinsa, siirrä ne 
taaksevedettyyn asentoon ja asenna pahvipidikkeet, 
jotka pitelevät niitä kiinni. Vaihtoharjat toimitetaan 
kannatinkoteloon esiasennettuina ja kahdella 
pahvipidikkeellä kiinnitettynä. 

5. Pidä hiiliharjan pidinasennelmaa niin, että hiiliharjan 
positiivisen johdon liitintappi on ylöspäin. Kohdista 
muottiinvaletut osat vastaaviin leikkauksiinsa 
käynnistysmoottorin rungossa ja työnnä hiiliharjan 
kannatinasennelma paikalleen. Kommutaattori 
työntää pahvipidikkeet ulos, kun hiiliharja-asennelma 
työnnetään paikalleen.

6. Aseta kommutaattoripään kansi hiiliharja-
asennelman päälle ja kohdista liitintapin ja 
läpimenevien pulttien reiät.

7. Asenna läpimenevät pultit ja kuusiomutterit. Oikea 
momentti on 3,3–3,9 N·m (30–35 in. lb.).

8. Asenna eristysaluslevy ja kuusiomutteri hiiliharjan 
positiiviseen (+) liitintappiin. Varmista, että tappi 
tulee keskelle eikä koske metalliseen päätykanteen. 
Kiristä kuusiomutteri momenttiin 2,2–4,5 N·m 
(20–40 in. lb.).

 Kiristä ulompi mutteri käynnistysmoottorin johdon 
asennuksen ja liittämisen jälkeen momenttiin 1,6–
2,8 N·m (12–25 in. lb.), älä ylikiristä.

9. Voitele käyttöakseli Kohlerin bendixkäynnistimien 
voiteluaineella. Asenna käyttöosat hammaspyörän 
huolto-ohjeiden mukaisesti.
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HAIHTUMAPÄÄSTÖMÄÄRÄYSTEN MUKAINEN JÄRJESTELMÄ
Hiilisäiliöjärjestelmä

A Polttoainesäiliön 
korkki B Polttoainesäiliö C Kaatumisventtiili

(roll over valve, ROV) D Hiilisäiliö

E Säiliön huohottimen 
suodatin F Kaasuttimeen

A

B

C

D

E

F

Kohlerin järjestelmästä.

Toiminta
Polttoainehöyryt siirtyvät polttoainesäiliöstä putkia pitkin 
hiilisäiliöön. Moottorin imuiskun hetkellä polttoainehöyryt 
imetään kaasuttimen aukon läpi ja poltetaan 
polttoainelatauksen mukana.

Huolto
Kohlerin toimittamissa säiliöissä huohottimen suodatin 
voidaan irrottaa, puhdistaa kuumalla saippuavedellä, 
kuivata ja asentaa takaisin. Huohottimen verkkoa ei saa 
öljytä. Tämä tehdään ajoittain tai jos järjestelmä toimii 
puutteellisesti. Hiilisäiliö on tiivistetty, sitä ei tarvitse 
huoltaa.
Joissakin sovelluksissa tai asennuksissa alkuperäinen 
laitevalmistaja on asentanut erilaisen säiliön tai 
höyryjen kierrätysjärjestelmän. Katso huolto- ja 
kunnossapito-ohjeet laitevalmistajan laitteiston omasta 
dokumentaatiosta.

Jotta moottori olisi tason III vaatimuksien mukainen, siihen voidaan asentaa Kohlerin toimittama säiliöhöyryjen 
kierrätysjärjestelmä tai alkuperäisen laitevalmistajan kehittämä ja asentama järjestelmä. Alla on tarkempaa tietoa 



48

Päästömääräysten mukainen järjestelmä

KohlerEngines.com 20 690 05 versio A

TOISIOEMISSIOMÄÄRÄYSTEN MUKAINEN JÄRJESTELMÄ
Toisioilman kaksoisimujärjestelmä

A Letku pakosarjaan B Imuaukon verkko C Toisioilma-
venttiiliasennelma D Letku kaasuttimeen

E Letku pakosarjaan

Toisioilman yksöisimujärjestelmä

F Toisioilma-
venttiiliasennelma G Letku pakosarjaan H Letku kaasuttimeen I Imuaukon verkko

A

B

C

D

C

E

F

G

F

H

I

Toiminta
Moottorin imusyke aktivoi toisioilmaventtiilin. 
Ilma imetään toisioilmaventtiilin imuaukon verkon 
läpi. Tämän jälkeen ilma imetään pakosarjaan ja 
äänenvaimentimeen, jossa se sekoittuu polttamattomiin 
hiilivetyihin, jotka sitten palavat äänenvaimentimen 
tuottamassa lämmössä. Kaasuttimen aukon ja 
toisioilmaventtiilin välikalvokammion välille liitetään 
letku. Kaasuttimen alipaine liikuttaa välikalvon venttiilin 
lähelle, kun ilmaa ei ole tarvetta imeä ensisijaisella 
joutokäynnillä.

Huolto
Toisioilmaventtiilin ilman imuaukon verkko voidaan 
irrottaa, puhdistaa ja asentaa takaisin. Jos järjestelmän 
tarkastuksessa paljastuu vaurioita tai hajautumia 
letkuissa, toisioilmaventtiilissä tai pakojärjestelmässä, 
osat on vaihdettava. 

Jotta moottori olisi tason III vaatimuksien mukainen, siihen voidaan asentaa toisioilman imujärjestelmä (SAI).
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Poista imuaukon verkko
Imuaukon komponentit

A B

C

A Toisioilmaventtiiliasennelma B Purse C Imuaukon verkko

1. Poista imuaukon verkko toisioilmaventtiiliasennelmasta tarttumalla imuaukon verkon alaosaan ja vetämällä verkko 
varovasti irti venttiiliasennelmasta.

2. Puhdista roskat verkosta käyttämällä pehmeää harjaa.
3. Juoksuta vettä imuaukon verkon läpi vastakkaiseen suuntaan.
4. Asenna takaisin työntämällä imuaukon verkko toisioilmaventtiiliasennelman purseeseen. Kuuluu naksahdus, kun 

imuaukon verkko on asennettu oikein.
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 VAARA
Estä moottorin käynnistyminen seuraavasti ennen 
moottorille tai laitteelle suoritettavia töitä: 1) Irrota 
sytytystulpan johto/johdot. 2) Irrota akun miinuskaapeli (-) 
akusta.

Moottorin tahaton käynnistyminen voi johtaa 
vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
Irrota ja maadoita sytytystulppien johto/johdot 
ennen huoltamista.

Moottorin ulkoiset komponentit

A

B

C

K L

P O

Q

S T

U

O

O

D

E

H

G

F

JI

M

N

K
L

M

N

V

O

W

R

A Öljyntäyttö/Mittatikku B Suodatinverkko C Puhaltimen kotelo D Polttoainepumppu

E Sylinterinkannen 
laippa F Tasasuuntaaja G Sähkökäynnistin H Öljynsuodatin

I Polttoainesuodatin J Painekytkin 
Oil Sentry™

K Ilmanpuhdistimen 
kansi L Esisuodatin

M Ilmanpuhdistin-
elementti N Ilmanpuhdistimen 

pohja O Tiiviste P Kaasutin

Q Maajohto R Öljyntyhjennystulppa S Nikki-
polttoainesolenodi T Walbro-

polttoainesolenodi
U Lämmönohjain V Lämpösuoja W Kaasuttimen välilevy
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Puhdista kaikki osat huolellisesti moottoria purettaessa. 
Vain puhtaat osat voidaan tarkastaa ja mitata tarkasti 
kulumisen ja vikojen varalta. Markkinoilla on runsaasti 
puhdistusaineita, joilla rasvan, öljyn ja noen saa 
poistettua nopeasti moottorin osista. Noudata huolellisesti 
valmistajan antamia ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä 
tällaisia puhdistusaineita käytettäessä.
Varmista, että kaikki puhdistusainejäänteet on 
poistettu ennen moottorin kokoamista ja käyttöönottoa. 
Pienikin puhdistusainemäärä saattaa nopeasti tuhota 
moottoriöljyn voiteluominaisuudet.
Tyhjennä öljy kampikammiosta ja irrota öljynsuodatin
1. Irrota öljyntyhjennystulppa ja öljyntäyttökorkki/

mittatikku. 
2. Anna öljyn valua rauhassa kampikammiosta.
3. Irrota ja hävitä öljynsuodatin.

Irrota puhaltimen kotelo
1. Irrota ruuvit, joilla puhaltimen kotelo on kiinnitetty 

suojalevyyn.
2. Nosta puhaltimen kotelo ja erota sytytystulpan johto 

vastaavasta lovesta.

Irrota Oil Sentry™ -painekytkin (mikäli asennettu).
HUOM: Painekytkin on asennettu suodattimen 

kiinnitysalustan keskimmäiseen öljykanavaan tai 
suojalevyyn.

1. Irrota johto Oil Sentry™ -painekytkimestä.
2. Irrota painekytkin suojalevystä tai suodattimen 

kiinnitysalustan keskimmäisestä öljykanavasta tai 
kulmaliittimestä.

Irrota sytytystulpan johto
Vedä varovasti suojusosasta ja irrota sytytystulpan johto.
Irrota äänenvaimennin
1. Irrota mutterit tai 5/16-18-kantaruuvit, joilla 

äänenvaimennin tai pakojärjestelmä on kiinni 
moottorissa. Irrota kaikki kiinnitetyt kannattimet.

2. Irrota äänenvaimennin ja tiiviste pakoaukosta.

Irrota sylinterinkannen laippa
Irrota ruuvit, joilla sylinterikannen laippa on kiinnitetty 
sylinterikanteen, ja irrota sen jälkeen sylinterikannen laippa.
Irrota tasasuuntaaja
1. Kytke liitin irti tasasuuntaajasta.
2. Irrota ruuvit, joilla tasasuuntaaja on kiinnitetty 

kampikammioon. Irrota tasasuuntaaja.

Irrota sähkökäynnistin
1. Irrota käynnistysmoottorin johto liitintapista.
2. Irrota mutterit, joilla käynnistin on kiinni suojalevyssä. 

Irrota käynnistin.

Irrota ilmanpuhdistin
1. Irrota tuloliitäntä, lähtöliitäntä ja sykeletkut 

polttoainepumpusta, jos pumppu on kiinnitetty 
ilmanpuhdistimen pohjaan. Merkitse letkut 
kokoonpanoa vasten.

2. Avaa nupit ja irrota ilmanpuhdistimen kansi.
3. Irrota esipuhdistin (jos sellainen on) ja 

ilmanpuhdistinelementti sekä muotoiltu kumitiiviste.
4. Irrota mutteri(t) ja pitkä kiinnitysruuvi, joilla 

ilmanpuhdistimen pohja on kiinnitetty.
5. Irrota huohotinletku venttiilikopasta ja irrota 

ilmanpuhdistimen pohja ja tiiviste (polttoainepumppu 
kiinnitettynä, jos se kuuluu varusteluun).

Irrota ulkoisen nopeudensäätimen osat, kaasutin ja 
polttoainepumppu

 VAARA
Polttoaineen räjähtäminen voi aiheuttaa 
tulipaloja ja vakavia palovammoja.
Älä tankkaa polttoainesäiliötä moottorin 
ollessa kuuma tai sen käydessä.

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt voivat 
räjähtää herkästi syttyessään. Säilytä bensiiniä vain 
hyväksytyissä astioissa hyvin tuuletetuissa tiloissa, 
joissa ei ole kipinöiden tai liekkien vaaraa. Läikkynyt 
polttoaine voi syttyä, jos se pääsee kosketuksiin 
kuumien osien tai sytytystulpan kipinöiden kanssa. 
Älä koskaan käytä bensiiniä puhdistusaineena.

HUOM: On suositeltavaa asentaa uusi 
nopeudensäätimen vipu aina, kun se on irrotettu.

1. Sulje polttoaineen syöttö. Irrota polttoaineletku 
kaasuttimen tuloliittimestä. Jos käytetään polttoaine-
pumppua, irrota sykeletku suojalevyn liittimestä.

2. Irrota lämmönohjaimen tai kaasuttimen välilevyn/
lämpösuojan (jos asennettu) kiinnitysruuvi ja 
erikoisaluslevy, joka kiinnittää myös mahdollisen 
polttoaineen katkaisusolenoidin maajohdon.

3. Jos kaasuttimessa käytetään polttoainesolenoidia, 
katkaise muovinen nippuside varovasti ja irrota 
polttoainesolenoidin johto johtosarjasta.

4. Liu’uta kaasutinta ulospäin ja irrota kaasu- ja 
rikastinvivusto.

5. Merkitse nopeudensäädinkannattimen asento 
lovettuihin reikiin ja irrota ruuvit, joilla 
nopeudensäädinkannatin on kiinni suojalevyssä. 
Muista tai merkitse muistiin nopeudensäätimen 
jousen reikä, että se tulee oikein asennettaessa. 
Irrota nopeudensäätimen jousi ja sen jälkeen 
säätimen kannatin (polttoainepumppu kiinnitettynä, 
jos sellainen on) ja vivustot moottorista.

6. Löysää ruuvia ja irrota nopeudensäätimen vipu 
nopeudensäätimen poikittaisakselista.

7. Irrota kaasuttimen tiiviste. Irrota sen jälkeen 
lämmönohjaimen tai kaasuttimen välilevy/
lämpösuoja (jos asennettu) ja tiivisteet varovasti 
imuaukon pultista. Lämmönohjain on valmistettu 
suhteellisen hauraasta muovista. Älä väännä 
nurkista, sillä suoja saattaa murtua/haljeta. Jos 
vipuaminen on tarpeen suojan irrottamiseksi, vipua 
vain imuaukon pultin läheltä. Irrota kiinnityspultti 
sylinteristä vain tarvittaessa.

8. Irrota rengas imuaukosta (joissakin malleissa), jos 
se on erillään lämmönohjaimesta.
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Vauhtipyörän/sytytyksen komponentit

G

F

H

I

B
C

D

E

A

E

F

A Vauhtipyörän ruuvi B Aluslevy
C Tuulettimen 

kiinnityslevy
D Tuuletin

E Magneetti F Vauhtipyörä
G Sytytysmoduuli H Staattori
I Vauhtipyörän kiila

Irrota sytytysmoduuli
1. Irrota pysäytysjohto sytytysmoduulista. 
2. Pyöritä vauhtipyörän magneetti poispäin moduulista.
3. Irrota RFI-suojattu sytytystulpan johto kiinnikkeestä, 

jos sellainen on.
4. Irrota ruuvit ja sytytysmoduuli.

Irrota suodatinverkko, tuuletin ja vauhtipyörä
HUOM: Käytä aina vauhtipyörän lenkkiavainta tai 

kiinnipitotyökalua (ks. Työkalut ja avut) 
vauhtipyörän kiinnipitämiseksi, kun vauhtipyörän 
ja tuulettimen kiinnikkeitä avataan tai kiristetään. 
Älä käytä tankoja tai kiiloja jäähdytystuulettimen 
siipien välissä, sillä siivet saattavat murtua tai 
vioittua.

HUOM: Käytä aina ulosvedintä vauhtipyörän 
irrottamiseen kampiakselista. Älä lyö 
kampiakseliin tai vauhtipyörään, sillä ne 
saattavat murtua tai vioittua.

1. Irrota suodatinverkko jäähdytystuulettimesta.
2. Irrota kiinnitysruuvi, aluslevy ja tuulettimen 

kiinnityslevy, joilla tuuletin ja vauhtipyörä on kiinni 
kampiakselissa.

3. Nosta jäähdytystuuletinta varovasti kahden 
käyttötapin vapauttamiseksi ja irrota se 
vauhtipyörästä.

Vauhtipyörä, jossa on reiät ulosvetimelle
1. Irrota vauhtipyörä kampiakselista käyttämällä 

ulosvedintä.
2. Irrota vauhtipyörän kiila kampiakselista.
Vauhtipyörä, jossa ei ole reikiä ulosvetimelle
1. Irrota vauhtipyörä kampiakselista vetämällä 

hammaskehän alta isolla hammaspyörän vetimellä.
2. Irrota vauhtipyörän kiila kampiakselista.

Vauhtipyörän tarkastus
Tarkasta vauhtipyörä halkeamien varalta ja tarkasta 
kiilaura kulumisen ja vikojen varalta. Vaihda vauhtipyörä, 
jos siinä on halkeamia. Jos vauhtipyörän kiila on 
leikannut tai kiilaura on vioittunut, vaihda kampiakseli, 
vauhtipyörä ja kiila.
Tarkasta vauhtipyörän hammaskehä halkeamien ja 
vikojen varalta. Hammaskehiä ei ole saatavana erikseen. 
Vaihda vauhtipyörä, jos hammaskehä on vioittunut.
Irrota staattori
HUOM: Käytä B+ ja staattorijohtojen irrottamiseen 

johtosarjaliittimestä pientä ruuvitalttaa tai 
vastaavaa kapeaa ja litteää terää ja ja taivuta 
liittimen/liittimien lukituskieli alas. Vedä johto/
johdot varovasti irti liittimestä.

Irrota ruuvit, joilla staattori on kiinnitetty suojalevyn 
istukoihin.
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2. Irrota ruuvit, joilla sylinterikansi on kiinnitetty. 
Huomaa paksu aluslevy pakoaukkoa lähimpänä 
olevassa ruuvissa.

3. Irrota sylinterinkansi ja kannentiiviste.
4. Irrota takaiskukuula (joissakin malleissa) 

kampikammion avaimenreikäaukosta. 
Takaiskukuulattomissa malleissa kampikammion 
sisällä on sisäinen takaiskuputki.

Pura sylinterinkansi
HUOM: Merkitse ennen purkamista kaikki uudelleen-

käytettävät venttiilikoneiston osat niin, että ne 
tulevat asennettaessa samalle puolelle. 

1. Irrota sytytystulppa.
2. Irrota säätömutterit, nivelet ja keinuvivut 

niveltapeista.
3. Irrota keinuvivun niveltapit ja työntötangon 

ohjainlevyt.
4. Irrota venttiilit.
 a. Purista venttiilijousia venttiilijousenpuristimella ja 

irrota pidikkeet.
 b. Irrota puristin. Irrota sen jälkeen venttiilijousen 

lautaset, venttiilijouset ja venttiilit.

Irrota venttiilikoppa
Venttiilikoppa ja tiiviste
1. Irrota ruuvit, joilla venttiilikoppa ja kannattimet on 

kiinnitetty.
2. Irrota venttiilikoppa ja tiiviste sylinterinkannesta.
Venttiilikoppa ja RTV-tiivistysaine
HUOM: Venttiilikoppa on tiivistetty kiinni sylinterikanteen 

RTV-silikonitiivisteellä. Varo venttiilikoppaa 
irrottaessasi vahingoittamasta kopan ja 
sylinterikannen tiivistepintoja. Jos RTV-tiiviste on 
murrettava, pidä puunpalasta yhtä venttiilikopan 
tasaista pintaa vasten. Napauta puunpalasta 
napakasti pehmeäpäisellä vasaralla. Jos tiiviste 
ei murru auki parin yrityksen jälkeen, suorita 
sama toimenpide toisella puolella.

1. Irrota ruuvit, joilla venttiilikoppa ja kannattimet on 
kiinnitetty.

2. Puhdista vanha RTV-tiivistysaine sylinterikannen ja 
venttiilikopan pinnoista käyttämällä messinkiharjaa ja 
tiivisteenpoistoainetta tai muuta vastaavaa liuotinta.

Irrota sylinterinkansi
1. Avaa sisemmät ruuvit (T15 TORX) ja työnnä 

keinuvivun säätömutterit pois edestä. Irrota 
työntötangot ja merkitse ne niin, että ne tulevat 
asennettaessa samoilla paikoille.

Sylinterinkannen komponentit

D

R
Q

J

A

P

O
N

M
L

K
H

F

I
G

E

C

B

A Tiiviste B Venttiili C Sylinterinkansi D Sytytystulppa
E Sylinterinkannen 

ruuvi
F Työntötanko G Venttiilinjousen pidin H Venttiilinvarren 

tiiviste
I Venttiilijousi J Venttiilijousen lautanen K Keinuvipu L Kiristysruuvi
M Venttiilikopan tiiviste N Venttiilikoppa O Ruuvi P Keinuvivun nivel
Q Keinuvivun pultti R Työntötangon ohjainlevy
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Venttiilimallien SV470/480/530/540/590/600/610 tiedot

A A
E

D
F

GG

E
D

F

B B
C C

Koko Imu Pako
A Istukan kulma 89° 89°
B Ohjaimen syvyys 10,20 mm 6,2 mm
C Ohjaimen sisähalkaisija 6,038/6,058 mm 6,038/6,058 mm
D Venttiililautasen halkaisija 37,625/37,375 mm 32,125/32,375 mm
E Venttiilin luistipinnan kulma 45° 45°
F Venttiilin reuna (min.) 1,5 mm 1,5 mm
G Venttiilinvarren halkaisija 5,982/6,00 mm 5,90/5,988 mm

Mallin SV620 venttiilin tiedot

PAKOVENTTIILI IMUVENTTIILI

A A

C

J
F

H

I

K

D
EE

D

K

I
G

H

F
J

GC

B B

Koko Imu Pako
A Istukan kulma 89° 89°
B Istukan kulma 111/109° 131/129°
C Istukan kulma 61/59° 51/49°
D Ohjaimen syvyys 10,20 mm 6,2 mm
E Ohjaimen sisähalkaisija 6,038/6,058 mm 6,038/6,058 mm
F Venttiililautasen halkaisija 37,625/37,375 mm 32,125/32,375 mm
G Venttiilin luistipinnan kulma 45° 45°
H Venttiilin luistipinnan kulma 39,275/39,525° 33,675/33,925°
I Venttiilin luistipinnan kulma 60° 60°
J Venttiilin reuna (min.) 1,7 mm 1,7 mm
K Venttiilinvarren halkaisija 5,982/6,000 mm 5,90/5,988 mm

IMUVENTTIILIPAKOVENTTIILI
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Tarkastus ja huolto
Tarkasta huolellisesti venttiilikoneiston osat. Tarkasta 
venttiilijouset ja muut osat kulumisen ja vääntymien 
varalta. Tarkasta venttiilit ja venttiilin istukat syöpymisen, 
halkeamien ja vääntymien varalta. Tarkasta 
venttiilinvarsien ja ohjaimien välinen välys.
Käynnistysvaikeudet tai tehonpuute yhdessä suuren 
polttoaineenkulutuksen kanssa voivat olla oireita 
viallisista venttiileistä. Vaikka nämä oireet voidaan 
liittää myös kuluneisiin männänrenkaisiin, irrota ja 
tarkasta venttiilit ensin. Puhdista irrotuksen jälkeen 
venttiilin lautaset, luistipinnat ja varret sähkökäyttöisellä 
teräsharjalla. Tarkasta sen jälkeen huolellisesti jokainen 
venttiili vikojen varalta, esim. kiero venttiililautanen, 
liiallinen korroosio tai kulunut venttiilinvarren pää. Vaihda 
huonokuntoiset venttiilit.
Venttiilinohjaimet
Jos venttiilinohjain on kulunut ohjearvojen ulkopuolelle, 
se ei ohjaa venttiiliä suorassa linjassa. Tästä voi olla 
seurauksena venttiilin luistipintojen tai istukoiden 
palaminen, puristuspaineen häviäminen ja runsas 
öljynkulutus.
Tarkasta venttiilinohjaimen ja venttiilinvarren välinen 
välys puhdistamalla huolellisesti venttiilinohjain ja 
mittaa sisähalkaisija mittalaitteella. Mittaa sen jälkeen 
ulkomikrometrillä venttiilinvarren halkaisija useasta 
kohdasta, jossa se liikuttaa venttiilinohjainta. Laske välys 
käyttämällä suurinta varren halkaisijaa. Jos imupuolen 
välys on yli 0,038/0,076 mm (0.0015/0.003 in.) 
tai pakopuolen välys on yli 0,050/0,088 mm 
(0.0020/0.0035 in.), määrittele, onko liian suuren 
välyksen syynä venttiilinvarsi vai ohjain.
Imupuolen venttiilinohjaimen suurin sallittu (sisähalk.) 
kuluma on 6,135 mm (0.2415 in.). Pakoventtiilin 
ohjaimen suurin sallittu kuluma taas on 6,160 mm 
(0.2425 in.). Ohjaimia ei voi irrottaa. Jos ohjaimet ovat 
sallittujen rajojen sisällä mutta venttiilinvarret ovat 
kuluneet yli sallittujen rajojen, vaihda venttiilit.
Venttiilin istukkarenkaat
Karkaistusta terässeoksesta valmistetut imu- ja 
pakoventtiilin istukkarenkaat on puristussovitettu 
sylinterinkanteen. Renkaita ei voi vaihtaa, mutta ne 
voidaan kunnostaa, jos ne eivät ole liian pahasti 
syöpyneet tai vääntyneet. Jos istukat ovat murtuneet tai 
pahoin vääntyneet, sylinterinkansi on vaihdettava.
Kunnosta venttiilin istukkarenkaat noudattamalla 
käytettävän venttiilin istukan jyrsimen mukana 
toimitettuja ohjeita. Lopullinen jyrsintä tehdään 89° 
jyrsimellä määritellyn venttiilin istukkakulman mukaisesti. 
Kun venttiilin luistipinnan kulma on oikea, 45°, ja venttiilin 
istukka on jyrsitty oikein (44,5° keskilinjasta mitattuna, 
kun jyrsitty 89°), tällä saadaan haluttu 0,5 asteen 
(1,0° täysi leikkaus) kulma, jossa maksimipaine 
kohdistuu venttiilin istuinpintaan ja istukkaan.
Venttiilien hionta
Karkeahiotut tai uudet venttiilit on hiottava tiiviyden 
varmistamiseksi. Käytä loppuhiontaan imukupilla 
varustettua käsikäyttöistä venttiilinhiomakonetta. 
Levitä venttiilin istuinpinnalle hieman hienojakoista 
hionta-ainetta ja pyöritä sen jälkeen venttiiliä istukassa 
hiontakoneella. Jatka hiontaa, kunnes istukan pinta ja 
venttiilin istuinpinta ovat sileitä. Puhdista sylinterinkansi 
huolellisesti saippualla ja kuumalla vedellä hionta-
aineen poistamiseksi. Sivele ohut kerros moottoriöljyä 
ruostumisen estämiseksi, kun sylinterinkansi on kuivunut.

Nokkapyörän/suojalevyn komponentit

G

F

H

L

GO
N

K

J

I

M

P

B

C

D

E

A

C

D

A Öljytiiviste B Suojalevy
C Tiiviste D Öljykanavan kansi
E Nokkapyörät F Painelaatta
G Nokkavivut H Nokka-akseli (pako)
I Suojalevyn tiiviste J Gerotor-hammaspyörät
K Öljypumppu L Nokka-akselin tappi
M Nokka-akseli (imu) N Säätötappi
O Nopeudensäätimen 

hammaspyörä
P Nopeudensäätimen 

hammaspyörän akseli

Irrota suojalevy
1. Irrota ruuvit, joilla suojalevy on kiinnitetty 

kampikammioon. Merkitse mahdollisesti kiinnitettyjen 
sinkilöiden ja kiristimien paikat.

2. Suojalevyn ja kampikammion välissä käytetään 
tiivistettä. Naputa tarvittaessa varovasti käynnistys-
moottorin istukoita tai öljynsuodatinta pehmeäpäisellä 
vasaralla tiivisteen irrottamiseksi. Älä yritä vääntää 
kampikammion tai öljypohjan tiivistepintoja vasten, 
sillä seurauksena on vioittuminen ja vuotoja. 

3. Irrota suojalevykokonaisuus ja tiiviste.
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4. Jos johtosarja on irrotettava suojalevystä, taivuta 
kiinnikkeet auki ja vedä ulos aukon kautta.

Pura suojalevy
HUOM: Nopeudensäätimen hammaspyörä on kiinni 

akselissa kahdella pienellä hammaspyörään 
valetulla kielekkeellä. Kun hammaspyörä 
irrotetaan, nämä kielekkeet rikkoutuvat ja 
hammaspyörä on vaihdettava. Nopeudensäätimen 
hammaspyörä on irrotettava suojalevyn purka-
miseksi ja öljykanavien puhdistamiseksi.

1. Irrota nopeudensäätimen hammaspyörä ja 
säätötappiasennelma. Nosta varovasti ylöspäin 
kahden ruuvitaltan terällä.

2. Irrota ruuvit, joilla öljykanavan kansi on kiinni 
suojalevyssä. Irrota kansi ja tiiviste.

Nopeudensäätimen hammaspyörän ja akselin 
tarkastus
Tarkasta nopeudensäätimen hammaspyörän hampaat. 
Etsi kuluneita, lohjenneita tai murtuneita hampaita. 
Jos havaitaan vikoja, vaihda nopeudensäätimen 
hammaspyörä.
Hammaspyörä on kiinni nopeudensäätimen akselissa 
muottiinvaletuilla kielekkeillä, jotka vaurioituvat, 
kun hammaspyörä irrotetaan. Älä koskaan käytä 
hammaspyörää uudelleen, kun se on vedetty akselilta. 
Vaihda nopeudensäätimen akseli vain, jos se on 
vioittunut tai kulunut.
Irrota nopeudensäätimen akseli
1. Irrota puhaltimen kotelo, vauhtipyörä ja 

jäähdytystuuletin.
2. Irrota staattori ja kampiakselin kiila.
3. Irrota suojalevyn ruuvit ja suojalevy.
4. Pyöritä moottori yläkuolokohdan säätömerkkien 

kohdalle kampiakselissa ja nokkapyörissä.
5. Irrota nopeudensäätimen hammaspyöräasennelma 

ja säätötappi suojalevystä kahdella pienellä 
ruuvitaltalla.

6. Paikallista nopeudensäätimen tappi vauhtipyörä-
puolelta. Pakota tappi ulos suojalevystä pienellä 
tuurnalla. Tämä voidaan tehdä myös puristimella. 
Älä irrota nopeudensäätimen tappia pihdin leuoilla 
tai pihdeillä, sillä suojalevy voi vaurioitua.

7. Irrota vanha tiivistemateriaali kampikammion ja 
suojalevyn kosketuspinnoilta. Käytä vanhan 
tiivistemateriaalin irrotukseen 
tiivisteenpoistosuihketta. Älä kaavi pintoja, sillä 
naarmut, kolot ja purseet voivat aiheuttaa vuotoja.

Asenna nopeudensäätimen akseli
Nopeudensäätimen akselin komponentit ja tiedot

A

B

A 44,50 mm (1.750 in.) tiivistepintaan – ennen öljy-
kanavan kansilevyn ja tiivisterenkaiden asennusta

B Nopeudensäätimen hammaspyörän akseli

1. Asenna uusi tappi painamalla ja naputtamalla se 
kevyesti suojalevyyn. Se on asennettava niin, että se 
työntyy 44,50 mm (1,750 in.), +/- 0,101 mm (0,004 in.) 
kampikammion istukan yläpuolelle.

2. Asenna uusi nopeudensäädin säätötappi ja 
nopeudensäätimen hammaspyörä.

3. Varmista, että nopeudensäätimen hammaspyörä 
pyörii esteettä.

4. Tarkasta, että sytytyksen säätömerkit ovat edelleen 
kohdakkain.

5. Asenna uusi suojalevyn tiiviste ja asenna suojalevy. 
Kiristä kiinnikkeet momenttiin 24,5 N·m (216 in. lb.).

6. Kokoa moottori loppuun noudattamalla Kokoonpano-
kohdan menetelmiä. 

7. Kun moottori on koottu, nollaa nopeudensäätimen 
perussäätö Nopeudensäädinjärjestelmä-kohdan 
mukaisesti.

Suojalevyn ja öljykanavakannen tarkastus ja huolto
Kanavan kannen kiristysjärjestys

6

1 5 2

3

4

HUOM: Kolmella kiinnikkeellä varustettu kanavakansi ei 
vaadi kiristysjärjestystä.

Jos purku suoritetaan, tarkasta, että suojalevyn ja 
öljykanavakannen öljykanavat ovat täysin puhtaat ja 
tukkeettomat. Tarkasta öljykanavakannen suoruus 
tarvittaessa tasaista pintaa vasten.
Käytä uutta öljykanavakannen tiivistettä ja asenna 
öljykanavakansi suojalevyyn. Asenna kiinnitysruuvit ja 
kiristä ne momenttiin 4,0 N·m (35 in. lb.) seuraavassa 
järjestyksessä. Kolmella kiinnikkeellä varustettu 
kanavakansi ei vaadi kiristysjärjestystä.

Irrota nokkapyörät, nokka-akselit ja öljypumppu
HUOM: Puolipuristimen paino ja jousi, joita yleensä 

pitävät paikallaan painelaatta ja suojalevyn 
asennus, putoavat, jos pakonokkapyörä 
käännetään ylösalaisin. 

HUOM: Nokkapyöräasennelmissa voi olla joko kaksi tai 
neljä niittiä.
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HUOM: Jos moottorin sarjanumero on 332740003 tai 
sitä pienempi, käytä kumista lähtöliitäntää 
öljypumpun lähtöliitännän ja alemman laakerin 
välissä. Joissakin malleissa käytetään 
sisäkanavalla varustettua avointa tiivistettä öljyn 
syöttämiseen alemmalle laakerille. Joissakin 
malleissa tiiviste on suljettu tai umpinainen ja 
kampiakselissa on poikkisuuntaiset poraukset 
öljyn syöttämiseksi alemmalle laakerille.

 Jos moottorin sarjanumero on 332740003 tai 
sitä suurempi, öljypumpun lähtöliitäntä on 
suljettu ja kumitiivistettä ei käytetä.

1. Irrota painelaatta tai -laatat ja nokkapyörät nokka-
akseleista. Uudemmissa malleissa on painelaatta 
ainoastaan pakopuolella.

2. Irrota ruuvit, joilla nokkavivut ovat kiinni 
kampikammiossa. Merkitse nokkavivut 
asianmukaista kokoonpanoa varten.

3. Vedä pakopuolen nokka-akseli ja uritettu painelaatta 
ulos kampikammiosta.

4. Jos moottori sisältää sisäisen takaiskuputken, irrota 
se öljypumpusta ja vedä ulos kampikammion 
kanavasta. Tarkasta, että putki ei ole haljennut, 
hauras eikä vaurioitunut. Vaihda tarvittaessa.

5. Irrota ruuvit, joilla öljypumppu ja imupuolen nokka-
akseli ovat kiinni kampikammiossa. Jos käytetään 
takaiskuputkea, se voidaan irrottaa ja poistaa joko 
erikseen tai yhdessä öljypumpun kanssa. Vedä 
nokka-akselista varovasti ylöspäin asennelman 
irrottamiseksi kampikammion syvennyksestä. 
Öljypumpun lähtöliitännässä oleva pieni kumitiiviste 
saattaa irrota irrotuksen aikana. Älä hukkaa sitä.

6. Tarvittaessa öljypumppu voidaan erottaa imupuolen 
nokka-akselista. Tue akselia riittävästi ja vedä 
alempi tappi ulos. Tämän jälkeen öljypumppu-
asennelma voidaan irrottaa nokka-akselista.

Öljypumpun ja paineenrajoitusventtiilin tarkastus ja 
huolto

Lähtöliitännän tiivistetyypit (joissakin malleissa)

BA

A Avoin tiiviste B Suljettu tiiviste

Pumpun lähtöliitäntätyypit

A B

A Avoin lähtöliitännän 
tiiviste

B Suljettu 
lähtöliitännän tiiviste

Suojalevy on irrotettava öljypumpun tarkastusta ja huoltoa 
varten. Tarkasta öljypumppu ja hammaspyörät halkeamien, 
vikojen ja kulumisen varalta. Tarkasta myös, että pyörimi-
nen on pehmeää. Vaihda pumppu, jos havaitaan takertelua 
tai jos uudelleenkäyttö on millään tavalla kyseenalaista.
Paineenrajoitusventtiili on sisäänrakennettu 
öljypumppuun maksimipaineen rajoittamiseksi. Sitä ei 
voida huoltaa. Jos paineenrajoitusventtiilin kanssa on 
ongelmia, öljypumppu on vaihdettava.
Automaattinen puolipuristin
Nämä moottorit on varustettu automaattisella 
puolipuristimella. Puolipuristin alentaa puristuspainetta 
käynnistysnopeuksilla käynnistyksen helpottamiseksi.
Toiminta
Puolipuristimen mekanismi koostuu käyttöjousesta ja 
nivelöidystä keskipakoispaino-/säätötappiasennelmasta, 
joka sijaitsee pakopuolen nokkapyörässä. Painelaatta 
ja kiinnityssuojalevy pitävät puolipuristimen paikallaan. 
Käynnistysnopeuksilla (700 r/min tai alle) jousi pitää 
keskipakoispainon sisällä ja säätötapin pyöristetty pinta 
työntyy pakoventtiilin nokan kärjen yläpuolelle. Tämä 
työntää pakoventtiilin pois istukastaan puristustahdin 
ensimmäisen osan aikana. Puristus alennetaan noin 2:1 
suhteeseen käynnistyksen aikana.
Käynnistyksen jälkeen, kun moottorin nopeus ylittää 
700 r/min, keskipakoisvoima voittaa painon jousen 
voiman. Keskipakoispaino liikkuu ulospäin ja pyörittää 
säätötappia. Tällöin paljastuu litteä pinta, joka on 
nokan kärjen alapuolella. Säätötappi ei enää vaikuta 
pakoventtiiliin, ja moottori käy täydellä teholla.
Kun moottori pysäytetään, jousi palauttaa keskipakois-
paino- ja säätötappiasennelman puristuksenpoisto-
asentoon valmiiksi seuraavaa käynnistystä varten.
Edut
Puristuspaineen keventämisellä käynnistysnopeuksilla 
saavutetaan useita tärkeitä etuja:
1. Käsikäyttöinen käynnistys (narukäynnistys) on paljon 

helpompaa. Ilman automaattista puolipuristinta 
käsikäyttöinen käynnistys olisi lähes mahdotonta.

2. Sähkökäynnistinmalleissa voidaan käyttää 
pienempää käynnistintä ja akkua, joiden käyttö on 
käytännöllisempää.

3. Jos käytetään automaattista puolipuristinta, myö-
häissytytys-/sytytysennakkomekanismeille ei ole 
enää tarvetta. Myöhäissytytys-/sytytysennakko-
mekanismi vaaditaan käynnistyksen aikana tapahtu-
van takaiskun estämiseksi moottoreissa, joissa ei ole 
automaattista puolipuristinta. Automaattinen puoli-
puristin poistaa takaiskun ja tekee näin käsikäyttöi-
sen käynnistyksen turvallisemmaksi.

4. Rikastinvivun asetus ei ole niin kriittinen 
puolipuristimen kanssa. Tulvimisen sattuessa liika 
polttoaine puhalletaan ulos avoimesta 
pakoventtiilistä käynnistystä haittaamatta.

5. Puolipuristusmoottorit käynnistyvät huomattavasti 
ei-puolipuristusmoottoreita nopeammin kylmällä säällä.

6. Puolipuristusmoottorit voidaan käynnistää kuluneilla 
ja likaisilla sytytystulpilla. Ei-puolipuristusmoottoreita 
on huomattavasti vaikeampi käynnistää samoja 
sytytystulppia käyttämällä.

Nokkapyörien tarkastus ja huolto
Tarkasta hammaspyörien hampaat ja imu- ja 
pakonokkapyörien nokkien kärjet. Jos kärjet ovat erittäin 
kuluneet tai hampaat ovat kuluneet, lohjenneet tai 
rikkoutuneet, nokkapyörä(-pyörät) on vaihdettava.
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Vastapainon/mäntäasennelman komponentit

A

B

C

E
F

G P

O

H

K
L

N

M

J
I

D

A Kampiakselin pyörä B Kampiakseli C Kampiakselin 
hammaspyörän kiila D Kolmannen sukupolven 

vastapaino

E Nopeudensäätimen 
poikittaisakseli F Aluslevy G Kiinnitystappi H Öljytiiviste

I Pään kansi J Kiertokanki K Männäntapin kiinnike L Männäntappi

M Mäntä N Männänrengassarja O Ensimmäisen 
sukupolven vastapaino P Toisen sukupolven 

vastapaino

Irrota kiertokanki ja mäntä
HUOM: Jos porauksen yläosassa on karstaharjanne, 

käytä avarrinta, ennen kuin yrität irrottaa 
mäntää.

1. Pyöritä kampiakselia niin, että kiertokangen kaula on 
kello 9:n asennossa. 

2. Irrota ruuvit ja kiertokangen laakeripuolisko.
3. Vedä kiertokanki ja mäntä varovasti irti 

kampiakselista ja ulos sylinteriaukosta.

Tarkastus ja huolto
Tarkasta laakeripinta (kiertokangen laakeri) naarmujen 
ja kulumisen varalta. Vaihtokiertokankia on saatavana 
kammen tapin STD-kokona.
Irrota mäntä kiertokangesta
Irrota männäntapin kiinnike ja männäntappi. Erota mäntä 
kiertokangesta.
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Mäntä ja renkaat
Tarkastus
Mäntä- ja rengaskomponentit ja -tiedot

A Männänrengas B Päiden väli
C Tunnistusmerkki D Mäntä
E Yläpuristusrengas F Keskipuristusrengas
G Kiskot H Männänrengaspihdit

I Öljyrengas
(3 osaa)

A

B

C

D

E

F

G

I

H

Männät ja sylinterin seinämät hankautuvat ja 
naarmuuntuvat, kun sisälämpötilat lähestyvät männän 
hitsauspistettä. Korkeita lämpötiloja aiheuttaa kitka, 
jonka syynä on yleensä riittämätön voitelu ja/tai 
moottorin ylikuumeneminen.
Normaalisti kuluminen männän holkin-männäntapin 
alueella on vähäistä. Jos alkuperäinen mäntä ja 
kiertokanki voidaan käyttää uudelleen uusien renkaiden 
asentamisen jälkeen, alkuperäinen tappi voidaan 
myös käyttää uudelleen, mutta silloin tarvitaan 
uudet männäntapin kiinnikkeet. Männäntappi on osa 
mäntäasennelmaa; jos tapin holkki tai tappi ovat 
kuluneet tai vioittuneet, tarvitaan uusi mäntäasennelma.
Renkaan rikkoutumisen merkkinä on yleensä runsas 
öljynkulutus ja sininen pakokaasu. Kun renkaat 
rikkoutuvat, öljyä pääsee palotilaan, jossa se palaa 
polttoaineen mukana. Suuri öljynkulutus saattaa 
johtua myös siitä, että männänrenkaan päiden väli 
on virheellinen, koska rengas ei pysty kunnolla 
mukautumaan sylinterin seinämään tässä tilassa. Öljyn 
ohjaus menetetään myös silloin, kun renkaiden päiden 
välejä porrasteta asennuksen yhteydessä.
Kun sylinterin lämpötila nousee liian korkeaksi, mäntiin 
kertyy lakkaa ja vernissaa, jolloin renkaat juuttuvat 

aiheuttaen nopeaa kulumista. Kulunut rengas on yleensä 
ulkonäöltään kiiltävä tai kirkas.
Renkaiden ja mäntien naarmujen syynä ovat hankaavat 
materiaalit, kuten karsta, lika ja kovametallipalat.
Detonaatiovaurio syntyy, kun osa polttoainelatausta 
syttyy spontaanisti lämmön ja paineen vaikutuksesta 
heti sytytyksen jälkeen. Tämä muodostaa kaksi 
liekkirintamaa, jotka kohtaavat ja räjähtävät 
muodostaen erittäin voimakkaita hakkauspaineita 
männän tietylle alueelle. Detonaation syynä on yleensä 
matalaoktaaninen polttoaine.
Varhaissytytys eli polttoaineen syttyminen ennen 
ajastettua kipinää voi aiheuttaa detonaatiota 
muistuttavan vaurion. Varhaissytytysvaurio on usein 
detonaatiovauriota vakavampi. Varhaissytytyksen syynä 
on kuuma piste palotilassa, joka aiheutuu hehkuvasta 
karstajäänteestä, tukkeutuneista jäähdytysrivoista, 
väärin sovitetusta venttiilistä tai väärästä sytytystulpasta.
Vaihtomäntiä on saatavana STD- ja 0,08 mm:n 
(0.003 in.) ylikokoina, joihin sisältyy uudet renkaat ja 
männäntapit. Männänrenkaita on lisäksi saatavana 
erillisinä varaosasarjoina. Käytä aina uusia 
männänrenkaita mäntiä asennettaessa. Älä koskaan 
käytä vanhoja renkaita uudelleen.

Irrota männänrenkaat
1. Irrota ylä- ja keskipuristusrenkaat renkaanlevittimellä.
2. Irrota öljyrenkaan kiskot ja sen jälkeen välilevy.
Tärkeä muistaa männänrenkaita huollettaessa:
1. Sylinteriaukon pinta on himmennettävä ennen 

varaosarengassarjan käyttöä.
2. Jos sylinteriaukko on kulumisrajojen sisällä (ks. 

Erittelyt) ja vanha mäntä on kulumisrajojen sisällä 
eikä merkkejä naarmuista ja hankautumista ole, 
vanha mäntä voidaan käyttää uudelleen. 

3. Irrota vanhat renkaat ja puhdista urat. Älä koskaan 
käytä vanhoja renkaita uudelleen.

4. Ennen kuin renkaat asennetaan mäntään, aseta 
kaksi ylintä rengasta käyttöalueelleen 
sylinteriputkessa ja tarkasta päiden väli. Vertaa 
ilmoitettuihin ohjearvoihin.

Kulumisrajat – ylä- ja keskipuristusrenkaan päiden 
väli
Uusi aukko
 Ylärengas
 Keskirengas
 Maks. käytetty 

aukko

0.15/0.40 mm (0.006/0.016 in.)
0.30/0.55 mm (0.012/0.022 in.)

0.77 mm (0.030 in.)

5. Kun uudet puristusrenkaat (ylä ja keski) on 
asennettu mäntään, tarkasta männän ja renkaan 
välinen sivuvälys. Suurin suositeltu sivuvälys kullekin 
renkaalle on 0,04 mm (0.0016 in.). Jos sivuvälys 
erittelyissä ilmoitettua arvoa suurempi, on käytettävä 
uutta mäntää.

Asenna männänrenkaat
HUOM: Renkaat on asennettava oikein. Renkaiden 

asennusohjeet toimitetaan yleensä uusien 
renkaiden mukana. Noudata ohjeita huolellisesti. 
Käytä renkaiden asennukseen männänrengas-
pihtejä. Asenna alarengas (öljyrengas) ensin ja 
yläpuristusrengas viimeisenä.
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Asenna männänrenkaat seuraavasti:
1. Öljyrengas (alaura): Asenna männänrengaspihdit ja 

sitten kiskot. Varmista, että rengaspihtien päät eivät 
ole limittäin.

2. Puristusrengas (keskiura): Asenna keskirengas 
männänrenkaan asennustyökalulla. Varmista, että 
tunnistusmerkki on ylöspäin, kun rengas on asennettu.

3. Puristusrengas (yläura): Asenna ylärengas 
männänrenkaan asennustyökalulla. Varmista, että 
tunnistusmerkki on ylöspäin, kun rengas on asennettu.

Irrota kampiakseli ja vastapaino
Irrota kampiakseli ja vastapaino varovasti 
kampikammiosta. Toisen sukupolven vastapainolla 
varustetuissa moottoreissa nosta (vastapainon) alempi 
säätönivel varovasti irti kampikammion istukasta, 
kun kampiakseli irrotetaan. Kolmannen sukupolven 
vastapainolla varustetuissa malleissa on vastapainon 
ohjausakseli ja nivel, jotka voidaan irrottaa ennen 
kampiakselin ja vastapainon irrottamista.
Kampiakselin ja kampiakselin hammaspyörän 
tarkastus ja huolto
Tarkasta kampiakselin hammaspyörän hampaat. Jos 
hampaat ovat pahoin kuluneet tai lohjenneet tai jos niitä 
puuttuu, kampiakselin hammaspyörä on vaihdettava. 
Irrota hammaspyörä vetämällä se pois kiilasta ja 
kampiakselilta.
Tarkasta kampilaakeritapin pinnat kulumisen, naarmujen, 
urien jne. varalta. Jos niissä näkyy vikoja tai ne eivät ole 
kulumisrajojen sisällä, kampiakseli on vaihdettava. 
Tarkasta kampiakselin kiilaurat. Jos ne ovat kuluneet tai 
lohjenneet, kampiakseli on vaihdettava.
Tarkasta kammen tappi kulumisen, naarmujen ja 
alumiinin luovutuksen varalta. Pienet naarmut voidaan 
puhdistaa öljyyn kostutetulla kiillotuskankaalla. Jos 
kulumisrajat ylittyvät, kampiakseli on vaihdettava. 
Vastapainon purkaminen
Ensimmäisen ja toisen sukupolven vastapaino voidaan 
tarvittaessa erottaa kampiakselista. Purkaminen on 
suoritettava vain tarvittaessa.
1. Irrota kampiakselin hammaspyörä kampiakselista ja 

irrota kiila varovasti kiilaurasta.
2. Ensimmäisen sukupolven vastapainoasennelmissa: 

irrota ohjainkenkä ohjaintapista asennelman 
vauhtipyörän puoleisella sivulla.

 Toisen sukupolven vastapainoasennelmissa: irrota 
nivel ohjaintapista asennelman voimanoton 
puoleisella sivulla.

3. Irrota pitkä kuusiokantaruuvi, jolla vastapainon 
puoliskot on kiinnitetty toisiinsa kampiakselilla. 
Huomioi kaikkien osien suunnat. Ohjaintappi on 
vauhtipyörän puoleisella sivulla vastapainomalleissa, 
joissa ohjainkenkä on suojalevyn puolella. 
Ohjaintappi on voimanoton puoleisella sivulla 
vastapainomalleissa, joissa on alempi säätönivel. 
Pidä ohjaintapista kiinni tarpeen mukaan joko 
avaimella tai Torx-hylsyllä. Älä pidä kiinni ohjaintapin 
ulkopinnasta, sillä se voi vaurioitua.

4. Merkitse painot kokoonpanoa varten ja liu’uta 
vastapainot varovasti pois kampiakselin 
epäkeskoilta.

Vastapainoasennelma 

Mittauskohdat

C

B

A

D

A Ohjaintapin 
ulkohalkaisija B Kampiakselin 

epäkesko

C Vastapainon 
laakeripinta D Vastapainon 

ohjainkenkä

HUOM: Nämä toimenpiteet koskevat vain ensimmäisen 
ja toisen sukupolven vastapainoja. Kolmannen 
sukupolven vastapainoa ei saa purkaa.

Vastapaino tasapainottaa kampiakselin painot ja sisäiset 
voimat käytön aikana värinän minimoimiseksi. Useita 
tärkeitä kohtia vastapainosta on tarkastettava ennen 
asennusta ja käyttöä. Lisäksi vastakkaiskomponentit 
(kampiakselin epäkeskot ja suojalevyn ohjainkanava) on 
tarkastettava kulumisen ja vikojen varalta.
Tarkasta vastapaino ja vastakkaiskomponentit 
seuraavasti.
Vastapaino-epäkesko -välys
HUOM: Älä käytä rakotulkkia vastapaino-epäkesko 

-välyksen mittaamiseen.
Käyntivälys kampiakselin epäkeskoihin on 
tarkastettava huolellisesti ennen vastapainon 
asentamista kampiakselille. Jos vaadittuja välyksiä 
ei pystytä säilyttämään, seurauksena on värinöitä ja 
moottorivaurio.
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Vastapainon ja kampiakselin 
epäkeskorenkaan(renkaiden) välyksen mittaus
1. Käytä sisämikrometriä, kitatulkkia tai läpimitan 

mittauslaitetta ja mittaa vastapainon laakeripinnan 
sisähalkaisija. Mittaa kahdesta kohdasta 90° 
toisiinsa nähden kustakin painosta.

2. Käytä sen jälkeen ulkomikrometriä ja mittaa 
kampiakselin jokaisen epäkeskon poikki. Mittaa 
jälleen kahdesta kohdasta 90° toisiinsa nähden.

3. Käyntivälys on epäkeskon halkaisija vähennettynä 
vastapainon laakerihalkaisijasta (kohta 1 miinus 
kohta 2). Jos mitat ovat erittelyissä ilmoitettujen 
enimmäiskulumisrajojen ulkopuolella, ko. osa(t) on 
vaihdettava.

Vastapainon ohjaintapin sekä ohjainkengän ja 
suojalevyn ohjainkanavan käyntivälyksen mittaus
1. Mittaa ulkomikrometrillä vastapainon ohjainkengän 

ulkoleveys.
2. Käytä sisämikrometriä, kitatulkkia tai vastaavaa 

työkalua ja mittaa ohjainkanavan leveys 
suojalevyssä. Merkitse nämä mitat muistiin.

3. Käytä uudelleen ulkomikrometriä ja mittaa 
vastapainon ohjaintapin ulkohalkaisija.

4. Käytä mittakelloa tai vastaavaa mittalaitetta ja mittaa 
vastaavan reiän sisähalkaisija ohjainkengässä. 
Merkitse nämä mitat muistiin.

Jos mitatut mitat ovat erittelyissä ilmoitettujen 
enimmäiskulumisrajojen ulkopuolella, ko. osa(t) on 
vaihdettava.

Irrota nopeudensäätimen poikittaisakseli
1. Irrota kiinnitystappi ja aluslevy, jotka sijaitsevat 

nopeudensäätimen poikittaisakselin ulkosivulla.
2. Liu’uta akselia sisäänpäin ja irrota se kampikammion 

sisäpuolelta. Älä hukkaa akselin sisäosassa olevaan 
pientä aluslevyä.

Irrota voimanotto- ja vauhtipyöräpuolen 
öljytiivisteet
Käytä tiivisteulosvedintä ja irrota voimanotto- ja 
vauhtipyöräpuolen öljytiivisteet.

Kampikammio
Tarkastus ja huolto
Tarkasta kaikki tiivistepinnat, ettei niissä ole tiivisteen 
palasia eikä syviä naarmuja tai koloja.
Tarkasta sylinterin seinämä naarmujen varalta. 
Vaikeissa tapauksissa palamaton polttoaine saattaa 
pestä tarvittavan voiteluaineen pois männästä ja 
sylinterin seinämästä. Männänrenkaiden ja seinämän 
välille muodostuu metallinen kosketus, josta seuraa 
hankautumista ja naarmuuntumista. Sylinterin 
seinämän naarmuuntumisen syynä voivat olla myös 
paikalliset kuumat pisteet, jotka johtuvat tukkeutuneista 
jäähdytysrivoista tai riittämättömästä voitelusta tai 
likaantuneesta voiteluaineesta.
Jos sylinterireikä on naarmuuntunut, kulunut, 
kartiomainen tai soikea, avarrus voi olla tarpeen. 
Määrittele kuluminen sisämikrometrillä tai kitatulkilla (ks. 
Erittelyt). Jos kuluminen ylittää ilmoitetut rajat, saatavana 
on 0,08 mm:n (0.003 in.) ylikokoinen mäntä. Jos sylinteri 
ei puhdistu 0,08 mm (0.003 in.) ylikoolla, on harkittava 
lyhyttä lohkoa tai vaihtomoottoria.

Hoonaus
Tiedot

A

A 23–33°:een ristiviivoitus
Vaikka useimpia kaupallisia sylinterien hoonauslaitteita 
voidaan käyttää joko käsiporissa tai porakoneissa, 
hidasnopeuksisen porakoneen käyttö on suositeltavaa, 
koska sillä aukko saadaan paremmin kohdistettua 
kampiakselin vastaporaukseen. Hoonaus kannattaa 
tehdä poranopeudella n. 250 r/min ja 60 iskua per 
minuutti. Kun karkeat kivet on asennettu, toimi 
seuraavasti:
1. Laske hoonauslaite sylinteriin ja säädä se 

keskittämisen jälkeen niin, että kivet koskettavat 
sylinterin seinämään. Kaupallisen hoonausnesteen 
käyttö on suositeltavaa.

2. Kun kunkin kiven alareuna on sylinterireiän alimman 
reunan tasalla, käynnistä pora ja aloita hoonaus. 
Liikuta hoonauslaitetta ylös ja alas samalla kokoa 
muuttaen leikkuusärmien muodostumisen 
estämiseksi. Tarkasta koko säännöllisesti. Varmista 
mitattaessa, että sylinteri on jäähtynyt.

3. Kun halkaisija on 0,064 mm (0.0025 in.) sisällä 
halutusta koosta, irrota karkeat kivet ja vaihda tilalle 
kiillotuskivet. Jatka kiillotuskivillä, kunnes ollaan 
0,013 mm:n (0.0005 in.) sisällä halutusta koosta, ja 
kiillota sen jälkeen lopulliseen kokoon käyttämällä 
viimeistelykiviä (220-280 grit). Ristiviivoitus on 
havaittava, että hoonaus tulisi oikein. 
Ristiviivoituksen on leikattava keskenään noin 
23–33 asteen kulmassa vaakatasosta. Liian loiva 
kulma voi saada renkaat hyppäämään ja kulumaan 
voimakkaasti, liian jyrkkä kulma lisää öljynkulutusta.

4. Tarkasta hoonauksen jälkeen sylinterin pyöreys, 
kartiomaisuus ja koko. Mittaa sisämikrometrillä, 
kitatulkilla tai läpimitan mittalaitteella. Mitat otetaan 
sylinterin kolmesta kohdasta – ylhäältä, keskeltä ja 
alhaalta. Kolmesta kohdasta on otettava kaksi mittaa 
(kohtisuoraan toisiinsa nähden).
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Puhdista sylinteriaukko hoonauksen jälkeen
Sylinterin seinämien huolellinen puhdistus hoonauksen 
jälkeen on äärimmäisen tärkeää. Sylinteriin jäänyt 
hioma-aines saattaa tuhota moottorin alle tunnin käytön 
jälkeen kunnostuksesta.
Lopullinen puhdistus on tehtävä aina harjalla ja kuumalla 
saippuavedellä. Käytä voimakasta puhdistusainetta, 
joka kykenee hajottamaan koneistusöljyn ja vaahtoaa 
runsaasti. Jos vaahto häviää puhdistuksen aikana, 
heitä likainen vesi pois ja aloita alusta kuumalla vedellä 
ja puhdistusaineella. Huuhtele sylinteri hankaamisen 
jälkeen erittäin kuumalla puhtaalla vedellä, kuivaa 
huolellisesti ja sivele ohut kerros moottoriöljyä 
ruostumisen estämiseksi.
Mäntä-aukko -välyksen mittaus
Männän tiedot

A

A 8 mm (0.314 in.)

HUOM: Älä mittaa mäntä-aukko -välystä rakotulkilla, sillä 
se antaa epätarkan mittaustuloksen. Käytä aina 
mikrometriä.

Välys on tarkastettava huolellisesti ennen männän 
asentamista sylinteriaukkoon. Tämä vaihe jätetään usein 
huomiotta, ja jos välykset eivät ole ohjearvojen rajoissa, 
seurauksena on yleensä moottorivaurio.
Mittaa mäntä-aukko -välys seuraavasti:
1. Mittaa männän halkaisija mikrometrillä 8 mm 

(0.314 in.) männänhelman alareunan yläpuolelta 
kohtisuoraan männäntappiin nähden.

2. Mittaa sylinteriaukko sisämikrometrillä, kitatulkilla tai 
läpimitan mittalaitteella. Mittaa noin 63,5 mm (2.5 in.) 
yläreunan alapuolelta kohtisuoraan männäntappiin 
nähden.

3. Mäntä-aukko -välys on sylinterin halkaisijan ja 
männän halkaisijan välinen ero (kohta 2 miinus 
kohta 1).
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HUOM: Varmista, että moottori kootaan kaikkien 
eriteltyjen kiristysmomenttien, kiristysjärjestysten 
ja välysten mukaisesti. Erittelyissä ilmoitettujen 
arvojen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa 
vakavan moottorivaurion tai kulumista. Käytä 
aina uusia tiivisteitä. Levitä tärkeiden 
kiinnikkeiden kierteisiin pienoinen määrä öljyä 
ennen kokoonpanoa, paitsi jos käytettäväksi on 
määritetty tai kierteisiin jo valmiiksi levitetty 
tiivistysainetta tai Loctitea®.

Varmista, että kaikki puhdistusainejäänteet on 
poistettu ennen moottorin kokoamista ja käyttöönottoa. 
Pienikin puhdistusainemäärä saattaa nopeasti tuhota 
moottoriöljyn voiteluominaisuudet.
Tarkasta, että suojalevyyn, kampikammioon, 
sylinterikansiin ja venttiilikoppiin ei ole jäänyt vanhaa 
tiivistemateriaalia. Poista jäänteet käyttämällä 
tiivisteenpoistoainetta, lakanohennusainetta tai 
maalinpoistoainetta. Puhdista pinnat isopropanolilla, 
asetonilla, lakanohennusaineella tai sähkökontaktien 
puhdistusaineella.

Vastapainon/mäntäasennelman komponentit

A

B

C

E
F

G P

O

H

K
L

N

M

J
I

D

A Kampiakselin pyörä B Kampiakseli C Kampiakselin 
hammaspyörän kiila D Kolmannen 

sukupolven vastapaino

E Nopeudensäätimen 
poikittaisakseli F Aluslevy G Kiinnitystappi H Öljytiiviste

I Pään kansi J Kiertokanki K Männäntapin kiinnike L Männäntappi

M Mäntä N Männänrengassarja O Ensimmäisen 
sukupolven vastapaino P Toisen sukupolven 

vastapaino
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Asenna voimanottopuolen öljytiiviste

Voimanottopuolen tiivisteen syvyystiedot.

A

B

A Öljytiiviste B Tiivistesyvyys
5,5 mm (0.216 in.)

Käytä tiivistetyökalua ja asenna 5,5 mm:n (0.216 in.) 
syvyyteen kampikammioon.
Asenna nopeudensäätimen poikittaisakseli
1. Aseta ohut painelaatta nopeudensäätimen 

poikittaisakseliin niin pitkälle kuin se menee. 
2.  Voitele akseli kevyesti öljyllä ja asenna akseli 

kampikammion sisäpuolelta.
3. Pujota paksu painelaatta akselille ulkopuolelta niin 

pitkälle kuin se menee. Lukitse kiinnitystapilla 
koneistettuun uraan.

Asenna öljypumppu ja imunokka-akseli

Kootun imunokka-akselin osat.

A
B

C

F

ED

A Imunokka-akseli B 3 mm:n tappi

C Öljypumppu-
asennelma D Reiän sijainti 2

E Reiän sijainti 1 F 2,5 mm:n halkaisija
Tappi

1. Jos öljypumppu on irrotettu imunokka-akselista, 
asenna se takaisin akselille. Käyttötappien reiät 
voidaan puristussovittaa kahdella eri tavalla. 
Toisessa putkityypissä käyttötapin reiät on 
koneistettu välyssovitteisiksi toiselta ja 
puristussovitteisiksi toiselta puolelta, jotta niissä 
voitaisiin käyttää sileitä käyttötappeja. Uudemmissa 
putkissa reiät on koneistettu samanlaisiksi ja niissä 
käytetään urapintaisia käyttötappoja. Tue nokka-
akseli (välysreiät ylöspäin, mikäli soveltuu) ja asenna 
lyhyempi 2,5 mm:n (0.098 in.) tappi ulompaan 
reikään lähimmäksi alapäätä. Keskitappi akselissa.

2. Asenna ja keskitä mahdollisesti irrotettu pidempi 
3 mm:n (0.118 in.) käyttötappi ylempään reikään.

3. Rasvaa kevyesti gerotor-hammaspyörät ja asenna 
ne öljypumppuun niin, että lyhyt käyttötappi osuu 
sisemmässä hammaspyörässä olevaan loveen.

Pumpun lähtöliitännän tiivisteet

A B

A Avoin tiiviste B Suljettu tiiviste

Öljypumpun lähtöliitäntätyypit

A B

A Avoin lähtöliitäntä 
(vaatii tiivisteen) B Suljettu lähtöliitäntä

4. Määritä, onko öljypumpun lähtöliitäntä auki vai kiinni. 
Avoimissa pumppumalleissa pumpun lähtöliitännän 
ja alemman runkolaakerikohdan välissä käytetään 
kumitiivistettä. Joissakin malleissa öljyn 
syöttämiseen alemmalle laakerille käytetään 
sisäkanavalla varustettua avomallista tiivistettä. 
Joissakin malleissa on öljykanavaton suljettu tiiviste 
ja kampiakselissa poikkisuuntainen poraus alemman 
laakerin voitelua varten. Kuvissa näkyy kummankin 
tyypin tiiviste. Jos pitää tilata uusi tiiviste, on 
pidettävä huolta siitä, että se on samaa tyyppiä kuin 
poistettu tiiviste. Voitele öljypumpun lähtöliitännän 
tiivisteen päät kevyesti öljyllä ja asenna tiiviste 
öljypumpun lähtöliitäntään.
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5. Asenna imunokka-akseli kampikammion istukkaan. 
Aseta öljypumpun kumitiiviste koneistettuun taskuun. 
Jos käytetään avointa tiivistettä, tarkasta, että pieni 
syöttöreikä on auki ja alemman runkolaakerin 
öljynsyöttöreiän kohdalla. Käytä 3/32" 
kuusiotappiavainta tai lamppua ja peiliä. Työnnä 
teräsholkit pumpunpesään niin, että ne ottavat kiinni 
asennuspintaan. Asenna kaksi M5-kiinnitysruuvia. 
Kiristä ruuvit momenttiin 6,2 N·m (55 in. lb.) uusiin 
reikiin tai momenttiin 4,0 N·m (35 in. lb.) vanhoihin 
reikiin.

6. Jos moottorissa on takaiskuputki, aseta pyöreä 
laipoitettu pää sylinterin kannan lähellä olevaan 
reikään ja kiinnitä se nipistimellä öljypumpun 
runkoon.

Asenna kampiakseli ja vastapaino
HUOM: Jos kampiakseli asennetaan kolmannen 

sukupolven vastapainon kanssa, vaiheita 1 ja 2 
ei ole tarvetta suorittaa.

1. Kokoa kampiakselin vastapaino, jos se on irrotettu 
kampiakselista.

 a. Voitele kampiakselin epäkeskot ja vastapainon 
laakeripinnat öljyllä.

 b. Asenna vastapainon puolikkaat kampiakselin 
epäkeskoille merkkien mukaisesti tai alkuperäistä 
asennusta vastaavasti.

 c. Ensimmäisen sukupolven vastapainon asennus: 
Kohdista painot ja asenna vastapainon ruuvi 
kiinnitysreikien läpi voimanottopuolelta. Kierrä 
se ohjaintapin ulkopuoliseen painoon 
vauhtipyöräpuolella. Pidä ohjaintapista kiinni 
avaimella tai Torx-hylsyllä ja kiristä momenttiin 
11,3 N·m (100 in. lb.). Älä pidä kiinni ohjaintapin 
ulkopinnasta, sillä se voi vaurioitua.

  Toisen sukupolven vastapainon asennus: 
Kohdista painot ja asenna vastapainon ruuvi 
kiinnitysreikien läpi vauhtipyöräpuolelta. Kierrä 
se ohjaintapin ulkopuoliseen painoon 
voimanottopuolella. Pidä ohjaintapista kiinni 
avaimella tai Torx-hylsyllä ja kiristä momenttiin 
11,3 N·m (100 in. lb.). Älä pidä kiinni ohjaintapin 
ulkopinnasta, sillä se voi vaurioitua. Levitä rasvaa 
säätönivelen reikien sisäpinnalle ja asenna toinen 
pää ohjaintapin päälle.

2. Asenna kampiakselin hammaspyörän kiila varovasti 
kiilauraan.

3. Ensimmäisen sukupolven vastapainon asennus: 
Asenna kampiakseli varovasti täysin paikalleen 
kampikammioon voimanottopuolen tiivisteen läpi. 
Pyöritä kampiakselia niin, että kiertokangen 
laakeritappi on irti sylinteristä.

 Toisen sukupolven vastapainon asennus: Varmista, 
että kampikammion alaosassa olevan istukan 
kääntötappi on puhdas, kolhuton ja pinnaltaan 
tasainen. Levitä ulkopinnalle vähän rasvaa.

 Kolmannen sukupolven vastapainon asennus: 
Asenna kampiakseli varovasti täysin paikalleen 
kampikammioon voimanottopuolen tiivisteen läpi.

4. Ensimmäisen sukupolven vastapainon asennus: 
Asenna vastapainon ohjainkenkä ohjaintappiin 
kiinteä puoli kampiakseliin päin.

 Toisen sukupolven vastapainon asennus: Levitä 
vähän rasvaa vastapainon voimanottopuolella 
olevan ohjaintapin ulkopinnalle ja asenna säätönivel. 
Asenna kampiakseli varovasti nivelen kanssa (pidä 
akselia tarvittaessa paikallaan) voimanottopuolen 
tiivisteen läpi. Pyöritä vastapainoasennelmaa 
hieman ja ohjaa nivelen ulompi pää kampikammion 
kiinteän ohjaintapin päälle. Aseta nivel ja 
kampiakseli täysin paikoilleen kuitenkaan 
pakottamatta kumpaakaan osaa.

 Kolmannen sukupolven vastapainon asennus: Levitä 
ohjausakselin päihin hieman moottoriöljyä. Asenna 
ohjausakseli nivelten läpi kampikammion istukkaan.

Asenna männänrenkaat
HUOM: Katso männän tarkastusmenetelmät ja 

männänrenkaan asennusohjeet osista Purku/
Tarkastus ja kunnostus.

Asenna mäntä kiertokankeen
Kokoa mäntä, kiertokanki, männäntappi ja männäntapin 
kiinnikkeet.

Asenna mäntä ja kiertokanki
HUOM: On erittäin tärkeää, että mäntä/kiertokanki on 

kohdistettu oikein moottorin sisällä. Virheellinen 
kohdistus voi aiheuttaa kulumista ja pahoja 
vaurioita.

1. Porrasta männänrenkaat uriin niin, että katkosraot 
ovat 120° toisistaan erillään. Voitele sylinteriaukko, 
kampiakselin kaula, kiertokangen kaula, mäntä ja 
renkaat moottoriöljyllä. 

2. Purista männänrenkaat männänrengaspuristimella. 
Kohdista männän FLY-merkki kampikammion 
vauhtipyöräpuolta kohti. Aseta renkaanpuristin 
kampikammion yläpinnalle ja varmista, että se on 
paikallaan koko kehän ympärysmitalta. Naputa 
mäntä/kiertokanki paikalleen aukkoon pehmeällä, 
kumisella vasaranvarrella. Ensimmäisen napauksen 
on oltava kohtuullisen voimakas niin, että öljyrengas 
siirtyy puristimesta aukkoon pehmeästi ja nopeasti. 
Muussa tapauksessa öljyrenkaan kiskot saattavat 
ponnahtaa paikaltaan ja juuttua renkaanpuristimen 
ja aukon yläreunan väliin.

3. Ohjaa kiertokanki alas ja pyöritä kampiakselia niin, 
että kaulat tarttuvat kiinni. Asenna kiertokangen 
laakeripuolisko.

4. Asenna ruuvit ja kiristä ne kahdessa vaiheessa: 
ensin momenttiin 5,5 N·m (50 in. lb.) ja lopuksi 
momenttiin 11,5 N·m (100 in. lb.).
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Nokkapyörän/suojalevyn komponentit

G

F

H

L

GO
N

K

J

I

M

P

B

C

D

E

A

C

D

A Öljytiiviste B Suojalevy
C Tiiviste D Öljykanavan kansi
E Nokkapyörät F Painelaatta
G Nokkavivut H Nokka-akseli (pako)
I Suojalevyn tiiviste J Gerotor-

hammaspyörät
K Öljypumppu L Nokka-akselin tappi
M Nokka-akseli (imu) N Säätötappi
O Nopeudensäätimen 

hammaspyörä
P Nopeudensäätimen 

hammaspyörän akseli

Asenna nokkavivut
Asenna kaksi nokkavipua kuvan osoittamalla tavalla. 
Työntötangon kupin on osoitettava ylöspäin. Kiinnitä 
nokkavivut M6-ruuvilla. Kiristä ruuvit momenttiin 7,5 N·m 
(65 in. lb.). Voitele kuppi ja nokkavivun alapuoli kevyesti 
rasvalla tai öljyllä.

Asenna pakonokka-akseli ja nokkapyörä

Pakonokka-akselin käyttötappien paikat

B C

D
F

EA

A Pakonokka-akseli B 3 mm:n tappi
C 2.5 mm:n tappi D 1.86 mm
E Reiän sijainti 1 F Reiän sijainti 2

1. Jos käyttötapit on irrotettu pakonokka-akselista, 
asenna ne paikalleen samalla tavalla kuin imunokka-
akseliin.

2. Levitä hieman rasvaa painelaatan muotoiltuun 
uraan. Pujota aluslevy nokka-akseliin niin, että lyhyt 
käyttötappi asettuu uraan. Rasva pitää aluslevyn 
paikallaan. Käännä pakonokkavipua työntötangon 
porausta kohti ja työnnä nokka-akseli 
kampikammiossa olevaan vastareikään. Varmista, 
että tappi pysyy paikallaan painelaatan urassa.

3. Voitele nokkapyörien nokkapinnat ohuella rasvalla 
tai öljyllä.

4. Kokoa ja asenna automaattinen puolipuristin 
pakonokkapyörään, jos se on irrotettu huoltoa 
varten.

 a. Asenna jousi automaattisen puolipuristimen 
painoon. Rengas tulee varren ympäri ja muotoiltu 
yläjalka yläosan taakse.

 b.  Asenna puolipuristinasennelma pakonokkapyörän 
reikään ja kiinnitä pitkä jalka lovetun kielekkeen 
taakse.

5. Nosta pakonokkavipu ja asenna pakonokkapyörä ja 
koottu puolipuristin nokka-akseliin niin, että lovi 
kytkeytyy ylempään käyttötappiin. Pyöritä 
hammaspyörää ja akselia niin, että nokkapyörän 
EX-säätömerkki on asennossa klo 8. Asenna 
painelaatta nokka-akseliin.

Asenna imunokka nokka-akseliin
HUOM: Nokkapyöräasennelmissa voi olla joko kaksi tai 

neljä niittiä.
Nosta imunokkavipua ja asenna imunokkapyörä 
imunokka-akseliin niin, että lovi kytkeytyy ylempään 
käyttötappiin. Pyöritä hammaspyörää ja akselia niin, että 
nokkapyörän IN-säätömerkki on asennossa klo 4. Vain 
varhaisissa malleissa: asenna painelaatta (jos käytössä 
alun perin) nokka-akseliin.

Asenna kampiakselin hammaspyörä
Aseta kampiakseli niin, että kiila on asennossa klo 
12. Pidä kampiakselin hammaspyörää kiinni niin, että 
säätömerkit ovat näkyvissä, ja työnnä se kampiakseliin 
ja kiilaan niin, että kampiakselin hammaspyörän 
säätömerkit ovat nokkapyörien säätömerkkien kohdalla.
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Asenna vauhtipyöräpuolen öljytiiviste
Voitele vauhtipyöräpään öljytiivisteen ulkoreuna ja 
tiivistehuuli. Tue suojalevy ja asenna öljytiiviste. Käytä 
tiivistetyökalua ja paina tiiviste 5 mm:n (0.196 in.) 
syvyyteen tiivisteen poraukseen.

Asenna suojalevyn tiiviste, suojalevy ja johtosarja

Suojalevyn kiinnikkeen kiristysjärjestys

51 3 7

10

8

9

12

4 26

11
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HUOM: Suojalevyn ja kampikammion välissä käytettävä 
erikoistiiviste säätää kampiakselin 
päittäisvälystä; säätölevyjä ei tarvita. Älä käytä 
RTV-tiivistysainetta tiivisteen sijasta. 

HUOM: Ensimmäisen sukupolven vastapainolla 
varustetut moottorit: Levitä rasvaa vastapainon 
ohjainkengän ulkopuolisille tasaisille pinnoille. 
Sijoita ohjainkenkä niin, että kiinteä pää on 
kampiakseliin päin. Varmista, että ohjainkenkä 
pysyy tässä asennossa seuraavan vaiheen ajan.

1. Varmista, että kampikammion ja suojalevyn 
tiivistyspinnat ovat puhtaat ja kuivat ja että niissä ei 
ole koloja eikä purseita. Asenna suojalevyn tiiviste 
kampikammioon. 

2. Varmista, että tiiviste, suojalevy ja 
nopeudensäätimen hammaspyöräasennelma on 
asennettu suojalevyyn oikein. Kiinnitä suojalevy 
kampikammioon. Varmista, että ohjainkenkä 
(ensimmäisen sukupolven vastapainolla 
varustetuissa malleissa) on suojalevyssä olevan 
ohjainkanavan kohdalla ja että nokka-akselit ja 
nopeudensäätimen hammaspyörän akseli ovat 
laakeripintojensa kohdalla. Kun levy lasketaan 
lopulliseen asentoonsa, pyöritä kampiakselia 
hieman, jotta nopeudensäätimen hammaspyörä 
tarttuisi helpommin.

3. Kiinnitä ruuvit, joilla suojalevy on kiinni 
kampikammiossa, sekä kaikki johtosarjan ja RFI-
suojatun sytytystulpan (sijainti nro 5, jos 
varustelussa) johtojen kiinnikkeet. Jos johtosarja on 
irrallaan suojalevystä, vie johtosarja suojalevyssä 
olevien kiinnikkeiden ja aukon läpi. Sulje kiinnikkeet 
johtosarjan pitämiseksi paikallaan.

4. Kiristä suojalevyn kiinnikkeet momenttiin 24,5 N·m 
(216 in. lb.) näytetyssä järjestyksessä.
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Kokoa sylinterinkansi
Voitele kaikki osat moottoriöljyllä ennen kokoamista, 
mukaan luettuna venttiilinvarsien ja venttiilinohjaimien 
kärjet. Asenna seuraavat osat venttiilijousen puristimella 
ilmoitetussa järjestyksessä:
● imu- ja pakoventtiilit,
● venttiilijousien lautaset,
● venttiilijouset,
● venttiilijousien pidikkeet,
● venttiilijouset.

Asenna sylinterinkansi
Sylinterinkannen kiristysjärjestys

51

4

3

2

6

HUOM: Älä käytä sylinterinkannen ruuveja tai tiivistettä 
uudelleen, vaan vaihda ne aina uusiin.

HUOM: Jos kampiakselia ei ole pyöritetty kampiakselin 
hammaspyörän asennuksen jälkeen, pyöritä sitä 
yksi (1) täysi kierros. Tämä asettaa männän 
puristustahdin yläkuolokohtaan (TDC) 
myöhempää venttiilivälyksen säätöä varten.

Sylinterinkannen komponentit

D

R
Q

J

A

P

O
N

M
L

K
H

F

I
G

E

C

B

A Tiiviste B Venttiili C Sylinterinkansi D Sytytystulppa
E Sylinterinkannen ruuvi F Työntötanko G Venttiilinjousen pidin H Venttiilinvarren tiiviste
I Venttiilijousi J Venttiilijousen 

lautanen
K Keinuvipu L Kiristysruuvi

M Venttiilikopan tiiviste N Venttiilikoppa O Ruuvi P Keinuvivun nivel
Q Keinuvivun pultti R Työntötangon 

ohjainlevy



69

Kokoonpano

20 690 05 versio A KohlerEngines.com

1. Varmista, ettei sylinterinkannen tai kampikammion 
tiivistyspinnoilla ole koloja eikä purseita.

2. Jos moottorissa käytetään takaiskukuulaa, asenna 
se kampikammion yläosassa olevaan 
avaimenreikäaukkoon.

3. Asenna uusi kannentiiviste.
4. Asenna sylinterinkansi ja kiinnitä kuusi ruuvia. 

Asenna paksu aluslevy pakoaukkoa lähimpänä 
olevaan ruuviin.

5. Kiristä sylinterinkannen ruuvit näytetyssä 
järjestyksessä kahdessa vaiheessa: aluksi 
momenttiin 20,5 N·m (180 in. lb.) ja lopuksi 
momenttiin 41,0 N·m (360 in. lb.).

Asenna venttiilinvivut ja työntötangot
HUOM: Työntötankojen asennus ja sovitus nokkavivun 

syvennyksiin tämän vaiheen aikana on erittäin 
tärkeää. Aseta moottori niin, että sylinterinkansi 
on mahdollisuuksien mukaan ylöspäin. Näin 
työntötangot ja venttiilinvivut on helpompi 
asentaa ja venttiilivarat säätää oikein.

HUOM: Jos työntötangot käytetään uudelleen, ne on 
asennettava alkuperäisille paikoilleen.

1. Aseta työntötangon ohjainlevyt sylinterinkanteen 
suulakepuristetut reunat alaspäin työntötangon 
porausten päällä. Kiinnitä asentamalla venttiilinvivun 
niveltapit. Kiristä pultit momenttiin 13,5 N·m 
(120 in. lb.).

2. Levitä rasvaa venttiilinvipujen ja säätömutterien 
kosketuspinnoille ja asenna ne niveltappeihin.

3. Huomaa imu- ja pakopuolen työntötangon 
tunnistusmerkintä. Levitä rasvaa työntötankojen 
päihin. Asenna työntötangot työntötankojen reikiin ja 
sovita alapää paikalleen nokkavipujen kuppiin. Voi 
olla tarpeen nostaa työntötangon alapäätä tai siirtää 
sitä hieman ja tunnustella, että tanko asettuu 
syvennykseen. Kun työntötanko on asennettu, pidä 
sitä paikallaan, kun sijoitat venttiilinvivun. 
Työntötangon on pysyttävä syvennyksessään, kun 
venttiilinvivut asennetaan ja säädetään.

4. Kun moottori on puristustahdin yläkuolokohdassa, 
aseta oikeankokoinen litteä rakotulkki (katso alla) 
asianmukaisen venttiilinvarren ja keinuvivun väliin. 
Kiristä säätömutteria avaimella, kunnes rakotulkki 
tuntuu hieman ahtaalta. Pidä mutteria tässä 
asennossa ja kiristä säätöruuvi (T15 Torx) 
momenttiin 5,5 N·m (50 in. lb.). Kiristä mutterin 
vaurioitumisen välttämiseksi ainoastaan Torx-ruuvia. 
Säädä toinen venttiili.

Välystiedot – venttiili
Imuventtiili 0,127 mm (0.005 in.)
Pakoventtiili 0,178 mm (0.007 in.)

Asenna venttiilikoppa
Venttiilikopan kiristysjärjestys

7

5

2

3

4
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6

Venttiilikoppa ja tiiviste
1. Varmista, että venttiilikopan ja sylinterinkannen 

tiivistyspinnat ovat puhtaat ja että niissä ei ole koloja 
eikä purseita.

2. Asenna uusi venttiilikopan tiiviste ja sen jälkeen 
venttiilikoppa. Aseta venttiilikoppaan mahdollisesti 
asennetut kannattimet paikalleen ja aloita 
seitsemästä kiinnitysruuvista.

 3. Kiristä venttiilikopan ruuvit momenttiin 11,0 N·m 
(95 in. lb.) uusiin reikiin tai momenttiin 7,5 N·m 
(65 in. lb.) vanhoihin reikiin näytetyssä järjestyksessä.

Venttiilikoppa ja RTV

A RTV-tiivistysaine B
RTV-limittymäalue 
(puolessavälissä 

reikien välillä)
HUOM: Käytä aina tuoretta tiivistysainetta. Vanhentuneen 

tiivistysaineen käyttö voi johtaa vuotoihin. Katso 
tärkeitä lisätietoja tiivistysaineluovuttimista 
kohdasta Työkalut ja avut.

HUOM: Jotta tiivistysaine tarttuisi kunnolla kumpaankin 
tiivistepintaan, suorita vaihe 3 välittömästi 
(enintään viiden minuutin kuluttua) RTV:n 
levittämisen jälkeen.

1. Valmista sylinterikannen ja venttiilikopan tiivistepinnat.
2. Levitä 1,6 mm:n (1/16 in.) tippa tiivistysainetta 

venttiilikoppaan kuvassa näkyvällä tavalla. Huomioi 
RTV-limittymäalue.

3. Sijoita koppa sylinterikanteen. Aseta venttiilikoppaan 
mahdollisesti asennetut kannattimet paikalleen ja 
aloita seitsemästä kiinnitysruuvista.

B

A
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4. Kiristä venttiilikopan ruuvit momenttiin 11,0 N·m 
(95 in. lb.) uusiin reikiin tai momenttiin 7,5 N·m 
(65 in. lb.) vanhoihin reikiin näytetyssä järjestyksessä.

Vauhtipyörän/sytytyksen komponentit

G

F

H

I

B
C

D

E

A

E

F

J

A Vauhtipyörän ruuvi B Aluslevy
C Tuulettimen 

kiinnityslevy
D Tuuletin

E Magneetti F Vauhtipyörä
G Sytytysmoduuli H Staattori
I Vauhtipyörän kiila J Sykeletkun kiinnike

Asenna staattori ja johtosarja
Asenna staattori
1. Sijoita staattori kiinnitysistukoihin niin, että johdot 

ovat suojalevyn kanavassa ja syvennyksessä. Ne 
kiinnittyvät, kun puhaltimen kotelo asennetaan. Jos 
johdot oli sidottu pidikkeellä, irrota paikassa nro 13 
oleva ruuvi ja asenna pidike. Pidä pidikkeestä kiinni 
ja kiristä ruuvi momenttiin 24,5 N·m (216 in. lb.)

2. Asenna kaksi ruuvia staattorin kiinnittämiseksi ja 
kiristä momenttiin 6,0 N·m (55 in. lb.) uusiin reikiin ja 
momenttiin 4,0 N·m (35 in. lb.) vanhoihin reikiin.

Asenna johtosarja
Tarkasta, että violetin B+-johtosarjan johdon liittimen 
lukituskieli on käännetty ylöspäin. Työnnä liitin 
tasasuuntaajan pistokkeen keskipaikkaan niin, että 
se napsahtaa paikalleen. Kaksi AC-johtoa staattorista 
menevät ulompiin paikkoihin, jos niitä ei ole jo työnnetty 
paikalleen.

Asenna putkitulppa tai polttoainepumpun sykeletku
1. Levitä Tefl on®-putkitiivistysainetta (Loctite® PST® 

592™ -kierretiivistysaine tai vastaavaa) 1/8 tuuman 
putkitulppaan tai 90 asteen liittimeen (jos sellainen 
on). Asenna ja kiristä suojalevyn kierteitettyyn 
alipaineaukkoon. Kiristä tulppa momenttiin 4,5–
5,0 N·m (40-45 in. lb.). Käännä liittimen lähtöaukko 
klo 8 asentoon.

2. Jos käytetään liitintä, yhdistä polttoainepumpun 
sykeletku ja lukitse kiinnikkeellä. Jos 
polttoainepumppu on kiinnitetty ilmanpuhdistimen 
pohjaan, älä liitä sykeletkua tässä vaiheessa.

Asenna tuuletin ja vauhtipyörä

 VAROITUS
Kampiakselin ja vauhtipyörän vioittuminen voi 
aiheuttaa henkilövahinkoja.

Väärien menetelmien käyttö voi johtaa osien rikkoutu-
miseen ja sirpaleisiin. Sirpaleet voivat lentää ulos 
moottorista. Huomioi aina turvallisuustoimenpiteet 
ja menettelytavat ja noudata niitä vauhtipyörää 
asennettaessa.

HUOM: Varmista ennen vauhtipyörän asennusta, että 
kampiakselin kartio ja vauhtipyörän napa ovat 
puhtaat, kuivat ja täysin puhtaita voiteluaineista. 
Voiteluaineet saattavat ylikuormittaa ja 
vaurioittaa vauhtipyörää, kun kiinnitysruuvi 
kiristetään erittelyjen mukaiseen momenttiin.

HUOM: Varmista, että vauhtipyörän kiila on asennettu 
oikein kiilauraan. Vauhtipyörä voi haljeta tai 
vioittua, jos kiilaa ei ole asennettu kunnolla.

HUOM: Käytä aina vauhtipyörän lenkkiavainta tai 
kiinnipitotyökalua vauhtipyörän kiinnipitämiseksi 
sen kiinnikkeen kiristyksen aikana. Älä käytä 
tankoa tai kiilaa jäähdytysripojen välissä tai 
vauhtipyörän hammaskehällä, sillä ne saattavat 
murtua tai vioittua.

1. Asenna asianmukainen kiila kampiakselin kiilauraan. 
Käytä kampiakselin kiilauran tyypin mukaan joko 
Woodruff-kiilaa tai suoraa kiilaa. Varmista, että kiila 
on kunnolla paikallaan.

2. Asenna vauhtipyörä kampiakseliin kohdistamalla 
kiilaura ja kiila toisiinsa. Varo, ettei kiila siirry paikaltaan. 

3. Sijoita tuuletin vauhtipyörään niin, että kohdistustapit 
putoavat vastaaviin syvennyksiin.

4. Kohdista neljä leikkausta ja asenna tuulettimen 
kiinnityslevy tuulettimeen ja sen jälkeen iso sileä 
aluslevy ja ruuvi.
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5. Pidä vauhtipyörää kiinni joko vauhtipyörän lenkkiavaimella tai kiinnipitotyökalulla ja kiristä ruuvi. Kiristä M10-ruuvi 
momenttiin 66,5 N·m (49 ft. lb.). Kiristä M12-ruuvi momenttiin 88,0 N·m (65 ft. lb.).

Moottorin ulkoiset komponentit

A

B

C

K L

P O

Q

S T

U

O

O

D

E

H

G

F

JI

M

N

K
L

M

N

V

O

W

R

A Öljyntäyttö/Mittatikku B Suodatinverkko C Puhaltimen kotelo D Polttoainepumppu
E Sylinterinkannen laippa F Tasasuuntaaja G Sähkökäynnistin H Öljynsuodatin
I Polttoainesuodatin J Oil Sentry™ K Ilmanpuhdistimen kansi L Esisuodatin

M Ilmanpuhdistin-
elementti N Ilmanpuhdistimen 

pohja O Tiiviste P Kaasutin

Q Maajohto R Öljyntyhjennystulppa S Nikki-
polttoainesolenodi T Walbro-

polttoainesolenodi
U Lämmönohjain V Lämpösuoja W Kaasuttimen välilevy

Asenna sähkökäynnistin
Asenna sähkökäynnistin suojalevyyn ja kiinnitä 
muttereilla. Varmista, että johdot eivät koske liikkuviin 
osiin, ja kiristä mutterit momenttiin 3,6 N·m (32 in. lb.).

Asenna sytytysmoduuli
1. Pyöritä vauhtipyörää niin, että magneetti ei koske 

sytytysmoduulin istukoihin. Kiinnitä sytytysmoduuli 
ruuveilla kampikammion istukoihin, niin että 
pysäytysvirran katkaisuliitin tulee ylöspäin. Siirrä 
moduuli mahdollisimman kauas vauhtipyörästä. Kiristä 
ruuveja sen verran, että moduuli pysyy paikallaan.

2. Pyöritä vauhtipyörää magneetin kohdistamiseksi 
sytytysmoduuliin.

3. Työnnä 0,25 mm:n (0.010 in.) rakotulkki magneetin 
ja sytytysmoduulin väliin. Löysää ruuveja niin, että 
magneetti vetää moduulin rakotulkkia vasten.

4. Kiristä ruuvit momenttiin 6,0 N·m (55 in. lb.) uusiin 
reikiin tai momenttiin 4,0 N·m (35 in. lb.) vanhoihin 
reikiin.

5. Pyöritä vauhtipyörää edestakaisin magneetin ja 
sytytysmoduulin välisen välyksen tarkastamiseksi. 
Varmista, että magneetti ei osu moduuliin. Tarkasta 
ilmarako uudelleen rakotulkilla ja säädä tarvittaessa 
uudelleen. Lopullinen ilmarako: 0,203/0,305 mm 
(0.008/0.012 in.).

6. Yhdistä pysäytysjohto sytytysmoduulin liittimeen.
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7. Jos moottorissa on RFI-häiriösuojattu sytytystulpan 
johto, aseta johto kiinnikkeeseen niin, että punotut 
johdot koskevat suoraan kiinnikkeeseen, kun se 
suljetaan. Sulje kiinnike varovasti pihdeillä, kunnes 
päiden välillä on 0,127 mm:n (0.005 in.) rako. Älä 
purista tai litistä kiinnikettä.

Asenna sytytystulppa
1. Tarkasta kärkiväli rakotulkilla. Säädä kärkiväliksi 

0,76 mm (0.03 in.).
2. Asenna tulppa sylinterinkanteen.
3. Kiristä tulppa momenttiin 27 N·m (20 ft. lb.).

Asenna lämmönohjain, kaasutin, vivusto ja 
ilmanpuhdistimen pohja
1. Jos kaasuttimen kiinnityspultti on irrotettuna, asenna 

se sylinterin uloimpaan paikkaan (lähimmäksi 
kantta). Käytä E5 Torx®-hylsyä tai kahta 
yhteenkiristettyä mutteria ja kierrä pultti kireälle.

2. Varmista, että kaikki tiivistepinnat ovat puhtaat ja 
että niissä ei ole koloja eikä vikoja.

3. Asenna uusi imuaukon tiiviste kaasutinpulttiin ja 
asenna sen jälkeen lämmönohjain tai kaasuttimen 
välilevy. Lämmönohjaimen kaartuva osa kuuluu alas 
moottoria kohti. Jos lämmönohjaimessa on muovattu 
ulkoneva osa, se kuuluu taakse imuaukkoon 
asennettuna. Varmista, että ulkoneva osa menee 
tiivisteen ison reiän läpi, jotta se pysyisi kohdallaan.

4. Mallit, joissa vain yksi ruuvi ja kiinnityspultti: Työnnä 
halkaisijaltaan 3/16 tuuman ja pituudeltaan noin 
4 tuuman tanko lämmönohjaimessa olevaan 
asennusreikään tai kaasuttimen välilevyyn tilapäiseksi 
ohjaintapiksi. Varo, ettei tanko vahingoita kierteitä.

5. Asenna lämpösuoja (jos varustelussa) ja tiiviste tai 
uusi kaasuttimen tiiviste kiinnityspulttiin tai -pultteihin 
ja/tai ohjaintappiin. 

6. Kiinnitä rikastin- ja kaasuvivustot kaasuttimeen ja 
asenna kaasutinasennelma. Jos nopeudensäätimen 
vipua ei ole irrotettu, pujota se nopeudensäätimen 
akselille vipu ylöspäin.

7. Jos kaasuttimessa on polttoainesolenoidi, kiinnitä 
maajohto kampikammion istukkaan niin, että 
hammastettu aluslevy tulee rengasliittimen ja tapin 
väliin. Kiristä ruuvi momenttiin 8,0 N·m (70 in. lb.). 
Kytke solenoidin virtajohto johtosarjaan ja kiinnitä 
nippusiteellä.

8. Liitä polttoaineletku kaasuttimeen ja kiinnitä 
letkunkiristimellä.

9. Asenna ilmanpuhdistimen pohja (polttoainepumppu 
kiinnitettynä, jos se kuuluu varusteluun).

 a. Asenna uusi ilmanpuhdistimen pohjan tiiviste. 
Tarkasta, että ilmanpuhdistimen pohjan 
kiinnitysrei’issä on kaksi metallivälikettä, ja 
asenna pohja pulttiin (tai pultteihin) ja/tai 
ohjaintappiin. Varmista, että ylempi kiinnitysliuska 
on suojalevyn istukan yläpuolella. Asenna 
mutteri(t) ja kiristä sormin.

 b. Mallit, joissa vain yksi ruuvi ja kiinnityspultti: 
Paina käsivoimin niin, etteivät osat pääse 
liikkumaan, ja irrota sen jälkeen ohjaintappi 
varovasti ja asenna KUIVANA pitkä M6-
kierreruuvi. ÄLÄ ÖLJYÄ. Tarkasta, että 
tiivisterenkaat ovat edelleen oikeilla paikoillaan.

 c. kiristä mutteri(t) momenttiin 5,5 N·m (48 in. lb.). 
Kiristä ruuvi momenttiin 8,0 N·m (70 in. lb.) uuteen 
reikään tai momenttiin 5,5 N·m (48 in. lb.) vanhaan. 
Älä kiristä liikaa. Ylempään liuskaan asennetaan 
M6-ruuvi, kun puhaltimen kotelo asennetaan.

10. Kiinnitä huohotinletku venttiilikoppaan ja 
ilmanpuhdistimen pohjaan. 

Asenna ja säädä nopeudensäätimen vipu

Nopeudensäätimen kannattimen tiedot

F

B

D

C

E

A

A Nopeudensäätimen 
vipu B Nopeudensäätimen 

kannatin
C Rikastinvivusto D Kaasuvivusto
E Polttoainepumpun 

kannatin
F Polttoainepumppu

HUOM: On suositeltavaa asentaa uusi nopeuden-
säätimen vipu aina, kun vanha on irrotettu.

1. Asenna nopeudensäätimen vipu nopeudensäätimen 
akseliin vipuosa ylöspäin. Yhdistä kaasuvivusto 
käyttämällä mustaa yhdysholkkia.

2. Siirrä nopeudensäätimen vipua kaasutinta kohti 
liikeratansa ääriasentoon (kaasu auki) ja pidä se 
siinä. Älä paina liian voimakkaasti, ettei vivusto jousta 
eikä väänny. Tartu poikittaisakseliin pihdeillä ja kierrä 
akselia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. 
Kiristä mutteri momenttiin 7,0–8,5 N·m (60-75 in. lb.).

Nopeudensäädinkannattimen asennus
1. Kiinnitä nopeudensäätimen jousi nopeudensäätimen 

vipuun ja nopeudensäädinkannattimen kaasuvipuun 
alkuperäisiin reikiin. Jos reikiä ei merkitty purkamisen 
yhteydessä, katso nopeudensäätimen jousen 
sijoitustaulukot. Yhdistä rikastinvivusto kaasuttimesta 
nopeudensäädinkannattimen käyttövipuun.

2. Kiinnitä nopeudensäädinkannatin moottorissa oleviin 
kiinnityskohtiin M6-ruuveilla. Asenna kannatin purka-
misen yhteydessä tehtyjen merkkien mukaisesti. Kiristä 
ruuvit momenttiin 11,0 N·m (95 in. lb.) uusiin reikiin tai 
momenttiin 7,5 N·m (65 in. lb.) vanhoihin reikiin.



73

Kokoonpano

20 690 05 versio A KohlerEngines.com

Varhaisen tyypin nopeudensäätimen jousen paikka

A

B

Työnopeus 
r/min

Säätyvä 
tyhjäkäynti r/min

Nopeuden säätimen 
vivun reikä

Kaasuvivun 
reikä

Valkoinen 
jousi

Vihreä 
jousi

Musta 
jousi

3 201 – 3 400 B A X

3 201 – 3 400 B A X

3 201 – 3 400 1 601 – 1 800 B A X

Myöhäisemmän tyypin nopeudensäätimen jousen paikka

A

BB
C D

Työnopeus r/min Säätyvä 
tyhjäkäynti r/min

Nopeudensäätimen 
vivun reikä

Kaasuvivun 
reikä

Punainen 
jousi Kohdistusreikä

Alle 3 000 r/min B A X D
Alle 3 000 r/min B A X C

Nykyisen tyypin nopeudensäätimen jousen paikka

A

E D

C

B

Työnopeus 
r/min

Säätyvä tyhjäkäynti r/min Nopeudensäätimen 
vivun reikä

Kaasuvipu
 Reikä

Punainen 
jousi

Kohdistus-
reikä89 mm:n poraus 94 mm:n poraus

2 400 – 2 900 1 500 – 2 150 1 750 – 2 150 B A X C
2 901 – 3 100 1 500 – 2 150 1 750 – 2 150 B A X D
3 101 – 3 750 1 500 – 2 150 1 750 – 2 150 B A X E
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Asenna polttoainepumppu (jos sellainen on)
HUOM: Jos polttoainepumppu on kiinnitetty 

ilmanpuhdistimen pohjaan, polttoaineletkut ja 
sykeletku on silti liitettävä polttoainepumppuun. 
Liitä sykejohto sykeliittimeen ja kiinnitä 
pidikkeellä.

1. Kiinnitä polttoainepumpun kiinnityskannatin 
nopeudensäädinkannattimeen kahdella M5-ruuvilla. 
Kiristä ruuvit momenttiin 6,5 N·m (55 in. lb.) uusiin 
reikiin tai momenttiin 4,0 N·m (35 in. lb.) vanhoihin 
reikiin.

2. Kiinnitä polttoainepumppu kannattimeen niin, että 
sykeliitin on klo 4:n asennossa. Kiinnitä kahdella 
M6-ruuvilla. Kiristä ruuvit momenttiin 9,5 N·m 
(84 in. lb.) uusiin reikiin tai momenttiin 5,9 N·m 
(52 in. lb.) vanhoihin reikiin. Älä kiristä liikaa.

3. Yhdistä syke- ja polttoaineletkut polttoainepumppuun 
ja kiinnitä kiristimillä.

Asenna tasasuuntaaja
1. Kiinnitä tasasuuntaaja kampikammion 

kiinnitysistukoihin kahdella M6-ruuvilla jäähdytysrivat 
ulkona. Kiristä ruuvit momenttiin 6,0 N·m (55 in. lb.) 
uusiin reikiin tai momenttiin 4,0 N·m (35 in. lb.) 
vanhoihin reikiin.

2. Liitä liitin tasasuuntaajan liittimiin.

Asenna sylinterinkannen laippa
Kiinnitä sylinterikannen laippa ruuveilla sylinterikanteen. 
Kiristä ruuvit momenttiin 10,2–12,4 N·m (90-110 in. lb.) 
uusiin reikiin tai momenttiin 7,0–8,5 N·m (62-75 in. lb.) 
vanhoihin reikiin.

Asenna Oil Sentry™ tai putkitulppa
Levitä Tefl on®-putkitiivistysainetta (Loctite® PST® 592™ 
-kierretiivistysaine tai vastaavaa) 1/8 tuuman putkitulpan 
tai sovittimen kierteisiin. Asenna ja kiristä suojalevyn 
aukkoon. Kiristä putkitulppa momenttiin 4,5–5,0 N·m 
(40-45 in. lb.). Jos kytkin oli asennettuna, levitä 
Oil Sentry™ -kytkimen kierteisiin tiivistysainetta ja asenna 
liittimeen, keskikanavaan tai puhaltimen kotelon takana 
olevaan suojalevyyn. Kiristä kytkin momenttiin 4,5–
5,0 N·m (40–45 in. lb.). Yhdistä johtosarjan vihreä johto 
kytkimen liittimeen.

Asenna puhaltimen kotelo ja suodatinverkko
1. Aseta puhaltimen kotelo moottoriin ja vedä 

sytytystulpan johto alasivun loven kautta.
2. Tarkasta, että staattorin johdot ovat puhaltimen 

kotelon urassa. Kohdista kiinnityskohdat ja asenna 
neljä M6-kiinnitysruuvia. Jos ruuvinkannan alla oli 
käytetty tasoaluslevyä, asenna ruuvi lähimmäksi 
öljyntäyttöaukkoa/mittatikkua. 

 Kiristä ruuvit momenttiin 11,6 N·m (99 in. lb.) uusiin 
reikiin tai momenttiin 7,7 N·m (68 in. lb.) vanhoihin 
reikiin.

3. Kiinnitä suodatinverkko jäähdytystuulettimeen.

Asenna ilmanpuhdistinelementti, esipuhdistin ja 
ilmanpuhdistimen kansi
1. Asenna ilmanpuhdistinelementti niin, että laskostettu 

puoli on ulospäin. Asettele kumitiiviste 
ilmanpuhdistimen pohjan reunoille.

2. Asenna esipuhdistin (jos sellainen on) 
ilmanpuhdistimen kannen yläosaan.

3. Asenna ilmanpuhdistimen kansi ja kiinnitä se 
kahdella nupilla.

Asenna äänenvaimennin
1. Asenna tiiviste, äänenvaimennin ja mutterit 

pakoaukon pultteihin. Jätä mutterit löysälle.
2. Jos käytetään äänenvaimentimen lisäkannatinta, 

asenna M6-ruuvi(t) kannattimeen.
3. Kiristä mutterit momenttiin 24,4 N·m (216 in. lb.). 

Kiristä ruuvit momenttiin 7,5 N·m (65 in. lb.).

Asenna tyhjennystulppa ja öljynsuodatin ja täytä 
öljyä
1. Asenna öljyntyhjennystulppa. Kiristä tulppa 

momenttiin 14 N·m (125 ft. lb.).
2. Aseta uusi suodatin matalaan astiaan avoin pää 

ylöspäin. Lisää uutta öljyä kunnes sen pinta ulottuu 
kierteiden alareunaan. Anna öljyn imeytyä 
suodatinmateriaaliin kahden minuutin ajan. 

3. Sivele uuden suodattimen kumitiiviste ohuella 
kerroksella puhdasta öljyä.

4. Katso tarvittaessa lisätiedot öljysuodattimen 
asennusohjeista.

5. Lisää kampikammioon uutta öljyä. Öljyn tulee ulottua 
mittatikkuun merkityn täyttöalueen yläreunaan.

6. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku takaisin ja sulje 
se tiukasti.

Valmistele moottori käyttöä varten
Moottori on nyt koottu. Ennen moottorin käynnistystä tai 
käyttöä on varmistettava, että seuraavat työt on tehty.
1. Kaikki osat on kiristetty kunnolla.
2. Öljyntyhjennystulppa, Oil Sentry™ -painekytkin (jos 

sellainen on) ja uusi öljynsuodatin on asennettu.
3. Kampikammioon on täytetty oikea määrä 

oikeantyyppistä öljyä.
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Moottorin testaus
On suositeltavaa käyttää moottoria koepenkissä tai 
telineessä ennen laitteeseen asentamista.
1. Kiinnitä moottori koepenkkiin. Asenna 

öljynpainemittari. Käynnistä moottori ja tarkasta, että 
saadaan öljynpaine (vähintään 5 psi).

2. Käytä moottoria 5–10 minuuttia tyhjäkäynnin ja 
keskialueen välillä. Säädä kaasu- ja rikastinvipuja 
sekä työnopeusasetusta tarvittaessa. Varmista, että 
moottorin enimmäisnopeus on enintään 3 300 r/min. 
Säädä kaasuttimen tyhjäkäyntipolttoaineneulaa ja/tai 
tyhjäkäyntinopeusruuvia tarvittaessa. Katso 
polttoainejärjestelmä ja nopeudensäädinjärjestelmä.
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