
120 690 08 Rev. A KohlerEngines.com

SV470-SV620
Servicehåndbog

2 sikkerhed
3 Vedligeholdelse
5 Specifi kationer

13 Værktøj og hjælpemidler
16 Fejlfi nding
20 Luftfi lter/indsugning
21 Brændstofsystem 
31 Regulatorsystem
33 Smøresystem
35 Elektrisk system
44 Startersystem
47 Systemer til emissionsoverensstemmelse
50 Adskillelse/eftersyn og service
63 Genmontering

VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til 
det udstyr, der er sluttet til denne motor. 

 Sørg for, at motoren er stoppet og befi nder sig i vandret position, før der udføres nogen former for 
vedligeholdelse eller service.
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
  ADVARSEL! Der kan opstå en faresituation med død, alvorlig kvæstelser eller omfattende tingskade til følge.
  FORSIGTIG! Der kan opstå en faresituation med mindre kvæstelser eller tingskade til følge.
BEMÆRK:  anvendes til at underrette personer om vigtige oplysninger vedr. installation, betjening eller 

vedligeholdelse.

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

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

 ADVARSEL
Roterende dele kan 
forårsage alvorlige 
personskader.
Hold sikker afstand, når 
motoren kører.

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

 ADVARSEL
Kulmonoxid kan 
medføre alvorlig kvalme, 
besvimelse eller døden.
Undgå indånding af 
udstødningsgasser.

Udstødningsgasser fra motoren 
indeholder giftig kulmonoxid. 
Kulmonoxid er lugtfri og farveløs 
og kan være livsfarlig ved 
indånding.

 ADVARSEL

Utilsigtet start kan 
medføre alvorlig 
personskade eller døden.
Afbryd tændrørskabler, 
og forbind dem til jord før 
service.

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

 ADVARSEL
Varme dele kan medføre 
alvorlige forbrændinger.
Undlad at berøre 
motoren under drift eller 
lige efter standsning.

Lad aldrig motoren køre, når 
varmeskærme og afskærmninger 
er afmonteret.

 ADVARSEL
Rengøringsopløsnings-
midler kan medføre 
alvorlig personskade eller 
dødsfald.
De må kun bruges 
i områder med god 
ventilation og god afstand 
til antændelseskilder.

Karburatorrengøringsmidler 
og opløsningsmidler er 
meget letantændelige. Følg 
rengøringsmiddelproducentens 
advarsler og anvisninger om 
korrekt og sikker brug. Brug aldrig 
benzin til rengøring.

 FORSIGTIG!
Elektrisk stød kan 
medføre personskade.
Undlad at berøre 
ledningerne, når motoren 
kører.

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

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

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

Utilsigtet start kan medføre alvorlig 
personskade eller døden.
Afbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord 
før service.

Normal vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionsbegrænsende udstyr og systemer kan udføres af 
et almindeligt værksted eller enkeltpersoner. Imidlertid skal garantireparationer udføres af en autoriseret Kohler-
forhandler.
VEDLIGEHOLDELSESSKEMA
For hver 25 timer eller årligt¹
● Servicér/udskift lavprofi lsforfi lter. Luftfi lter/indsugning
● Udskift luftfi lterelementet (hvis forfi lter ikke er monteret). Luftfi lter/indsugning

For hver 100 timer eller årligt¹
● Udskift luftfi lterelementet (hvis forfi lter ikke er monteret). Luftfi lter/indsugning
● Udskift olie og fi lter. Smøresystem
● Afmonter kølekapper, og rengør køleområder. Luftfi lter/indsugning

For hver 100 timer
● Udskift benzinfi lteret.
● Kontrollér, at alle befæstelseselementer er på plads, og at komponenterne er 

sikret ordentligt. Genmontering

For hver 200 timer²
● Sørg for, at ventilspillerummet kontrolleres/justeres. Genmontering

For hver 500 timer
● Udskift tændrørene, og indstil gnistgabet. Elektrisk system

1 Vedligeholdelsesprocedurerne skal udføres hyppigere i meget støvede og snavsede omgivelser.
2 Få en autoriseret Kohler-forhandler til at udføre denne service.

REPARATIONER/RESERVEDELE
Originale Kohler-servicedele kan købes fra autoriserede Kohler-forhandlere. Find en lokal Kohler-forhandler på 
KohlerEngines.com. Du kan også ringe på 1-800-544-2444 (USA og Canada).
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ANBEFALINGER VEDRØRENDE OLIE
Vi anbefaler brug af olie fra Kohler af hensyn til optimal 
ydelse. Andre højkvalitative olier (herunder syntetiske) 
i API-serviceklasse (American Petroleum Institute) SJ 
eller højere er acceptable. Vælg viskositet på baggrund 
af lufttemperaturen ved driftstidspunktet som vist i 
tabellen nedenfor.

ANBEFALET BRÆNDSTOF

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

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

BEMÆRK! E15, E20 og E85 er IKKE godkendt og må 
IKKE benyttes. Skader, der opstår som følge 
af brug af gammel eller forurenet brændstof, 
er ikke dækket af garantien.

Brændstof skal imødekomme disse krav:
● Ren, ny blyfri benzin.
● Oktantal på mindst 87 (R+M)/2.
● RON (Research Octane Number) på mindst 90.
● Benzin indeholdende op til 10 % ethylalkohol, 90 % 

blyfrit er tilladt.
● Metyl-tertiær-butylæter (MTBE) og blyfri benzin-

blanding (maks. 15 masseprocent MTBE) er tilladt.
● Undlad at blande olie i benzinen.
● Undlad at overfylde tanken.
● Benyt ikke benzin, der er ældre end 30 dage.

OPBEVARING
Hvis motoren ikke skal være i drift i to måneder eller 
mere, skal nedenstående procedure følges.
1. Tilsæt Kohler PRO Series-brændstofconditioner eller 

tilsvarende til brændstoftanken. Lad motoren køre i 
2-3 minutter for at få stabiliseret brændstof ind i 
karburatoren (fejl pga. ubehandlet brændstof er ikke 
dækket af garantien).

2. Skift olie, mens motoren stadig er varm efter brug. 
Afmonter tændrøret eller tændrørene, og tilsæt ca. 
30 ml til cylinderen eller cylindrene. Sæt tændrøret 
eller tændrørene tilbage, og tørn langsomt motoren 
for at fordele olien.

3. Afbryd det negative (-) batterikabel.
4. Opbevar motoren på et rent og tørt sted.
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VALVE COVER VIEW

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

Motordimensioner
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Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV470
Courage-motor

Lodret aksel
Numerisk betegnelse

Specifi kationer . . . . . . . . . . . . . . SV470-0001
Serienr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4223500328

Kode for fremstillingsår           Fabrikskode
 Kode År
 42 2012
 43 2013
 44 2014

MOTORENS ID-NUMRE
Der skal henvises til identifi kationsnumre for Kohler-motorer (model, specifi kation og serienr.) for at sikre effektiv 
reparation, bestilling af korrekte dele og motorudskiftning.

GENERELLE SPECIFIKATIONER3.6 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Boring
Spec. 00XX:
Spec. 01XX:

Spec. 02XX eller højere:

---
84 mm
89 mm
94 mm

---
89 mm

---
94 mm

94 mm
---
---
---

Slaglængde 86 mm
Slagvolumen

Spec. 00XX:
Spec. 01XX:

Spec. 02XX eller højere:

---
477 cc
535 cc
597 cc

---
535 cc

---
597 cc

597 cc
---
---
---

Oliekapacitet (genpåfyldning) 1,5 l
Maksimal driftsvinkel (ved fuld oliestand)4 25°

TILSPÆNDINGSSPECIFIKATIONER3.5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Luftfi lterenhed
Sekskantmøtrik. 5,5 Nm
Monteringsskrue (monteres tør) 8,0 Nm i nyt hul

5,5 Nm i tidligere anvendt hul

Samling af balancevægt
Skrue 10,9-13,2 Nm

Blæserhus og metalplade
M6-befæstigelse 11,6 Nm i nyt hul

7,7 Nm i tidligere anvendt hul

Knastløfter
Befæstigelse 8,0-10,5 Nm i nyt hul

7,1-8,6 Nm i tidligere anvendt hul

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 
4 Overskridelse af driftsvinklen kan forårsage motorskader pga. utilstrækkelig smøring.
5 Smør gevindene med olie før samling.
6 Alle referencer til hestekræfter (hk) fra Kohler er certifi cerede effekttal og gældende iht. hk-standarderne SAE J1940 
og J1995. Der fi ndes fl ere oplysninger om certifi cerede effekttal på KohlerEngines.com.
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TILSPÆNDINGSSPECIFIKATIONER3.5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Karburator
Holdeskrue til svømmerhus
 Walbro
 Nikki

5,1-6,2 Nm
10,8-12,8 Nm

Lukkespjæld
Befæstigelse 24,5 Nm

Plejlstang
Hætte (tilspænding i to trin) 5,5 og 11,5 Nm

Krumtaphus
Olieaftapningsprop 14,0 Nm

Topstykke
Befæstigelse (tilspænding i to trin) 20,5 og 41,0 Nm
Vippearmens gevindtap 13,5 Nm
Vippearmens justeringsskrue 5,5 Nm

Elektrisk starter
Gennemgående bolt 3,3-3,9 Nm
Monteringsmøtrik 3,6 Nm
Møtrik (top), pluspolen (+) på 
børsteledningsklemmen

1,6-2,8 Nm

Møtrik (fl ange), pluspolen (+) på 
børsteledningsklemmen

2,2-4,5 Nm

Svinghjul
M12-holdeskrue 88,0 Nm
M10-holdeskrue 66,5 Nm

Regulator
Armmøtrik 7,0-8,5 Nm

Tænding
Tændrør 27 Nm
Modulbefæstigelse 6,0 Nm i nyt hul

4,0 Nm i tidligere anvendt hul
Befæstigelse for ensretter-regulator 6,0 Nm i nyt hul

4,0 Nm i tidligere anvendt hul

Lyddæmper
Holdemøtrikker 24,4 Nm

Oliefi lterpude, rørprop
1/8" N.P.T.F. 4,5-5,0 Nm

Oliepumpe
Monteringsskrue 5,0-7,5 Nm i nyt hul

3,8-4,6 Nm i tidligere anvendt hul

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 
5 Smør gevindene med olie før samling.
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TILSPÆNDINGSSPECIFIKATIONER3.5 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Oil Sentry™
Trykafbryder 4,5-5,0 Nm

Gasregulering
Befæstigelse for beslag 11,0 Nm i nyt hul

7,5 Nm i tidligere anvendt hul

Stator
Monteringsskrue 6,0 Nm i nyt hul

4,0 Nm i tidligere anvendt hul

Ventildæksel
Befæstigelse 11,0 Nm i nyt hul

7,5 Nm i tidligere anvendt hul

SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Balancevægt
Lejefl ade, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Stift, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

11,950/11,975 mm
11,900 mm

Glidesko, bredde
 Ny
 Maks. slitagegrænse

17,85/17,90 mm
17,75 mm

Hul til glidesko indv. diameter – Balancevægt af 
første generation
 Ny
 Maks. slitagegrænse

12,000/12,025 mm
12,050 mm

Forbindelsesstift, udv. diam. (Krumtaphus) – 
Balancevægt af anden generation
 Ny
 Maks. slitagegrænse

11,964/11,975 mm
11,900 mm

Forbindelse til balancevægt – Balancevægt af 
anden generation
 Ny
 Maks. slitagegrænse

11,985/12,010 mm
12,035 mm

Knaststyringer
Endeslør 0,5/1,5 mm
Spillerum, køreside 0,02/0,13 mm
Knaststyring, knastakselenhed 0,02/0,10 mm

Lukkespjæld
Bredde af balancevægtens føringskanal
 Ny
 Maks. slitagegrænse

17,95/18,05 mm
18,13 mm

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 
5 Smør gevindene med olie før samling.
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SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Plejlstang
Spillerum mellem plejlstang og krumtapsøjle
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Spillerum i siden mellem plejlstang og 
krumtapsøjle

0,25/0,59 mm

Spillerum mellem plejlstang og stempelpind 0,015/0,028 mm

Krumtaphus
Boring til tværakselregulator, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Krumtapaksel
Endeslør (frit) 0,225/1,025 mm
Boring i krumtaphus, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Boring i lukkespjæld, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Svinghjulets endehovedleje. udv. diam.
 Nyt, før serienr. 3703200003
 Nyt, efter serienr. 3703200013
 Udv. diam., maks. slitagegrænse
 Maks. stigning
 Maks. rundhedsafvigelse

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

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

Kraftudtagets endehovedleje. udv. diam.
 Nyt, før serienr. 3703200003
 Nyt, efter serienr. 3703200013
 Udv. diam., maks. slitagegrænse
 Maks. stigning
 Maks. rundhedsafvigelse

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

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

Boring i lukkespjæld, spillerum
 Nyt, før serienr. 3703200003
 Nyt, efter serienr. 3703200013

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

Boring i krumtaphus, spillerum
 Nyt, før serienr. 3703200003
 Nyt, efter serienr. 3703200013

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

Plejlstangsleje, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse
 Maks. stigning
 Maks. rundhedsafvigelse

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

T.I.R.
 Kraftudtagsende, krumtapaksel i motor
 Hele krumtapaksel, i hakklodser

0,15 mm
0,10 mm

Excentrik, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
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SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Cylinderboring
Cylinderboring, indv. diam.
 Ny

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

Spec. 00XX: 84,010/84,035 mm
3,307/3,308 in

89,010/89,035 mm
3,504/3,505 in

---

Spec. 01XX: 89,010/89,035 mm
3,504/3,505 in

--- ---

Spec. 02XX eller højere: 94,010/94,035 mm
3,701/3,702 in

94,010/94,035 mm
3,701/3,702 in

---

 Maks. slitagegrænse --- --- 94,073 mm
(3,704 in)

Spec. 00XX: 84,073 mm
(3,310 in)

89,073 mm
(3,507 in)

---

Spec. 01XX: 89,073 mm
(3,507 in)

--- ---

Spec. 02XX eller højere: 94,073 mm
(3,704 in)

94,073 mm
(3,704 in)

---

 Maks. stigning
 Maks. rundhedsafvigelse

0,05 mm
0,12 mm

Topstykke
Maks. fl adhedsafvigelse 0,8 mm

Regulator
Spillerum mellem regulatortværaksel og 
krumtaphus

0,013/0,075 mm

Tværaksel, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Spillerum mellem regulatortværaksel og 
regulatordrivhjul

0,09/0,16 mm

Drivhjulsaksel, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Tænding
Gnistgab 0,76 mm
Tændingsmodul, luftgab 0,203/0,305 mm

Oliepumpe
Sidespillerum mellem pumpedrivhjul og 
krumtapaksel

0,165/0,315 mm

Stempel, stempelringe og stempelpind
Stempelpindsboring, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Stift, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Sidespillerum mellem øverste kompressionsring 
og rille

0,04 mm

Sidespillerum mellem mellemste 
kompressionsring og rille

0,04 mm

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
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SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 SV470/
SV471/
SV480

SV530/
SV540/
SV541

SV590/SV591/
SV600/SV601/
SV610/SV620

Stempel, stempelringe og stempelpind (forts.)
Endegab for den øverste og mellemste 
kompressionsring, ny boring
 Øverste ring
 Mellemste ring
 Tidligere anvendt boring (maks.)

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

0,77 mm
Trykfl ade, udv. diam.7

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

3,6980/3,6985 in
Spec. 00XX: 83,948/83,962 mm

3,3050/3,3056 in
88,948/88,962 mm
3,5018/3,5024 in

---

Spec. 01XX: 88,948/88,962 mm
3,5018/3,5024 in

--- ---

Spec. 02XX eller højere: 93,928/93,942 mm
3,6980/3,6985 in

93,928/93,942 mm
3,6980/3,6985 in

---

 Maks. slitagegrænse --- --- 93,828 mm
(3,6940 in)

Spec. 00XX: 83,828 mm
(3,3003 in)

88,828 mm
(3,4972 in)

---

Spec. 01XX: 88,828 mm
(3,4972 in)

--- ---

Spec. 02XX eller højere: 93,828 mm
(3,6940 in)

93,828 mm 
(3,6940 in)

---

Spillerum mellem stempeltrykfl ade og 
cylinderboring7

0,045 mm 0,0880 mm
(0,0035 in)

Ventiler og ventilløftere
Spillerum for indsugningsventil8 0,127 mm
Spillerum for udstødningsventil8 0,178 mm
Minimumløft for indsugningsventil 8,9 mm
Minimumløft for udstødningsventil 8,9 mm
Nominel vinkel for ventilsæde 45°
Spillerum mellem ventilspindel og ventilstyr 0,038/0,076 mm
Spillerum mellem udstødningsventilspindel og 
ventilstyr

0,050/0,088 mm

Indsugningsventilstyr, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Diameter for indsugningsventilspindel
 Ny 5,982/6,0 mm
Udstødningsventilstyr, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Diameter for udstødningsventilspindel
 Ny 5,970/5,988 mm

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
7 Mål 8 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden.
8 Kontrollér ventilspillerummet for hver 200 timers drift, og foretag de nødvendige justeringer.
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GENERELLE TILSPÆNDINGSVÆRDIER

Anbefalede tilspændingsmomenter i metriske angivelser til standardapplikationer
Kvalitetsklasse Ikke-kritiske 

befæstigelses-
elementer ind i 

aluminium
Stør-
relse 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9

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

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

Konvertering af tilspændingsmomenter
Nm = in. lb. x 0,113 in. lb. = Nm x 8,85
Nm = ft. lb. x 1,356 ft. lb. = Nm x 0,737

Anbefalede engelske tilspændingsmomenter for standardapplikationer
Bolte, skruer, møtrikker og befæstigelseselementer samlet ind i støbejern eller stål Befæstigelseselementer 

af grad 2 eller 5 ind i 
aluminium

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

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

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

Tilspændingsmoment: Nm ± 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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Visse kvalitetsværktøjer er designet til særlige former for afmontering, reparation og genmontering. Ved at anvende 
dette værktøj kan du udføre korrekt service på motorer hurtigere, lettere og mere sikkert! Derudover forøges din 
servicekapacitet og kundens tilfredshed, da motorens nedetid reduceres.
Her er en oversigt over værktøjer og deres kilder.
SEPARATE VÆRKTØJSLEVERANDØRER
Kohler-værktøj
Kontakt din lokale Kohler-forsyningskilde. 

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

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

VÆRKTØJ
Beskrivelse Kilde/Reservedelsnr.
Tester til alkoholindhold
Til test af alkoholindhold (%) i ombearbejdet/iltet brændstof.

Kohler 25 455 11-S

Plade til knastakslens endeslør
Til kontrol af knastakslens endeslør.

SE Tools KLR-82405

Tætningsbeskytter til knastaksel (Aegis)
Til beskyttelse af tætningen ved montering af knastakslen.

SE Tools KLR-82417

Lækagetester til cylinder
Til kontrol af tændingsforsinkelse og test af, om cylinder, stempel, ringe eller ventiler 
er slidte.
Individuel komponent tilgængelig:
Adapter 12 mm x 14 mm (nødvendig til lækagetest på Xt-6-motorer=

Kohler 25 761 05-S

Design Technology Inc.
DTI-731-03

Forhandlerværktøjssæt (Nationalt)
Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj.
Komponenter i 25 761 39-S
Tændingssystemtester
Lækagetester til cylinder
Testsæt til olietryk
Tester til ensretter-regulator (120 V AC/60 Hz)

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

Forhandlerværktøjssæt (Internationalt)
Komplet sæt med nødvendigt Kohler-værktøj.
Komponenter i 25 761 42-S
Tændingssystem-tester
Lækagetester til cylinder
Testsæt til olietryk
Tester til ensretter-regulator (240 V AC/50Hz)

Kohler 25 761 42-S

Kohler 25 455 01-S
Kohler 25 761 05-S
Kohler 25 761 06-S
Kohler 25 761 41-S

Digital tester til vakuum/tryk
Til kontrol af vakuum i krumtaphus.
Individuel komponent tilgængelig:
Gummiadapterprop

Design Technology Inc.
DTI-721-01

Design Technology Inc.
DTI-721-10

Værktøj til fejlfi nding på elektronisk brændstofi ndsprøjtning (EFI)
Til bærbar eller stationær pc.

 Kohler 25 761 23-S

EFI-servicesæt
Til fejlfi nding og konfi guration af en EFI-motor.
Komponenter i 24 761 01-S
Tester til brændstoftryk
”Noid”-lampe
90°-adapter
Indbygget ”T”-beslag
Kodestik, rød ledning
Kodestik, blå ledning
Adapterslange til Shrader-ventil

Kohler 24 761 01-S

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

Holdeværktøj til svinghjul (CS) 
Til fastholdelse af svinghjul på CS-motorer.

SE Tools KLR-82407

Svinghjulsaftrækker
Til korrekt afmontering af motorens svinghjul.

SE Tools KLR-82408
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VÆRKTØJ
Beskrivelse Kilde/Reservedelsnr.
Båndskruenøgle til svinghjul
Til fastholdelse af svinghjul ved afmontering.

SE Tools KLR-82409

Værktøj til hydrauliske ventilløftere
Til afmontering og montering af hydrauliske løftere.

Kohler 25 761 38-S

Tændingssystemtester
Til test af udgangen på alle systemer, herunder CD.

Kohler 25 455 01-S 

Induktivt tachometer (digitalt)
Til kontrol af motoromdrejninger (o/min).

Design Technology Inc.
DTI-110

Offset-nøgle (K- og M-serien) 
Til afmontering og montering af holdemøtrikker for cylinderpumpe.

Kohler 52 455 04-S

Testsæt til olietryk
Til test/kontrol af olietryk på tryksmurte motorer.

Kohler 25 761 06-S

Kølertester
Til tryktest af køler og hætte på Aegis-motorer med fl ydende køling.

Kohler 25 455 10-S

Tester til ensretter-regulator (120 V)
Tester til ensretter-regulator (240 V)
Til test af ensretter-regulatorer.
Komponenter for 25 761 20-S og 25 761 41-S
Testledningsnet til CS-PRO-regulator
Testledningsnet til specialregulator med diode

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

Design Technology Inc.
DTI-031
DTI-033

Tester til gnistfortændingsmodul (SAM)
Til test af SAM (ASAM og DSAM) på motorer med SMART-SPARK™

Kohler 25 761 40-S

Servicesæt til starter (alle startere)
Til afmontering og montering af låseringe og børster.
Individuel komponent tilgængelig:
Holdeværktøj til starterbørster (solenoideskift)

SE Tools KLR-82411

SE Tools KLR-82416
Triad/OHC-timingværktøjssæt
Til fastholdelse af knaststyring og krumtapaksel i timet position ved montering af 
takthjulsrem.

Kohler 28 761 01-S

Ventilstyrsrival (K- og M-serien)
Til korrekt dimensionering af ventilstyr efter montering.

Design Technology Inc.
DTI-K828

Ventilstyrsrival (Command-serien)
Til oprømning ad slidte ventilstyr, så de accepterer udskiftning med ventiler i 
overstørrelse. Kan anvendes i borestandere med lav hastighed eller med 
nedenstående håndtag til oprømning i hånden.

Kohler 25 455 12-S

Rivalhåndtag
Til håndrømning med Kohler 25 455 12-S rival.

Design Technology Inc.
DTI-K830

Servicesæt til ventilstyr (Courage, Aegis, Command, OHC)
Til service på slidte ventilstyr.

SE Tools KLR-82415

HJÆLPEMIDLER
Beskrivelse Kilde/Reservedelsnr.
Smøremiddel til knastaksel (Valspar ZZ613) Kohler 25 357 14-S
Dielektrisk smørefedt (GE(Novaguard G661) Kohler 25 357 11-S
Dielektrisk smørefedt Loctite® 51360
Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (inertidrev) Kohler 52 357 01-S
Smøremiddel til Kohler elektrisk starter (solenoideskift) Kohler 52 357 02-S
RTV-silikonetætningsmiddel
 Loctite® 5900® Heavy Body i 4 oz. aerosol-dispenser.
 Kun oxim-baserede, oliebestandige RTV-tætningsmidler, som de anførte, er 

godkendt til brug. Loctite® Nos. 5900® eller 5910® anbefales, da de har de bedste 
tætningsegenskaber.

Kohler 25 597 07-S
Loctite® 5910®

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

Loctite® Ultra Copper 5920™
Smøremiddel til notaksel Kohler 25 357 12-S
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HOLDEVÆRKTØJ TIL SVINGHJUL

Et holdeværktøj til svinghjulet kan fremstilles af en 
startkrans fra et kasseret svinghjul og anvendes i stedet 
for en båndskruenøgle.
1. Ved hjælp af en slibende kapsav skæres et 

sekstandet stykke af startkransen som vist.
2. Slib eventuelle grater og skarpe kanter ned.
3. Vend stykket om, og anbring det mellem 

tændingsmodulets nav på krumtaphuset, så 
værktøjets tænder går i indgreb med tænderne på 
startkransen. Navet vil låse værktøjet og svinghulet 
fast, så det kan løsnes, strammes eller afmonteres 
ved hjælp af en navaftrækker.

VÆRKTØJ TIL VENTILVIPPEARM/KRUMTAPHUS
En skruenøgle til at løfte vippearmen eller til at dreje 
krumtapakslen med, kan laves af en gammel kasseret 
plejlstang.
1. Find en brugt plejlstang fra en motor med 10 hk eller 

mere. Afmonter og kassér plejlstangshætten.
2. Afmonter tapperne på en Posi-Lock-stang, eller slib 

de fl ugtende trin på en Command-stang ned, så 
samlefl aden er fl ad.

3. Find en 1" lang maskinskrue med en 
gevindstørrelse, der passer til gevindene i 
plejlstangen.

4. Brug en fl ad skive med korrekt indv. diam. til 
maskinskruen og med cirka 1 i udv. diam. Monter 
maskinskruen med skiven på stangens samlede 
fl ade.
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Motoren tørner, men starter ikke.
● Batteri tilsluttet forkert.
● Sprunget sikring.
● Funktionssvigt i solenoiden til karburatoren.
● Choker slutter ikke.
● Blokeret brændstofl edning eller brændstoffi lter.
● Diode i ledningsnettet svigter i tilstand med afbrudt 

kredsløb.
● Funktionssvigt i DSAI eller DSAM.
● Tom brændstoftank.
● Defekt elektronisk styreenhed.
● Defekt(e) tændingsmodul(er).
● Defekt(e) tændrør.
● Funktionssvigt i brændstofpumpe – vakuumslange 

blokeret eller lækker.
● Ventil til brændstoftilførsel lukket.
● Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt 

luftgab.
● Utilstrækkelig spænding på elektronisk styreenhed.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Nøglekontakt eller afbryderkontakt i positionen OFF.
● Lav oliestand.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Funktionssvigt i SMART-SPARK™.
● Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet.
Motoren starter, men bliver ikke ved med at køre
● Karburatoren er defekt.
● Toppakningen er defekt.
● Defekt eller forkert indstillet choker- eller 

gasspjældsregulering.
● Funktionssvigt i brændstofpumpe – vakuumslange 

blokeret eller lækker.
● Læk i indsugningssystemet.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter 

tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Begrænset ventilation i benzindæksel.
Motoren er svær at starte
● Blokeret brændstofl edning eller brændstoffi lter.
● Motoren er overophedet.
● Defekt ACR-mekanisme.
● Defekt eller forkert indstillet choker- eller 

gasspjældsregulering.
● Defekt(e) tændrør.
● Svinghjulets kile er skåret.
● Funktionssvigt i brændstofpumpe – vakuumslange 

blokeret eller lækker.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter 

tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Lav kompression.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Svag gnist.

FEJLFINDINGSVEJLEDNING
Hvis der opstår problemer, skal du sørge for først at kontrollere de mest enkle årsager, selv om de måske kan virke 
lidt for indlysende. Det kan f.eks. være, at det er en tom tank, der gør, at motoren ikke kan starte.
Nogle af de mest almindelige typer af motorproblemer er anført nedenfor og afhænger af motorspecifi kationerne. Brug 
disse, når du leder efter fejlårsager.

Motoren tørner ikke
● Batteriet er afl adet.
● Defekt elektrisk starter eller solenoide.
● Defekt nøgleafbryder eller tændingskontakt.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter 

tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Paler går ikke i indgreb i drevskålen.
● Indvendige komponenter i motoren er brændt 

sammen.
Motoren kører, men sætter ud
● Karburator justeret forkert.
● Motoren er overophedet.
● Defekt(e) tændrør.
● Defekt(e) tændingsmodul(er) eller utilstrækkeligt 

luftgab.
● Forkert luftgab på krumtapakslens positionssensor.
● Sikkerhedsafbryder aktiveret eller defekt.
● Løse ledninger eller forbindelser, der kortslutter 

tændingsmodulets afbryderkontakt til stel periodisk.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Tændrørskabel/-kabler ikke tilsluttet.
● Hætten til tændrørskablet sidder løst på tændrøret.
● Tændrørskabel ikke tilsluttet.
Motoren vil ikke køre i tomgang
● Motoren er overophedet.
● Defekt(e) tændrør.
● Nålen til regulering af brændstof ved tomgang er ikke 

indstillet korrekt.
● Skruen til regulering af tomgangshastighed er ikke 

indstillet korrekt.
● Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
● Lav kompression.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
● Begrænset ventilation i benzindæksel.
Motoren bliver overophedet
● Defekt køleblæser.
● Overbelastning af motoren.
● Defekt/manglende blæserrem.
● Karburatoren er defekt.
● Høj oliestand i krumtaphuset.
● Mager brændstofblanding.
● Lav kølevæskestand.
● Lav oliestand i krumtaphuset.
● Komponenter i køler og/eller kølesystemet blokeret, 

delvist blokeret eller lækkende.
● Defekt rem til vandpumpe.
● Fejlfunktion i vandpumpe.
Motoren banker
● Overbelastning af motoren.
● Funktionssvigt for hydraulisk ventilløfter.
● Forkert olietype/viskositet.
● Indvendig slitage eller indvendige beskadigelser.
● Lav oliestand i krumtaphuset.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
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Motoren mister kraft
● Snavset luftfi lterelement.
● Motoren er overophedet.
● Overbelastning af motoren.
● Begrænset udstødning.
● Defekt(e) tændrør.
● Høj oliestand i krumtaphuset.
● Forkert indstilling af regulatoren.
● Batteriet er næsten afl adet.
● Lav kompression.
● Lav oliestand i krumtaphuset.
● Brændstofkvaliteten (snavs, vand, alder, blanding).
Motoren bruger for meget olie
● Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt 

korrekt.
● Sprængt toppakning/overophedet.
● Defekt reed-kontakt til udluftning.
● Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus.
● Krumtaphuset er overfyldt.
● Forkert olietype/viskositet.
● Slidt cylinderboring.
● Slidte eller defekte stempelringe.
● Slidte ventilspindler/ventilstyringer.
Olie lækker fra olietætninger, pakninger
● Defekt reed-kontakt til udluftning.
● Blokeret eller defekt udluftning til krumtaphus.
● Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt 

korrekt.
● Stempellækage eller lækage ved ventiler.
● Begrænset udstødning.

UDVENDIG KONTROL AF MOTOREN
BEMÆRK! Olien bør tømmes ud i god afstand fra 

arbejdsbænken. Sørg for at afsætte 
tilstrækkelig tid til en fuldstændig udtømning.

Før rengøring eller adskillelse af motoren skal du gennem-
føre en grundig udvendig kontrol af motoren. Denne kontrol 
kan give et fi ngerpeg om, hvad man kan forvente at fi nde 
inde i motoren (og årsagen hertil), når den skilles ad.

● Kontrollér, at der ikke er ophobet snavs og andre 
partikler på krumtaphuset, køleribber, græsgitter eller 
andre udvendige overfl ader. Snavs eller andre partikler i 
disse områder kan forårsage overophedning af motoren.

● Kontrollér, om der er synlige brændstof- og 
olielækager og beskadigede komponenter. Store 
olielækager kan være tegn på en tilstoppet eller defekt 
udluftning, slidte eller beskadigede tætninger eller 
pakninger eller løse befæstelseselementer.

● Kontrollér luftfi lterafdækningen og luftfi lterenheden for 
beskadigelser eller tegn på, at de sidder dårligt og ikke 
lukker til.

● Kontrollér luftfi lterelementet. Kig efter huller, fl ænger, 
revnede eller beskadigede tætningsfl ader eller andre 
skader, der gør, at der slipper ufi ltreret luft ind i 
motoren. Et tilsmudset eller tilstoppet element kan 
indikere utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse.

● Kontrollér karburatorens indsnævring for snavs. Snavs 
i indsnævringen er et yderligere tegn på, at luftfi lteret 
ikke fungerer korrekt. 

● Kontrollér, om oliestanden er så høj, at oliepinden kan 
registrere den. Hvis den er over, skal du være 
opmærksom på, om der lugter af benzin.

● Kontrollér olietilstanden. Tøm olien ud i en beholder; 
den skal fl yde frit. Kontrollér olien for metalspåner og 
andre fremmedlegemer.

 Slam er et naturligt biprodukt ved forbrænding; det er 
normalt, at der ophober sig lidt. Store slamophobnin-
ger kan være tegn på, at der bruges olie af den 
forkerte type eller med den forkerte vægt, at olien ikke 
er blevet skiftet i de anbefalede intervaller, en for fed 
brændstofblanding eller dårlig tænding.

RENGØRING AF MOTOREN

 ADVARSEL
Rengøringsopløsningsmidler kan medføre 
alvorlig personskade eller dødsfald.
De må kun bruges i områder med god venti-
lation og god afstand til antændelseskilder.

Karburatorrengøringsmidler og opløsningsmidler er 
meget letantændelige. Følg rengøringsmiddelprodu-
centens advarsler og anvisninger om korrekt og sikker 
brug. Brug aldrig benzin til rengøring.

Når du har foretaget en udvendig kontrol af motoren, 
skal den rengøres grundigt, før du skiller den ad. Rengør 
også de enkelte komponenter under arbejdet med at 
skille motoren ad. Det er kun muligt at kontrollere de 
rene dele ordentligt for slid og beskadigelser. I handlen 
fås der mange rengøringsmidler, der hurtigt kan fjerne 
fedt, olie og snavs fra motorens dele. Hvis du bruger et 
sådant rengøringsmiddel, skal du følge producentens 
anvisninger om brug og sikkerhed nøje.
Sørg for, at alle spor efter rengøringsmidlet fjernes fra 
motoren, før du samler den igen og tager den i brug. 
Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt 
nedbryde motoroliens smørende egenskaber.
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Tilstand Konklusion
Krumtapakslens udluftning tilstoppet eller uden funktion. BEMÆRK! Hvis udluftningen er en integreret del af 

ventildækslet og ikke kan kontrolleres 
separat, skal ventildækslet udskiftes og 
trykket kontrolleres igen.

Adskil udluftningen, rengør delene grundigt, kontrollér 
tætningsoverfl aderne for fl adhed, saml igen og kontrollér 
trykket igen. 

Tætninger og/eller pakninger lækker. 
Befæstelseselementerne er løse eller ikke fastspændt 
korrekt.

Udskift alle slidte eller beskadigede tætninger og paknin-
ger. Sørg for, at alle befæstelseselementer er spændt 
sikkert til. Brug de korrekte tilspændingsmomenter og 
sekvenser, hvor det er nødvendigt.

Stempellækage eller lækage ved ventiler (bekræft ved at 
efterse komponenterne).

Reparer stempler, ringe, cylinderboringer, ventiler og 
ventilstyr.

Begrænset udstødning. Kontrollér udstødningsfi lter/gnistfang (hvis monteret). 
Rengør eller udskift efter behov. Reparer eller udskift 
øvrige beskadigede/blokerede dele på lyddæmperen eller 
udstødningssystemet.

VAKUUMTEST AF KRUMTAPHUS

 ADVARSEL

Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme, 
besvimelse eller døden.
Undgå indånding af udstødningsgasser.

Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig 
kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan 
være livsfarlig ved indånding.

Test af vakuum i krumtaphus ved hjælp af manometer:
1. Sæt gummiproppen i oliepåfyldningshullet. Sørg for, 

at presseklemmen er monteret på slangen, og brug 
de koniske adaptere til tilslutning af slangen mellem 
proppen og en af manometerrøret. Lad det andet rør 
være åben ud til atmosfæren. Kontrollér, at 
vandstanden i manometeret ligger på 0-linjen. Sørg 
for, at presseklemmen er lukket til.

2. Start motoren og kør ubelastet ved høj hastighed.
3. Åbn klemmen, og kontrollér vandstanden i røret.
 Niveauet i motorsiden bør som minimum være 10,2 

cm over niveauet i den åbne side.
 Hvis niveauet i motorsiden er lavere end specifi ceret 

(lav/intet vakuum), eller hvis niveauet i motorsiden er 
lavere end niveauet i den åbne side (tryk), skal du 
kontrollere de punkter, der er nævnt i nedenstående 
tabel. 

4. Luk presseklemmen, før du stopper motoren.

Sådan testes vakuum i krumtaphuset med vakuum-/
trykmåler:
1. Afmonter oliepinden eller oliepåfyldningsproppen/-

dækslet.
2. Monter adapteren i oliepåfyldnings-/oliepindsåbnin-

gen omvendt over enden af et oliepindsrør med lille 
diameter, eller direkte på motoren, hvis der ikke 
anvendes et rør. Anbring måleren i hullet i proppen. 

3. Kør motoren, og afl æs målerværdierne.
 Analog tester – Hvis nålen bevæger sig til venstre for 

0, er der vakuum, og hvis den bevæger sig mod 
højre, er der tryk. 

 Digital tester – Tryk på testknappen øverst på 
testeren.

 Vakuum i krumtaphuset skal som minimum være 
10,2 cm vand. Hvis afl æsningen ligger under specifi -
kationen, eller hvis der er tryk, kontrolleres nedenstå-
ende tabel for mulige årsager og konklusioner.

 ADVARSEL
Roterende dele kan forårsage alvorlige 
personskader.
Hold sikker afstand, når motoren kører.

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

Der skal være delvist vakuum i krumtaphuset, når motoren kører. Tryk i krumtaphuset (normalt forårsaget af en 
tilstoppet eller defekt udluftning) kan medføre, at olien presses ud ved olietætninger, pakninger eller andre steder.
Vakuum i krumtaphuset måles bedst med et vandmanometer eller en vakuummåler. Der medfølger fuldstændige 
anvisninger.
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Fejlfi nding

TRYKTEST
Tocylindrede Command-motorer:
En kompressionstest udføres bedst på en varm motor. Fjern eventuel snavs eller fremmedlegemer fra foden af 
tændrøret/tændrørene, før de afmonteres. Sørg for, at chokeren er deaktiveret, og at gasspjældet er helt åben under 
testen. Kompressionen skal være mindst 160 psi, og må ikke variere mere end 15 % mellem cylindrene.
Alle øvrige modeller:
Disse motorer er forsynet med en automatisk trykudløsningsmekanisme (ACR). Det er vanskeligt at opnå en nøjagtig 
afl æsning af kompressionen som følge af ACR-mekanismen. Som alternativ kan lækagetesten af cylinderen, der er 
beskrevet nedenfor, bruges.
LÆKAGETEST AF CYLINDER
En cylinderlækagetest kan være et godt alternativ til en tryktest. Ved at tilføre tryk til forbrændingskammeret fra en 
ekstern luftkilde kan du kontrollere, om ventilerne eller ringene lækker, og hvor stort omfanget af denne lækage er.
Lækagetester til cylinderen er en relativ enkel og billig lækagetest for mindre motorer. Med testeren følger også en 
lynkobling til fastgørelse af adapterslangen og et holdeværktøj.
1. Lad motoren køre i 3-5 minutter for at varme den op.
2. Afmonter tændrør og luftfi lter fra motoren.
3. Drej krumtapakslen, indtil stemplet (på den testede cylinder) er ved det øverste dødpunkt for kompressionsslaget. 

Sørg for, at motoren befi nder sig i denne position under testen. Det holdeværktøj, der leveres sammen med 
testeren, kan bruges, hvis krumtapakslens kraftudtagsende er tilgængelig. Lås holdeværktøjet fast på 
krumtapakslen. Monter en 3/8" lednøgle i holdeværktøjets åbning, så den står vinkelret på både holdeværktøjet 
og krumtapakslens kraftudtag.

 Hvis det er lettere at komme til enden med svinghjulet, kan du bruge en lednøgle og soklen på svinghjulets 
møtrik/skrue til at holde det fast med. Du kan få brug for hjælp til at holde lednøglen under testen. Hvis motoren er 
monteret i andet udstyr, kan du måske holde den ved at klemme eller kile en drevet komponent fast. Du skal blot 
være sikker på, at motoren ikke kan rotere væk fra øverste dødpunkt i en af retningerne.

4. Monter adapteren i tændrørshullet, men undlad foreløbig at fastgøre den til testeren.
5. Drej reguleringsknappen helt mod uret.
6. Slut en luftkilde med mindst 50 psi til testeren.
7. Drej reguleringsknappen med uret (øget tilførsel), indtil målernålen befi nder sig i det gule indstillingsområde i den 

nederste ende af skalaen.
8. Slut testerens kvikkobling til adapterslangen. Mens motoren holdes fast på øverste dødpunkt, åbnes testerens 

ventil gradvist. Afl æs målingen, og lyt efter udsivende luft ved forbrændingsindgangen, udstødningsudgangen og 
krumtapakslens udluftning. 

Tilstand Konklusion
Der siver luft ud fra krumtapakslens udluftning. Ring eller cylinder er slidt.
Der siver luft ud fra udstødningssystemet. Defekt udstødningsventil/forkert placering.
Der siver luft ud fra indsugningen. Defekt indsugningsventil/forkert placering.
Målerens afl æsning ligger i det lave (grønne) område. Stempelringe og cylinder er i god stand.
Målerens afl æsning ligger i det moderate (gule) område. Motoren kan stadig bruges, men der er nogen slid på 

den. Kunden bør begynde med at planlægge et eftersyn 
eller en udskiftning af den.

Målerens afl æsning ligger i det høje (røde) område. Ringe og/eller cylinder er meget slidte. Motoren skal 
repareres eller udskiftes.
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Papirelement
1. Afmonter elementet fra enheden, og udskift 

elementet.
2. Monter elementet med den plisserede side udad, og 

anbring gummitætningen på luftfi lterenhedens 
kanter.

Monter afdækningen til luftfi lteret igen, og fastgør den 
med tapperne.
UDLUFTNINGSSLANGE
Kontrollér, at begge ender af udluftningsslangen er 
korrekt tilsluttet.
LUFTKØLING

 ADVARSEL
Varme dele kan medføre alvorlige 
forbrændinger.
Undlad at berøre motoren under drift eller lige 
efter standsning.

Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og 
afskærmninger er afmonteret.

Korrekt køling er afgørende. Med henblik på at 
forebygge overophedning skal skærme, køleribber 
og andre udvendige overfl ader på motoren rengøres. 
Undgå at sprøjte vand på ledningsnettet og alle 
elektriske komponenter. Se vedligeholdelsesskemaet.

LUFTFILTER
Systemerne er CARB/EPA-certifi ceret, og 
komponenterne bør ikke ændres eller modifi ceres på 
nogen måde.
Luftfi lterkomponenter

B

C

A

D

E

A

B

C

D

E

A Luftfi lterenhed B Papirelement

C Forfi lter D Afskærmning til 
luftfi lter

E Tap til luftfi lter

BEMÆRK: Kørsel af motoren med løse eller 
beskadigede luftfi lterkomponenter kan 
forårsage øget slitage og funktionssvigt. 
Udskift alle bøjede eller beskadigede dele.

BEMÆRK! Papirelementet kan ikke blæses ud med 
trykluft. 

Løsn tapperne, og afmonter afskærmningen til luftfi lteret.
Forfi lter (hvis monteret)
1. Afmonter forfi lteret.
2. Udskift eller vask forfi lteret i varmt vand tilsat 

rengøringsmiddel. Skyl og lufttør.
3. Mæt forfi lteret med ny motorolie, og pres 

overskydende olie ud.
4. Genmonter forfi lteret i afskærmningen, idet du 

sørger for, at hullet i forfi lteret fl ugter med tappen 
øverst på afskærmningen.
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Det typiske karburerede brændstofsystem og relaterede 
dele omfatter:
● Brændstoftank
● Brændstofslanger
● Indbygget brændstoffi lter
● Brændstofpumpe
● Karburator

Brændstof fra tanken føres af brændstofpumpen 
gennem det indbyggede fi lter og brændstofslangerne. 
Brændstoffet føres ind i karburatorens svømmerhus og 
suges ind i karburatorhuset, hvor det blandes med luft. 
Blandingen af luft og brændstof forbrændes dernæst i 
motorens forbrændingskammer.
ANBEFALET BRÆNDSTOF
Se afsnittet Vedligeholdelse.
BRÆNDSTOFSLANGE
Der skal være monteret brændstofslanger med lav 
gennemtrængning på karburerede motorer fra Kohler 
Co. med henblik på at overholde regulativerne EPA og 
CARB.
BRÆNDSTOFPUMPE
Nogle motorer er forsynet med en eller to 
pulsbrændstofpumper (tilbehør). Den ene er monteret på 
beslaget til gasreguleringen, og den anden er monteret 
på luftfi lterenheden.
Brændstofpumpen har to indvendige kamre, der er 
delt af en membran. Luftkammeret er forbundet med 
motorens krumtaphus ved hjælp af en gummislange. 
Brændstofkammeret har en indgang fra brændstoftanken 
og en udgang til karburatoren. Indgangen og udgangen 
har hver især en indvendig envejs-kontraventil.
Skiftende under- og overtryk i krumtaphuset aktiverer 
pumpen. Når stemplet bevæger sig opad i cylinderen, 
skabes der et undertryk (vakuum) i krumtaphuset 
og i pumpens luftkammer. Membranen trækkes 
ind mod undertrykket og suger brændstoffet forbi 
indgangskontraventilen og ind i brændstofkammeret. 
Stemplets nedadgående bevægelse skaber et overtryk 
i krumtaphuset og luftkammeret, hvilket skubber 
membranen i den modsatte retning, der dermed 
skaber et tryk i brændstoffet. Indgangskontraventilen 
er nu lukket, hvorfor brændstoffet tvinges forbi 
udgangskontrolventilen og ind i karburatoren. 

Reparation
Der kan ikke udføres service på pulsbrændstofpumper. 
De skal derfor udskiftes ved defekt. 

Afmontering
Brændstofpumpe monteret på beslag til 
gasregulering
1. Kobl indgangs-, udgangs- og pumpeslanger fra 

brændstofpumpen. Mærk slangerne, til når de skal 
tilsluttes igen.

2. Afmonter skruerne, der fastholder 
brændstofpumpen.

Brændstofpumpe monteret på luftfi lterenheden
1. Afmonter oliepinden og blæserhuset.
2. Kobl indgangs-, udgangs- og pumpeslanger fra 

brændstofpumpen. Mærk slangerne, til når de skal 
tilsluttes igen.

3. Afmonter brændstofpumpen fra beslaget.

Montering
Brændstofpumpe monteret på beslag til 
gasregulering
1. Monter den nye brændstofpumpe, og fastgør den 

ved hjælp af fl angeskruerne. Spænd skruerne med 
5,9 N.m Spænd dem ikke for hårdt.

2. Slut indgangs-, udgangs- og pumpeslangerne til de 
respektive beslag på pumpen. Fastgør dem ved 
hjælp af klemmerne.

Brændstofpumpe monteret på luftfi lterenheden
1. Monter den nye brændstofpumpe ved at presse 

brændstofpumpen på beslaget hen over 
låsetapperne.

2. Slut indgangs-, udgangs- og pumpeslangerne til de 
respektive beslag på pumpen. Fastgør dem ved 
hjælp af klemmerne. 
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TEST AF BRÆNDSTOFYSTEM
Når motoren har svært ved at starte eller slet ikke vil starte, kan der være problemer med brændstofsystemet. Test 
brændstofsystemet ved at udføre følgende test.

1. Kontrollér, om der er brændstof i 
forbrændingskammeret.

 a. Frakobl tændrørskablet, og forbind det til jord.
 b. Luk chokeren på karburatoren.
 c. Tørn motoren fl ere gange.
 d. Afmonter tændrøret, og kontrollér, om der er 

brændstof på spidsen af det.
2. Kontrollér brændstoftilførslen fra tanken til 

brændstofpumpen.
 a. Afmonter brændstofslangen fra 

brændstofpumpens indtag.
 b. Hold slangen lavere end bunden af tanken. Åbn 

for brændstofventilen (hvis monteret), og 
kontrollér gennemstrømningen.

3. Kontrollér brændstofpumpens funktion.
 a. Afmonter brændstofslangen fra karburatorens 

indtag.
 b. Tørn motoren fl ere gange, og kontrollér 

gennemstrømningen.

Tilstand Konklusion
Brændstof på spidsen af tændrøret. Brændstoffet når frem til forbrændingskammeret.
Intet brændstof på spidsen af tændrøret. Kontrollér brændstofgennemstrømningen fra 

brændstoftanken (trin 2).
Brændstoffet strømmer fra brændstofslangen. Kontrollér for defekt brændstofpumpe (trin 3).

Hvis brændstofpumpen fungerer, kontrolleres for defekt 
karburator. Se afsnittet Karburator.

Brændstoffet strømmer ikke fra brændstofslangen. Kontrollér brændstofhættens udluftningsåbning, 
brændstofsien, det indbyggede fi lter, brændstofventilen 
og brændstofslangen. Afhjælp evt. problemer, og slut 
slangen til igen.

Brændstofslangens tilstand. Kontrollér for tilstoppet brændstofslange. Hvis 
brændstofslangen ikke er tilstoppet, skal du kontrollere, 
om krumtaphuset er overfyldt, og/eller om der er olie i 
pumpeslangen. Hvis kontrollen ikke afslører årsagen til 
problemet, skal pumpen udskiftes.



23

Brændstofsystem

20 690 08 Rev. A KohlerEngines.com

KARBURATOR

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

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

Komponenter på Nikki etcylindret karburator

A

C

B

J

I

H

G

K

D

E

F

A Chokerarm og -aksel B Chokerreturfjeder
C Chokerspjæld D Brændstoftilgangsnål

E Svømmertap F
Pakning til 

svømmerhusets 
holdeskrue

G Brændstofsolenoide H Svømmerhus
I Svømmer J Svømmerhuspakning

K
Fjeder og skrue til 

justering af lav 
tomgangshastighed

Komponenter på Walbro etcylindret karburator

A

C

B

J

I

H

G

K

D

E

F

L

A Chokerarm og -aksel B Chokerreturfjeder
C Chokerspjæld D Brændstoftilgangsnål

E Svømmertap F
Pakning til 

svømmerhusets 
holdeskrue

G Brændstofsolenoide H Svømmerhus
I Svømmer J Svømmerhuspakning

K
Fjeder og skrue til 

justering af lav 
tomgangshastighed

L Holdeskrue til 
svømmerhuset
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Disse motorer er forsynet med enten en Walbro eller 
Nikki hovedstrålekarburator. Karburatorerne har en 
justeringsskrue til lav tomgangshastighed, og enten fast 
tomgang eller en begrænserhætte på nålen til justering 
af brændstof ved tomgang. 

Fejlfi ndingstjekliste
Hvis motoren er svær at starte, kører ujævnt eller 
går i stå ved lave tomgangshastigheder, skal du 
kontrollere følgende områder, før du justerer eller skiller 
karburatoren ad.
1. Kontrollér, at brændstoftanken er fyldt med ny og ren 

benzin.
2. Kontrollér, at udluftningskanalen i brændstofhætten 

ikke er blokeret, og at den fungerer korrekt.

3. Kontrollér, at brændstoffet når frem til karburatoren. 
Dette omfatter også kontrol af brændstofventil, 
fi ltersi til brændstoftank, det indbyggede brændstof-
fi lter, brændstofslanger og brændstofpumpe for 
begrænset funktion eller defekte komponenter.

4. Kontrollér, at luftfi lterenheden og karburatoren er 
ordentligt fastgjort til motoren, og brug pakninger, 
der er i god stand.

5. Kontrollér, at luftfi lterindsatsen (inklusive forfi lter, 
hvis monteret) er ren, og at alle luftfi lterets 
komponenter er sikkert fastgjort.

6. Kontrollér, at tændingssystemet, 
reguleringssystemet, udstødningssystemet og 
gas- og chokerreguleringen fungerer korrekt.

Fejlfi nding – Karburatorrelaterede årsager
Tilstand Mulig årsag Konklusion

Motoren er svær at starte, kører 
ujævnt eller går i stå i tomgang.

Brændstofblanding til lav 
tomgangshastighed er justeret forkert.

Juster skruen til lav 
tomgangshastighed, og juster derefter 
nålen til lav tomgangshastighed.

Forkert justering af choker. Juster chokeren.
Motoren kører med en for fed 
blanding (kan ses på, at der er sort, 
sodet udstødningsrøg, fejltænding, 
tab af fart og kraft, 
regulatorsvingninger eller for stor 
åbning af gasspjældet).

Choker delvist lukket under drift. Kontrollér chokerarmen/-
forbindelsesleddet for at sikre, at 
chokeren fungerer korrekt.

Brændstofblandingen til lav tomgang 
er justeret forkert.

Juster nålen til lav 
tomgangshastighed.

Snavs under brændstoftilgangsnålen. Afmonter nålen, rengør nål og sæde, 
og blæs området rent med trykluft.

Svømmerhusets udluftning eller 
luftudtag er stoppet til.

Afmonter svømmerhuset, nålen til 
justering af brændstof ved lav tom-
gangshastighed og blændpropperne. 
Rengør udluftning, åbninger og 
luftudtag. Blæs alle åbninger rene 
med trykluft.

Svømmerhusets pakning lækker. Afmonter svømmerhuset, og udskift 
pakningen.

Utæt, revnet eller beskadiget 
svømmer.

Nedsænk svømmeren, så du kan 
kontrollere den for lækager.

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

Brændstofblandingen til lav tomgang 
er justeret forkert.

Juster nålen til lav 
tomgangshastighed.

Tomgangshuller stoppet til. Snavs i 
brændstofforsyningskanalerne.

Afmonter svømmerhuset, nålen til 
justering af brændstof ved lav tom-
gangshastighed og blændpropperne. 
Rengør hoveddysen og alle åbninger. 
Blæs dem rene med trykluft.

Der lækker brændstof fra 
karburatoren.

Snavs under brændstoftilgangsnålen. Afmonter svømmerhuset, nålen til 
justering af brændstof ved lav tom-
gangshastighed og blændpropperne. 
Rengør udluftning, åbninger og 
luftudtag. Blæs alle åbninger rene 
med trykluft.

Svømmeren er revnet eller 
beskadiget på anden måde.

Udskift svømmeren.

Pakningen til svømmerhusets 
holdeskrue er beskadiget. 

Udskift pakningen.

Holdeskruen til svømmerhuset er løs. Spænd den i henhold til 
specifi kationerne. Walbro 5,1-6,2 Nm 
eller Nikki 10,8-12,8 Nm.
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BRÆNDSTOFSYSTEM 

Brændstofventil
De fl este karburatorer er forsynet med en brændstofso-
lenoide. Solenoiden er fastgjort til svømmerhuset. Sole-
noiden har en fjederbelastet tap, der trækkes tilbage, når 
kablet påføres 12 volt, så brændstoffet kan strømme til 
hovedstråledysen. Når strømmen fjernes, føres tappen 
fremad og blokerer for brændstoffets gennemstrømning. 
I det følgende beskrives en enkel test, der skal foretages 
med slukket motor. Ved hjælp af denne kan man 
bestemme, om solenoiden fungerer korrekt: 
1. Luk for brændstoffet, og afmonter solenoiden fra 

karburatoren. Når solenoiden løsnes og afmonteres, 
lækker der brændstof fra karburatoren. Hold en 
beholder parat til opsamling af brændstoffet. 

2. Tør spidsen af solenoiden af med et stykke stof, eller 
blæs med trykluft for at fjerne eventuelle brændstofre-
ster. Anbring solenoiden på et sted, der er godt 
ventileret og fri for brændstofdampe. Du får også brug 
for 12-volt-strømkilde, der kan tændes og slukkes. 

3. Kontrollér, at strømkilden er slået FRA. Slut kablet 
fra pluspolen til solenoidens røde kabel. Slut kablet 
fra minuspolen til selve solenoiden. 

4. Slå strømmen TIL, og iagttag tappen midt på 
solenoiden. Tappen bør trække sig tilbage, når 
strømmen er slået TIL, og vende tilbage til 
udgangspositionen, når strømmen er slået FRA. Test 
den fl ere gange for at kontrollere, at den fungerer. 

Karburatorkredsløb
Svømmer 
Brændstofniveauet i svømmerhuset opretholdes af 
svømmeren og brændstoftilgangsnålen. Svømmerens 
oppebærende kraft stopper brændstofgennemstrømnin-
gen, når motoren ikke kører. Når der forbruges brænd-
stof, falder svømmeren, og brændstoftrykket skubber 
tilgangsnålen væk fra sædet, hvilket øger tilgangen af 
brændstof i svømmerhuset. Når behovet falder, oversti-
ger svømmerens oppebærende kraft igen brændstoftryk-
ket, den føres op til den indstillede position, og gennem-
strømningen stopper. 
Langsom hastighed og mellemhastighed
I tomgang anvender motoren kun det langsomme kreds-
løb. I takt med at der suges en doseret mængde luft 
gennem tomgangsudluftningsstråledysen, suges der 
brændstof gennem hovedstråledysen, som sendes videre 
gennem tomgangsstråledysen. Luft og brændstof blandes 
i tomgangsstråledysen og sendes ud gennem tomgangs-
progressionskammeret (overløbskanal). Fra tomgangs-
progressionskammeret sendes blandingen af luft og 
brændstof videre gennem tomgangspassageåbningen. I 
tomgang styres luft-/brændstofblandingen via indstilling af 
skruerne til justering af tomgangsbrændstof. Blandingen 
blandes så med hovedluftdelen og sendes til motoren. Når 
gasspjældets åbning forøges, suges der en større mæng-
de luft-/brændstofblanding igennem de faste og afmålte 
tomgangsprogressionshuller. I takt med at gasspjældet 
åbnes yderligere, bliver vakuumsignalet så kraftigt ved 
forsnævringen, at hovedkredsløbet begynder at arbejde. 

Primær (høje motoromdrejninger)
Ved høje motoromdrejninger/store belastninger kører 
motoren på hovedkredsløbet. I takt med at der suges 
en afmålt mængde luft gennem luftstråledysen, suges 
der brændstof gennem hovedstråledysen. Luft og 
brændstof blandes i hoveddyserne og føres derefter ind 
i hovedluftstrømmen, hvor brændstof og luft blandes 
yderligere. Denne blanding sendes derefter videre 
til forbrændingskammeret. Karburatoren har et fast 
hovedkredsløb, og justering er ikke mulig. 

Karburatorjusteringer
BEMÆRK! Karburatoren bør kun justeres, når motoren 

er varm. 
Karburatoren er konstrueret til at levere den rigtige 
brændstof/luft-blanding til maskinen under alle 
driftsbetingelser. Hovedstråledysen er kalibreret fra 
fabrikken og kan ikke justeres. Nålen til justering af 
brændstof ved tomgang er også indstillet fra fabrikken 
og har normalt ikke brug at blive justeret yderligere. 
Justering af lav tomgangshastighed (o/min)
BEMÆRK! Den faktiske lave tomgangshastighed 

afhænger af den enkelte motor. Se 
anbefalingerne fra producenten af udstyret. 
Den anbefalede lave tomgangshastighed for 
almindelige motorer er 1200 o/min. 

Sæt gasreguleringen i stillingen ”tomgang” eller 
”langsom”. Drej skruen til justering af den lave 
tomgangshastighed indad eller udad for at opnå en 
tomgangshastighed på 1200 o/min (± 75 o/min). 
Justering af reguleret tomgangshastighed (hvis 
monteret)
1. Hold regulatorarmen væk fra karburatoren, så gasre-

guleringsarmen ligger mod skruen til justering af 
karburatorens tomgangshastighed (o/min). Start 
motoren og lad den varme op, og juster derefter 
skruen for at opnå ca. 1200 o/min. Kontrollér hastighe-
den ved hjælp af et tachometer. Drej justeringsskruen 
(indvendig) med uret (indad) for at øge omdrejnings-
taller og mod uret (udad) for at mindske det. 

2. Slip regulatorarmen og kontrollér, at gasregulerings-
armen er i tomgangspositionen. Drej skruen til 
justering af reguleret tomgang for at opnå udstyrs-
producentens anbefalede tomgangshastighed 
(1500-1800 o/min). Nogle motoren har en bøjelig tap 
til angivelse af tomgangshastigheden. Brug en tang 
til at bøje tappen, så den anbefalede tomgangsha-
stighed nås. Den regulerede tomgangshastighed (o/
min) er typisk 300 o/min (omtrentlig) højere end den 
lave tomgangshastighed. 

3. Flyt gasreguleringsarmen til helt åben/fuld gas-positi-
on og hold den i denne position. Drej højhastigheds-
skruen for at opnå det ønskede høje omdrejningstal 
uden belastning. Den regulerede tomgangshastighed 
skal angives, før denne justering foretages. 
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Justering af brændstof ved lav tomgangshastighed
Optimal indstilling af brændstof ved lav 
tomgangshastighed.

BB
CC

ED

AA

A Fed B Mager
C Midterpunkt D Venstre side
E Højre side

BEMÆRK! Motorer vil have en fast lav tomgangshastig-
hed eller en begrænserhætte på nålene til 
justering af brændstof ved lav tomgangsha-
stighed. Trin 2 kan kun udføres inden for de 
rammer, som hætten giver mulighed for. 
Forsøg ikke at afmontere begrænserhætter. 

1. Sæt gasreguleringen i stillingen ”tomgang” eller 
”langsom”. Juster den lave tomgangshastighed til 
1200 o/min. Se Justering af lav tomgangshastighed 
(o/min) 

2. Indstilling af nål(e) til justering af brændstof ved lav 
tomgangshastighed: placer gasreguleringen i 
stillingen ”tomgang” eller ”langsom”. 

 a. Drej 1 nål til justering af brændstof ved lav 
tomgangshastighed væk (mod uret) fra den 
oprindelige indstilling, indtil motorens omdrej-
ningshastighed reduceres (fed). Noter nålens 
position. Drej nu justeringsnålen indad (med 
uret). Motorens omdrejningshastighed øges 
muligvis, hvorefter den vil aftage igen i takt med, 
at nålen drejes indad (mager). Noter nålens 
position. Indstil justeringsnålen, så den står midt 
mellem indstillingerne for hhv. fed og mager. 

 b. Gentag proceduren på den anden nål til justering 
af lav tomgangshastighed (kun karburatorer med 
to cylindere).

3. Kontrollér igen/juster den lave tomgangshastighed 
(o/min) til den specifi cerede indstilling. 

Justering af høj hastighed (o/min):
1. Når motoren kører, skal du fl ytte gasreguleringen til 

”hurtig”.
2. Drej den indvendige justeringsskrue udad for at 

reducere omdrejningstallet eller indad for at øge det. 
Encylindrede Courage-motorer kræver, at skruerne 
på gasreguleringshåndtaget løsnes og føres mod 
karburatoren for at mindske omdrejningshastighe-
den, eller væk fra karburatoren for at øge den.

Karburatorservice
BEMÆRK! Hoved- og tomgangsstråledysen er fastgjor-

te og størrelsesspecifi kke, og kan om 
nødvendigt afmonteres. Fastgjorte stråledy-
ser til store højder er tilgængelige. 

● Kontrollér karburatorhuset for revner, huller eller andre 
former for slid eller skader.

● Kontrollér svømmeren for revner, huller og manglede 
eller beskadigede svømmerlåse. Kontrollér 
svømmerhængsel og -aksel for slitage eller 
beskadigelser.

● Kontrollér brændstoftilgangsnål og -sæde for slid eller 
beskadigelser.

● Kontrollér, at den fjederbelastede chokerplade kan 
bevæge sig frit på akslen. 

1. Udfør afmonteringsprocedurer for egnet luftfi lter og 
karburator som angivet i Adskillelse. 

2. Rengør de udvendige overfl ader for snavs eller 
fremmedlegemer, før du skiller karburatoren ad. 
Afmonter holdeskruer til svømmerhuset, eller 
solenoiden på de fl este encylindrede motorer, og 
adskil forsigtigt svømmerhuset og karburatoren. 
Undgå at beskadige svømmerhusets O-ringe. Hæld 
evt. resterende brændstof over i en godkendt 
beholder. Gem alle dele. Brændstof kan også 
aftappes, før svørmmerhuset afmonteres ved at 
løsne/afmontere svømmerhusets aftapningsskrue. 

3. Afmonter svømmertappen (nogle karburatorer kan 
have en skrue, der skal afmonteres) og 
tilgangsnålen. Der kan ikke udføres service på 
sædet til tilgangsnålen. Det må ikke afmonteres. 

4. Rengør karburatorens svømmerhus og tilgangssæde 
efter behov. 

5. Afmonter forsigtigt hovedstråledyserne fra 
karburatoren. På karburatorer med to cylindere 
noteres og afmærkes placeringen af stråledyserne, 
så de kan monteres korrekt igen. Hovedstråledyser 
kan være størrelses-/sidespecifi kke. Når 
hovedstråledyserne er afmonteret, kan man, på 
nogle karburatorer, afmontere hoveddyserne via 
bunden af hovedtårnet. Notér orientering/retning af 
dyserne. Enden med 2 ophøjede skuldre skal være 
ud/ned i nærheden af hovedstråledyserne Gem 
delene til rengøring og genanvendelse. 

6. Placeringen af tomgangsstråledyser varierer, og kan 
kun ændres for nogle typer af karburatorer. Se 
korrekt illustration med tilsvarende karburatortype, 
der viser placeringen. (På karburatorer med to 
cylindere kan tomgangsstråledysernes størrelse 
passe på en specifi k side. Mærk stråledyserne, til 
når de skal monteres igen. Bemærk den lille O-ring i 
bunden af hver stråledyse.) Gem delene til rengøring 
og genanvendelse, med mindre der også monteres 
et stråledysesæt. Rengør tomgangsstråledyser med 
trykluft. Undlad at anvende en stålbørste eller 
karburatorrensemiddel. 

Karburatoren er nu skilt ad med henblik på rengøring 
og montering af delene i eftersynssættet. Se 
fl ere oplysninger i vejledningen, der fulgte med 
reparationssættet. 

Anvendelse i store højder
Med henblik på at sikre korrekt motordrift ved højder 
over 1219 meter kan det være nødvendigt at montere 
et karburatorsæt til brug i store højder. Du kan få oplys-
ninger om sættet til store højde eller fi nde en autoriseret 
Kohler-forhandler ved at besøge KohlerEngines.com 
eller ringe 1-800-544-2444 (USA og Canada). 
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Denne motor skal anvendes i sin originale konfi guration 
under 1219 meter, eftersom der kan opstå skader, hvis 
der monteres et karburatorsæt til brug i store højder, og 
anvendelsen sker i højder under 1219 meter.
KOMBINERET GAS- OG CHOKERREGULERING
Nogle motorer er forsynet med en kombineret gas- og 
chokerregulering. Denne enhed regulerer chokerens 
og motorens omdrejningshastighed ved hjælp af én 
reguleringsarm.

Justering af gasreguleringskabel
Detaljer om gas-/chokerregulering

BA

A Kold motor B Varm motor

Detaljer om chokerjusteringsskrue

A

A Chokerjusteringsskrue

BEMÆRK! Chokeren placeres på ON ved at føre gasre-
guleringsarmen lidt forbi positionen Hurtig. 
Hvis gasreguleringsarmen ikke har en 
decideret choker ON-position, skal du anbrin-
ge den, så den stadig kan bevæge sig på den 
anden side af positionen Hurtig. Dette vil gøre 
det muligt at anbringe chokeren på TIL.

1. Løsn klemmen til reguleringskablet.
2. Sæt gasreguleringsarmen til udstyret i stillingen for 

høj hastighed. Chokerarmens aktiveringstap skal 
sidde lige under enden af chokerjusteringsskruen.

3. Tidlige modeller: Tidlige modeller anvender et enkelt 
justeringshul til indstilling af motorens o/min. Ret 
hullet i gasreguleringsarmen ind, så det passer med 
hullet i hastighedsreguleringsbeslaget, ved at indføre 
en blyant eller et bor på 6,35 mm.

Detaljer om justeringshul til gasreguleringsbeslag

B

E

A

C

F G

A

H I
J

D
A

A Kabelklemme B Tidlige modeller
C Senere modeller D Aktuelle modeller

E Justeringshul F Justeringshul til 3000 
o/min og højere

G
Justeringshul til 

mindre end 3000 o/
min

H Justeringshul til 
3101-3750 o/min

I Justeringshul til 
2901-3100 o/min J Justeringshul til 

2400-2900 o/min
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 Senere modeller: Senere modeller anvender en ny 
reguleringsenhed, der kan identifi ceres af to modstå-
ende justeringshuler (i nærheden af armens omdrej-
ningspunkt) i stedet for ét. Ud fra den ønskede 
indstilling for o/min ved høj motorhastighed justeres 
gasreguleringskablet ved at matche hullet i regule-
ringsarmen med det korrekte justeringshul. Brug det 
nederste (venstre side) hul til indstilling af høj 
motorhastighed over 3000 o/min. Brug det øverste 
(højre side) hul til indstilling af høj motorhastighed 
under 3000 o/min. Flyt gasreguleringsarmen, så 
hullet i armen er på linje med det korrekte hul i 
reguleringsbeslaget. Indsæt en blyant eller et 6,35 
mm bor for at holde det hele på plads.

 Aktuelle modeller: Aktuelle modeller anvender en ny 
reguleringsenhed, der kan identifi ceres af tre juste-
ringshuler (i nærheden af armens omdrejningspunkt). 
Ud fra den ønskede indstilling for o/min ved høj 
motorhastighed justeres gasreguleringskablet ved at 
matche hullet i reguleringsarmen med det korrekte 
justeringshul. Anvend det tilhørende hul til den tilsva-
rende indstilling af høj motorhastighed. Flyt gasregule-
ringsarmen, så hullet i armen er på linje med det 
korrekte hul i reguleringsbeslaget. Indsæt en blyant 
eller et 6,35 mm bor for at holde det hele på plads.

4. Træk i den ydre afdækning på kablet til 
gasreguleringsarmen for at stramme det. Spænd 
kabelklemmen godt fast.

Start af motor med kombineret gas- og 
chokerregulering

Detaljer om gasregulering ved start

A

A Kold motor eller varm motor

BEMÆRK! Forsøg ikke på at tørne motoren i mere end 
10 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke 
starter, skal du sørge for, at motoren køler af i 
60 sekunder mellem hvert startforsøg. Hvis du 
ikke overholder disse anvisninger, kan det 
medføre, at startermotoren brænder sammen.

BEMÆRK! Hvis motoren udvikler tilstrækkelig hastighed 
til at afbryde starteren, men ikke bliver ved 
med at køre (falsk start), skal motoren holde 
helt op med at rotere, inden du forsøger at 
starte motoren igen. Hvis starteren er 
aktiveret, mens svinghjulet drejer rundt, kan 
starterens spidshjul og svinghjulets start-
krans ramme hinanden og dermed beska-
dige starteren.

Hvis starteren ikke tørner motoren, skal du slukke for star-
teren øjeblikkeligt. Forsøg ikke på at starte motoren igen, 
før fejlen i motoren er afhjulpet. Forsøg ikke på at chok-
starte motoren med et andet batteri. Kontakt din autorise-
rede Kohler-forhandler for at få udført en fejlanalyse.
1. Ved en kold eller varm motor – Sæt gas-/chokerre-

guleringsarmen i positionen Hurtig/choker ON. 
Herved anbringes chokeren også i positionen ON.

2. Sørg for, at udstyret står i neutral.
3. Aktivér startkontakten. Slip kontakten, når motoren 

starter.
4. Ved drift – Når motoren starter, skal du bevæge 

gas-/chokerreguleringsarmen væk fra positionen 
Hurtig/choker ON og indstille den ønskede 
driftshastighed for motoren (mellem positionen 
Langsom og Hurtig).

Justering af høj hastighed (o/min)

Detaljer om gasreguleringsbeslag

A A

A Monteringsskrue til gasreguleringsbeslag

Anbefalet maksimal høj hastighed (o/min) uden 
belastning er 3300 o/min for de fl este motorer. Den 
faktiske høje hastighed (o/min) afhænger af udstyret. 
Du kan fi nde mere detaljerede informationer herom i 
vejledningerne fra udstyrsproducenten.
1. Kontrollér, at gasreguleringskablet er justeret korrekt 

(se afsnittet Justering af gaskabel).
2. Start motoren, og lad den køre varm. Sæt gasregule-

ringsarmen i stillingen for høj hastighed. Drej choker-
justeringsskruen ud/mod uret, så der er et spillerum 
fra gasreguleringsarmen, og så delene ikke kan 
komme i kontakt med hinanden under trin 4. 

3. Tidlige modeller: Tidlige modeller anvender et enkelt 
justeringshul til indstilling af motorens o/min. Ret 
hullet i gasreguleringsarmen ind, så det passer med 
hullet i hastighedsreguleringsbeslaget, ved at indføre 
en blyant eller et bor på 6,35 mm.

 Senere modeller: Senere modeller anvender en ny 
reguleringsenhed, der kan identifi ceres af to modstå-
ende justeringshuler (i nærheden af armens omdrej-
ningspunkt) i stedet for ét. Ud fra den ønskede 
indstilling for o/min ved høj motorhastighed justeres 
gasreguleringskablet ved at matche hullet i regule-
ringsarmen med det korrekte justeringshul. Brug det 
nederste (venstre side) hul til indstilling af høj 
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motorhastighed på 3000 o/min og derover. Brug det 
øverste (højre side) hul til indstilling af høj motorha-
stighed under 3000 o/min. Flyt gasreguleringsarmen, 
så hullet i armen er på linje med det korrekte hul i 
reguleringsbeslaget. Indsæt en blyant eller et 6,35 
mm bor for at holde det hele på plads.

 Aktuelle modeller: Aktuelle modeller anvender en ny 
reguleringsenhed, der kan identifi ceres af tre juste-
ringshuler (i nærheden af armens omdrejningspunkt). 
Ud fra den ønskede indstilling for o/min ved høj 
motorhastighed justeres gasreguleringskablet ved at 
matche hullet i reguleringsarmen med det korrekte 
justeringshul. Anvend det tilhørende hul til den tilsva-
rende indstilling af høj motorhastighed. Flyt gasregule-
ringsarmen, så hullet i armen er på linje med det 
korrekte hul i reguleringsbeslaget. Indsæt en blyant 
eller et 6,35 mm bor for at holde det hele på plads.

4. Løsn monteringsskruerne til gasreguleringsbeslaget. 
Skub beslaget fremad eller bagud, indtil den 
ønskede høje hastighed (o/min) nås. Kontrollér 
hastigheden ved hjælp af et tachometer.

 Den høje hastighed (o/min) forøges ved at fl ytte 
beslaget i retning mod karburatoren.

 Den høje hastighed (o/min) mindskes ved at fl ytte 
beslaget i retning væk fra karburatoren.

5. Spænd monteringsskruerne til 
gasreguleringsbeslaget. Kontrollér igen hastigheden 
med et tachometer, og juster om nødvendigt igen.

 Spænd monteringsskruerne med følgende 
tilspændingsmomenter:

 I nyt hul – 11,0 Nm.
I tidligere anvendt hul – 7,5 Nm.

6. Juster chokeren (se afsnittet Justering af choker 
nedenfor).

Justering af choker
Denne justering må først foretages efter Justering af 
høj hastighed, der er beskrevet ovenfor. Hvis du ikke 
allerede har foretaget denne justering, skal du foretage 
den først.
1. Drej chokerjusteringsskruen ud (mod uret), indtil den 

ikke længere berører chokerarmen. 
2. Drej den derefter ind igen (med uret), indtil den lige 

netop berører chokerarmen.
3. Mens du kigger på chokerforbindelsesleddet, skal du 

bevæge gasreguleringsarmen til positionen for lav 
tomgangshastighed (langsom) og derefter tilbage til 
fuld gas (hurtig). Chokerforbindelsesleddet bør ikke 
bevæge sig, når gasreguleringsarmen bevæger sig i 
det normale område. Hvis det gør det, skal 
justeringsskruen skrues udad, indtil leddet ikke 
længere bevæger sig.

4. Flyt gasreguleringsarmen til chokerpositionen. 
Kontrollér, om chokeren er helt lukket, ved at an-
bringe din fi nger nederst på den højre side af 
chokerarmen/chokerforbindelses leddet og ved at 
trykke den let mod karburatoren. Hvis reguleringsar-
mene er blevet indstillet korrekt, bør forbindelsesled-
det ikke bevæge sig.

SEPARAT GAS- OG CHOKERREGULERING
Nogle motorer er forsynet med separat gas- og 
chokerregulering. Det gør det muligt at justere choker- 
og gasreguleringen hver for sig.

Montering af separate reguleringskabler

Justeringshul til gasreguleringsbeslag

B

F

AC

D

G H

A

B

I J
K

E
A

B

A Klemme til 
gasreguleringskabel B Klemme til 

chokerkabel
C Tidlige modeller D Senere modeller
E Aktuelle modeller F Justeringshul

G Justeringshul til 
3000 o/min og højere H

Justeringshul til 
mindre end 
3000 o/min

I Justeringshul til 
3101-3750 o/min J Justeringshul til 

2901-3100 o/min

K Justeringshul til 
2400-2900 o/min
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Montering af gasregulering
1. Løsn de to kabelklemmeskruer på gasreguleringsbe-

slaget.
2. Sæt gasreguleringsarmen i positionen for maksimal 

fuld gas (hurtig), og fl yt den derefter 4,75 mm 
tilbage. Før bowdenkablet ind i gasreguleringsarmen 
på reguleringsspjældet.

3. Anbring gasreguleringskablet under kabelklemmen.
4. Tidlige modeller: Tidlige modeller anvender et enkelt 

justeringshul til indstilling af motorens o/min. Ret 
hullet i gasreguleringsarmen ind, så det passer med 
hullet i hastighedsreguleringsbeslaget, ved at indføre 
en blyant eller et bor på 6,35 mm.

 Senere modeller: Senere modeller anvender en ny 
reguleringsenhed, der kan identifi ceres af to modstå-
ende justeringshuler (i nærheden af armens omdrej-
ningspunkt) i stedet for ét. Ud fra den ønskede 
indstilling for o/min ved høj motorhastighed justeres 
gasreguleringskablet ved at matche hullet i regule-
ringsarmen med det korrekte justeringshul. Brug det 
nederste (venstre side) hul til indstilling af høj 
motorhastighed på 3000 o/min og derover. Brug det 
øverste (højre side) hul til indstilling af høj motorha-
stighed under 3000 o/min. Flyt gasreguleringsarmen, 
så hullet i armen er på linje med det korrekte hul i 
reguleringsbeslaget. Indsæt en blyant eller et 6,35 
mm bor for at holde det hele på plads.

 Aktuelle modeller: Aktuelle modeller anvender en ny 
reguleringsenhed, der kan identifi ceres af tre juste-
ringshuler (i nærheden af armens omdrejningspunkt). 
Ud fra den ønskede indstilling for o/min ved høj 
motorhastighed justeres gasreguleringskablet ved at 
matche hullet i reguleringsarmen med det korrekte 
justeringshul. Anvend det tilhørende hul til den tilsva-
rende indstilling af høj motorhastighed. Flyt gasregule-
ringsarmen, så hullet i armen er på linje med det 
korrekte hul i reguleringsbeslaget. Indsæt en blyant 
eller et 6,35 mm bor for at holde det hele på plads.

5. Træk i den ydre afdækning på kablet til 
gasreguleringsarmen for at stramme det. Spænd 
kabelklemmen godt fast.

6. Sæt gasreguleringsarmen i langsom position og 
derefter i positionen fuld gas. Kontrollér motorregule-
ringen for at sikre, at den stopper mod stopskruen, 
hvilket betyder, at den er indstillet korrekt.

Montering af chokerarm
1. Slut chokerbowdenkablet til motorens chokerarm på 

gasreguleringsbeslaget.
2. Anbring chokerkablet under kabelklemmen.
3. Skub/fl yt chokerarmen til "fra"-positionen i panelet, 

indtil den går i bund, og træk den derefter cirka 1/16" 
tilbage.

4. Skub til chokerkablet foran klemmen på motorkon-
trolspjældet, indtil chokerarmen stopper. Undlad at 
bruge magt. Spænd derefter kabelklemmeskruen.

5. Bevæg chokerreguleringen, indtil den stopper (posi-
tionen Til). Kontrollér, at chokerforbindelsesleddet ikke 
kan bevæges hen imod karburatoren ved at trykke på 
nederste forbindelsesled/arm under motorens regule-
ringsspjæld. Hvis forbindelsesleddet bevæger sig, 
skal det justeres igen ved at følge trin 3 og 4.

6. Skub/bevæg chokerarmen ind/ned, indtil den når i 
bund. Chokerarmen og forbindelsesleddet bør sidde 

til højre, når bevægelsen er afsluttet, og have et led 
fri, så motoren ikke kører med delvis choker.

Start af motor med separate reguleringskabler
1. Sæt gasreguleringen i midterstilling mellem positio-

nerne Langsom og Hurtig. Sæt chokerreguleringen i 
positionen Til.

2. Start motoren.
3. Ved kold motor – Sæt gradvist chokerreguleringen 

tilbage til Fra-positionen, når motoren er startet og 
varmer op.

 Motoren/udstyret kan anvendes under opvarmnings-
perioden, men det kan være nødvendigt kun at 
aktivere chokeren delvist, indtil motoren er varmet op.

4. Ved varm motor – Sæt chokeren på Fra igen, når 
motoren starter.

Ændring af høj motorhastighed (o/min) på motorer 
med separat regulering (forøg eller reducer o/min)
Detaljer om gasreguleringsbeslag

A A

A Monteringsskrue til gasreguleringsbeslag

1. Kontrollér, at regulatorfjederen og monteringen 
passer til det beregnede højhastighedsdriftsområde 
(o/min).

2. Start motoren, sæt gasreguleringsarmen på fuld gas/
hurtig, og løsn gasreguleringsbeslagets 
monteringsskruer, så en justering bliver mulig.

3. Forøgelse af omdrejningstal: Før 
gasreguleringsbeslaget hen imod karburatoren. 
Formindskelse af omdrejningstal: Før 
gasreguleringsbeslaget væk fra karburatoren. 
Kontrollér omdrejningstallet med et tachometer, og 
spænd skruerne, når indstillingen er korrekt.

4. For at sikre, at det rette omdrejningstal er nået, kan 
du bevæge gasreguleringsarmen til positionen lav 
tomgangshastighed/langsom og derefter tilbage til 
fuld gas/hurtig og kontrollere omdrejningstallet med 
et tachometer.

Indstilling af omdrejningstal for lav 
tomgangshastighed
1. Flyt reguleringsarmen til langsom position.
2. Kontrollér omdrejningstallet ved at bruge et 

tachometer. Brug derefter en skruetrækker, og drej 
skruen til lav tomgangshastighed indad (med uret) 
for at øge omdrejningstallet og udaf (mod uret) for at 
reducere omdrejningstallet.
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REGULATOR
Indstillingen af den regulerede hastighed bestemmes af gasreguleringsarmens position. Den kan være variabel eller 
konstant, afhængigt af udstyret.
Regulatoren er konstrueret til at holde motorhastigheden konstant under skiftende belastninger. De fl este 
motorer er udstyret med en mekanisk centrifugal svinghjulsregulator. Den mekaniske regulators regulatordrivhjul/
svinghjulsmekanisme er monteret i et lukkespjæld og drives af et drivhjul på krumtapakslen.

Regulatorkomponenter

M

L

K

Indvendigt i motoren

K

I

C

E

H

G

F

D

J

B
A

A Regulatortværaksel B Regulatorarm C Gasreguleringsbeslag D Gasreguleringsarm

E Gasspjældsforbindelsesled F Fjeder til gasspjælds-
forbindelsesled G Chokerforbindelsesled H Regulatorfjeder

I Brændstofpumpe J Brændstofpumpebeslag K Svinghjul L Regulatorpind
M Regulatordrivhjul

Regulatoren fungerer således:
● Centrifugalkraftens indfl ydelse på det roterende 

regulatordrivhjul får svinghjulene til at fl ytte udad, 
efterhånden som hastigheden øges. Regulatorfjede-
rens spænding fl ytter dem indad, efterhånden som 
hastigheden aftager.

● Efterhånden som svingvægtene bevæger sig udad, får 
de regulatorpinden til at bevæge sig udad.

● Regulatorpinden berører tappen på tværakslen, hvilket 
får tværakslen til at rotere.

● Den ene ende af tværakslen trænger ind gennem 
krumtaphuset. Tværakslens roterende bevægelser 
overføres til karburatorens gasreguleringsarm gennem 
det eksterne forbindelsesled til gasreguleringen. 

● Når motoren hviler, og gasreguleringsarmen står i 
positionen Hurtig, holder regulatorfjederen gasspjæl-
det åbent. Når motoren er i drift, drejer regulatordriv-
hjulet. Den kraft, der påføres af regulatorpinden mod 
tværakslen, får gasspjældet til at lukke. Regulatorfje-
deren og trykket fra regulatorpinden er i ligevægt 
under drift og holder dermed motorens hastighed 
konstant.

● Når der tilføres belastning, og motorens og regulator-
drivhjulets hastighed reduceres, får regulatorfjederen 
regulatorarmen til at åbne gasspjældet endnu mere. 
Dermed kommer der mere brændstof til motoren, 

hvilket øger motorens hastighed. Efterhånden som 
hastigheden når den regulerede indstilling, vil regula-
torfjederen og trykket fra regulatorpinden igen udligne 
hinanden og dermed holde en jævn motorhastighed.

Justering af regulator
BEMÆRK! Undlad at ændre på regulatorindstillingerne. 

Det er farligt og kan medføre personskade 
at køre motoren med for høj hastighed.

Indledende justeringsprocedure
Foretag denne justering, hver gang regulatorarmen 
er løsnet eller afmonteret fra tværakslen. Foretag 
justeringen således:
1. Kontrollér, at gasspjældsforbindelsen er forbundet 

med regulatorarmen og gasreguleringsarmen på 
karburatoren.

2. Løsn møtrikken, der fastgør regulatorarmen på 
tværakslen.

3. Bevæg regulatorarmen hen imod karburatoren, til 
den ikke kan komme længere (helt åbent 
gasspjæld), og hold den dér.

4. Tag fat i tværakslen med en tang, og drej akslen så 
langt mod uret som muligt. Spænd møtrikken med et 
tilspændingsmoment på 7,0-8,5 Nm.
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Justering af regulatorens følsomhed
Regulatorens følsomhed justeres ved igen at anbringe 
regulatorfjederen i hullerne i regulatorarmen. Hvis der 
sker hastighedsudsving ved en belastningsændring, 
er regulatoren indstillet til for stor følsomhed. Hvis der 
sker et stort fald i hastigheden ved tilførsel af normal 
belastning, skal regulatoren indstilles til en større 
følsomhed.
Den ønskede indstilling for høj hastighed (o/min) be-
stemmer positionen af regulatorfjederen i regulatorar-
men og gasreguleringsarmen samt den anvendte fjeder.
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ANBEFALINGER VEDRØRENDE OLIE
Se afsnittet Vedligeholdelse.
KONTROL AF OLIESTAND
BEMÆRK! Med henblik på at forebygge øget 

motorslitage eller -skade må motoren aldrig 
køre med en oliestand, der er lavere eller 
højere end det niveau, der fremgår af 
oliepinden.

Sørg for, at motoren er kold. Rengør oliepåfyldnings-/
målepindområderne for urenheder.
1. Tag oliepinden op, og aftør olien.
2. Sæt oliepinden i røret igen, og tryk den helt ned.
3. Tag oliepinden op, og afl æs oliestanden. 

Oliestanden bør befi nde sig øverst på oliepindens 
indikator.

4. Hvis oliestanden er lav, skal du påfylde olie op til 
overkanten af indikatormærket.

5. Sæt oliepinden tilbage på plads, og fastgør den.

UDSKIFTNING AF OLIE OG FILTER
Skift olie, når motoren er varm
1. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet/

oliepinden. Afmonter aftapningsproppen og 
oliepåfyldningsdækslet/oliepinden. Dræn al olien.

2. Rengør området omkring oliefi lteret. Anbring en 
beholder under fi lteret, som kan opsamle olien, og 
afmonter fi lteret. Tør monteringsfl aden af. Gen-
monter aftapningsproppen. Spænd med 14,0 Nm.

3. Anbring det nye fi lter i en fl ad beholder med 
åbningen opad. Påfyld ny olie, indtil olien når 
bunden af gevindet. Vent 2 minutter, indtil fi lteret har 
absorberet olien.

4. Påfør en tynd fi lm af ren olie på gummipakningen på 
det nye fi lter.

5. Se den korrekte montering i brugsanvisningen til 
oliefi lteret.

6. Påfyld ren olie i krumtaphuset. Oliestanden bør 
befi nde sig øverst på oliepindens indikator.

7. Sæt oliepåfyldningsdækslet/oliepinden på igen, og 
stram godt til.

8. Start motoren. Kontrollér, om der er olielækager. 
Stands motoren. Afhjælp lækagerne. Kontrollér 
oliestanden igen.

9. Kassér den brugte olie og det brugte fi lter i 
overensstemmelse med lokale regulativer.

Denne motor er udstyret med et tryksmøresystem, der varetager oliesmøring under tryk af krumtapaksel, knastaksel, 
plejlstang, lejefl ader og hydrauliske ventilløftere.
En effektiv gerotoroliepumpe opretholder et højt oliefl ow og olietryk, selv ved lave hastigheder og høje 
driftstemperaturer. En trykafl astningsventil begrænser systemets maksimale tryk. Lukkespjældet skal afmonteres for 
at yde service på olieopsamler, trykafl astningsventil og oliepumpe.
Smørekomponenter

C

B

A

  D

A Oliepåfyldning/
oliepind

B Oliefi lter C Olieaftapningsprop D Oil Sentry™
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OIL SENTRY™ (hvis monteret)
Denne kontakt har til formål at forhindre motorstart 
ved lav oliestand eller ved oliemangel. Oil Sentry™ vil 
muligvis ikke være i stand til at lukke en kørende motor 
ned, før der opstår motorskade. I visse situationer 
aktiverer denne kontakt muligvis et advarselssignal. Se 
manualerne til udstyret for at få yderligere oplysninger.
Oil Sentry™-trykafbryderen er monteret i fi lteradapterens 
midterste oliestuds eller i lukkespjældet. Der kan også 
anvendes en vinkeladapter, afhængigt af motortypen. 
På motorer, der ikke er udstyret med Oil Sentry™, 
er oliestudsen lukket med en 1/8" rørprop eller helt 
forseglet.

Montering
Ekstern afbryder
1. Afmonter proppen i centerhullet på oliefi lterets 

montageplade, og kassér den.
2. Påfør tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592TM gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på 
gevindet på 90°-adapteren (hvis anvendt) og Oil 
Sentry™-afbryderen. Monter adapteren (hvis 
anvendt), og spænd den forsigtigt, indtil den sidder 
korrekt. Undgå at overspænde den, da den i så fald 
kan blive ødelagt.

3. Monter afbryderen i adapteren eller centerhullet. 
Spænd afbryderen med 4,5-5,0 Nm. Slut ledningen 
til klemmen på Oil Sentry™-afbryderen.

Afbryder bag blæserhus
1. Afmonter blæserhuset. Afmonter rørproppen fra 

lukkespjældet, og kassér den.
2. Påfør tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592TM gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på 
gevindet på Oil Sentry™-afbryderen.

3. Monter afbryderen på lukkespjældet. Spænd 
afbryderen med 4,5-5,0 Nm. Slut ledningen til 
klemmen på Oil Sentry™-afbryderen.

4. Monter blæserhuset igen.

Test
Du skal bruge trykluft, en trykregulator, en trykmåler og 
en kontinuitetsmåler, når du afprøver afbryderen.
1. Tilslut kontinuitetsmåleren på bladklemmerne og 

afbryderens metalhus. Ved et tryk på 0 psi på 
afbryderen skal måleren vise kontinuitet (afbryder 
lukket).

2. Øg langsomt trykket på afbryderen. Når trykket 
forøges fra 2 til 5 psi, bør testeren begynde at vise 
manglende kontinuitet (afbryder åben). Afbryderen 
skal forblive åben, når trykket øges til 90 psi 
(maksimum).

3. Reducer gradvist trykket fra 5 til 2 psi. Testeren bør 
også begynde at vise kontinuitet (afbryder lukket) 
ned til 0 psi.

4. Udskift afbryderen, hvis den ikke fungerer som 
beskrevet.

OLIETRYK
Test
På nogle modeller kan olietrykket i motoren måles ved 
hjælp af en olietrykmåler. Følg anvisningerne i betje-
ningsvejledningen, der leveres sammen med måleren. 
Du kan måle trykket ved at afmontere oliefi lteret og mon-
tere måleradapteren på montagepladen eller afmontere 
Oil Sentry™-trykafbryderen (eller rørproppen) og skrue 
målerslangen direkte på monteringshullet.
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TÆNDRØR

 FORSIGTIG!
Elektrisk stød kan medføre personskade.
Undlad at berøre ledningerne, når motoren 
kører.

Komponenter og oplysninger om tændrør

B

A

C D

A Trådlære B Tændrør
C Jordelektrode D Gnistgab

BEMÆRK! Du må ikke rengøre tændrøret i en maskine, 
der bruger slibemiddel. Det kan efterlade 
slibemiddelrester i tændrøret, der kan 
komme ind i maskinen og medføre 
omfattende slitage og beskadigelser.

Motorfejltænding eller startproblemer skyldes ofte 
tændrør, der er i dårlig stand, eller hvis gnistgabet er 
indstillet forkert.
Motoren er forsynet med følgende tændrør:

Gnistgab 0,76 mm
Gevindstørrelse 14 mm
Længde 19,1 mm
Hex-størrelse 15,9 mm

Se Vedligeholdelse for reparationer/servicedele.
Service
Rengør tændrørets forsænkning. Afmonter tændrøret, og 
sæt det tilbage.
1. Kontrollér gnistgabet ved hjælp af et søgerblad. 

Indstil gnistgabet til 0,76 mm.
2. Montér tændrøret i topstykket.
3. Spænd tændrøret med 27 Nm.

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

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

På et slidt tændrør vil elektroden i midten være afrundet, 
og gabet vil være større end det angivne gab. Udskift et 
slidt tændrør med det samme.
Våd tilsmudsning

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

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

Hvide kalkagtige afl ejringer er tegn på meget høje 
forbrændingstemperaturer. Sådanne hvide kalkagtige 
afl ejringer ledsages normalt af en unormalt kraftig tæring 
af gnistgabet. Høje forbrændingstemperaturer er normalt 
forårsaget af for mager karburatorindstilling, lækager i 
luftindsugningssystemet eller forkert gnisttiming.
BATTERI
Normalt anbefales et 12-volts-batteri med 250 kold-
startsampere (cca) til start under alle forhold. Batterier 
med mindre kapacitet er ofte tilstrækkelige, hvis en 
motor kun startes under varme temperaturforhold. 
Kravet til den faktiske strømstyrke ved koldstart afhæn-
ger af motorens størrelse, tilsluttet udstyr og starttempe-
raturer. I takt med at temperaturen falder, stiger kravet til 
starteffekt, mens batteriets kapacitet forringes. Se 
udstyrets betjeningsvejledning vedrørende specifi kke 
batterikrav.

Anbefalet batteristørrelse
Hvis batteriet ikke er ladet tilstrækkeligt op til at tørne 
motoren, skal det genoplades.
Vedligeholdelse af batteri
Det er nødvendigt jævnligt at vedligeholde batteriet for at 
forlænge dets levetid.
Batteritest
Test batteriet ved at følge producentens vejledning.

ELEKTONISK TÆNDINGSSYSTEM
Komponenter i tændingssystemet

A

D

E

F

B

F
G

H

I

C

A
Afbryderkontakt/
Fra-position for 
nøgleafbryder

B Luftgab

C Svinghjul D Magnet
E Tændrør F  Tændingsmodul
G Afbryderklemme H Tændrørshætte
I Tændrørsklemme

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

Fast tændingssystem
Systemet anvender en spole med kapacitiv afl adning 
(CD). Tændingsindstillingen og gnisten forbliver 
konstant uanset motorens omdrejningshastighed. 
Tændingsindstillingen styres af placeringen af 
svinghjulsmagnetgruppen i forhold til motorens øverste 
dødpunkt. Et typisk fast tændingssystem består af:
● 1 magnet, som permanent er fastgjort til svinghjulet.
● 1 elektronisk tændingsmodul med kapacitiv afl adning, 

der er monteret på motorens krumtaphus.
● 1 afbryderkontakt (eller nøgleafbryder), der forbinder 

modulet til jord for at stoppe motoren.
● 1 tændrør.
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Test af elektronisk tændingssystem
BEMÆRK! Der skal anvendes en tændingstester til at teste tændingen på disse motorer. Brug af andre testere kan 

medføre unøjagtige resultater. Batteriet på enheden skal være fuldt opladet og korrekt tilsluttet, før disse 
test foretages (et batteri, der tilsluttes eller oplades forkert, vil tørne motoren, men der vil ikke være nogen 
gnist). Kontrollér, at gearet er i neutral, og at alle eksterne belastninger er koblet fra.

Test af tændingssystemer
BEMÆRK! Hvis motoren starter eller kører under test, kan det være nødvendigt at forbinde afbryderkablet til stel for 

at slukke for motoren. Da du har afbrudt afbryderkredsløbet, er det muligt, at motoren ikke stopper, hvis 
du bruger afbryderen.

Isoler og bekræft, at problemet fi ndes i motoren.
1. Lokaliser tilslutningsstikkene, hvor ledningsnettet fra motoren og udstyret samles. Adskil stikkene, og kobl det 

hvide afbryderkabel fra motorens stik. Saml stikkene igen, og anbring eller isolér afbryderkablets klemme, så den 
ikke kan røre stel. Start motoren for at se, om problemet er blevet løst.

Tilstand Mulig årsag Konklusion
Problemet forsvinder. Elektrisk system Kontrollér nøgleafbryder, ledninger, tilslutninger, 

sikkerhedsmekanismer osv.
Problemet er der fortsat. Tænding eller elektrisk system Lad afbryderkablet være isoleret, indtil alle test er 

fuldført.

Test for gnist
BEMÆRK! For at holde det motoromdrejningstal, der normalt opnås, når motoren tørnes, må du ikke afmontere 

tændrøret.
1. Kontrollér, at tændrørskablet er sluttet til tændrøret.
2. Kontrollér tændrørets tilstand. Kontrollér, at gnistgabet er indstillet til 0,76 mm. Hvis tændrøret er i god stand, skal 

du kontrollere/justere gabet og genmontere det.
3. a. Test for gnist med tændingstester Kobl tændrørskablet fra, og slut det til testerens bøsning. Slut clipsen til en 

god stelforbindelse, ikke til tændrøret.
 b. Kontrollér, at motorens tændingskontakt, afbryderkontakt eller nøgleafbryder er i positionen KØR.
4. Tørn motoren (minimumomdrejninger: 500 o/min), og hold øje med testeren. Der bør frembringes synlige og 

hørbare gnister.

Tilstand Mulig årsag Konklusion
Der frembringes synlige og 
hørbare gnister.

Tændingsmodul Tændingsmodul er OK.

Der frembringes ikke synlige og 
hørbare gnister.

Tændingsmodul eller elektrisk 
system

Kontrollér, at motorens tændingskontakt, afbryder-
kontakt eller nøgleafbryder er i positionen RUN.
Kontrollér kabler og klemmer på tændingsmodulet 
og andre komponenter for uforsætlig stelforbindelse 
og beskadiget isolering.
Hvis kabler og klemmer er OK, er tændingsmodulet 
sandsynligvis defekt og bør udskiftes. Test modulet 
yderligere ved hjælp af et ohmmeter.

Test af tændingsmodul med ohmmeter
BEMÆRK! Denne test kan ikke udføres, medmindre modulet er blevet tændt mindst én gang.
Mål modstanden på modulets sekundærside med et ohmmeter.
1. Nulstil ohmmeter 
2. Slut et ohmmeterkabel til lamineringen Slut det andet kabel til stærkstrømkablets tændrørsklemme. 
3. Med kablet fra ohmmeteret tilsluttet på denne måde bør sekundærsidens modstand være 7900 til 18.400 ohm. 

Se udførlige afmonterings- og monteringsprocedurer i afsnittet Afmontering og genmontering.

Tilstand Mulig årsag Konklusion
Modstanden ligger inden for det 
specifi cerede område.

Modulets sekundærside Modulets sekundærside er OK.

Modstanden er lille eller 0 ohm. Modulets sekundærside er kortsluttet. 
Udskift modulet.

Modstanden er stor eller uendelig. Modulets sekundærside er afbrudt. 
Udskift modulet.
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BATTERIOPLADNINGSSYSTEM
BEMÆRK! Følg nedenstående retningslinjer for at undgå beskadigelse af det elektriske system og de elektriske 

komponenter.
● Kontrollér, at batteriets polaritet er korrekt. Der anvendes et negativt (-) jordforbindelsessystem.
● Frakobl stikket til ensretter-regulatoren og/eller ledningsnettet, før du udfører elektrisk svejsning på det udstyr, der 

er forbundet til motoren. Sørg også for at frakoble alt andet elektrisk tilbehør med samme stelforbindelse som 
motoren.

● Sørg for, at statorledningerne (AC) ikke berører hinanden eller kortslutter, mens motoren kører. Det kan beskadige 
statoren.

De fl este motorer er forsynet med et reguleret batteriopladningssystem på 9 eller 15 ampere. Nogle har et ikke-
reguleret system på 3 ampere med et belysningskredsløb på 70 watt.

Ledningsdiagram – Reguleret batteriopladningssystem på 3 ampere/70 watt belysning

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 Rød B Grøn C Violet D Hvid

E Tændrør F Brændstofsolenoide 
(ekstra) G

Ekstra Oil Sentry™-
kontakt (nedlukning 

eller indikator)
H Bendix-starter

I Motorstik J Starter-solenoide K
Ekstra Oil Sentry™-

kontakt 
(indikatorlampe)

L Jord-til-afbryder-kabel

M Nøgleafbryder N Ekstra Oil Sentry™ 
(nedlukning) O Sikring (ekstra) P Batteri

Q Ensretter-regulator R Svinghjul S Stator T Tændingsmodul
U Tilbehør



39

Elektrisk system

20 690 08 Rev. A KohlerEngines.com

3 ampere/70-watts belysningsstator
BEMÆRK! Nulstil ohmmeteret på hver skala for at sikre akkurate afl æsninger. Spændingstest bør udføres med 

motoren kørende på fuld gas og uden belastning. Batteriet skal være fuldt opladet.

Sådan testes ladesystemet for manglende opladning af 
batteriet:
1. Mens motoren kører med den hurtige indstilling, 

måles spændingen over batteriklemmerne ved hjælp 
af et DC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er højere end 
12,5 volt.

Ladesystemet er OK.

Spændingen er 12,5 volt 
eller lavere.

Statoren eller dioden er 
muligvis defekt. Fortsæt 
med at teste stator og 
diode.

2. Afmonter stikket fra ensretter-regulatoren. Mens 
motoren kører med den hurtige stilling, måles 
spændingen over statorkablerne ved hjælp af et 
AC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er 20 volt 
eller højere.

Statorviklingerne er OK.

Spændingen er lavere end 
20 volt.

Test statoren ved hjælp af 
et ohmmeter.

3. Når opladningskablet er koblet fra batteriet, og 
motoren er stoppet, måles modstanden fra oplad-
ningskablet til jord ved hjælp af et ohmmeter. Notér 
den målte værdi. Vend kablerne, og mål modstan-
den igen.

 I én af retningerne bør den være uendeligt mange 
ohm (afbrudt kredsløb). Når kablerne er vendt, bør 
der måles en vis modstand (omkring midten af en 
Rx1-skala).

Tilstand Konklusion
Modstanden er lav i begge 
retninger.

Dioden er kortsluttet. 
Udskift dioden.

Modstanden er høj i begge 
retninger.

Dioden eller statorviklin-
gerne er afbrudt. Fortsæt 
med at teste.

4. Skær kappen på opladningskablet af for at 
blotlægge diodetilslutningerne.

 Mål modstanden fra statorsiden af dioden til jord ved 
hjælp af et ohmmeter.

Tilstand Konklusion
Modstanden er cirka 
0,5 ohm.

Statorviklingerne er OK, 
dioden er afbrudt. Udskift 
dioden.

Modstanden er 0 ohm. Statorviklingerne er kortslut-
tede. Udskift statoren.

Modstanden er uendelig. Statorviklingerne eller 
kablet er afbrudt. Udskift 
statoren.

Sådan testes ladesystemet for manglende lys:
1. Kontrollér, at lampen ikke er defekt.

Tilstand Konklusion
Defekte lamper. Udskift.

2. Kobl belysningskablet fra ledningsnettet.
 Mens motoren kører med den hurtige indstilling, 

måles spændingen fra belysningskablet til jord ved 
hjælp af et AC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er 13 volt 
eller højere.

Statoren er OK. Kontrollér, 
om der er løse forbindelser 
eller kortslutninger i 
ledningsnettet.

Spændingen er lavere end 
13 volt.

Test statoren ved hjælp af 
et ohmmeter.

3. Mens motoren er stoppet, måles modstanden for 
statoren fra belysningskablet til jord ved hjælp af et 
ohmmeter.

Tilstand Konklusion
Modstanden er cirka 
0,2 ohm.

Statoren er OK.

Modstanden er 0 ohm. Statoren er kortsluttet. 
Udskift statoren.

Modstanden er uendelig. Statoren eller 
belysningskablet er 
afbrudt. Udskift statoren.
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3 ampere/70-watts bremsestator
BEMÆRK! Nulstil ohmmeteret på hver skala for at sikre akkurate afl æsninger. Spændingstest bør udføres med 

motoren kørende på fuld gas og uden belastning. Batteriet skal være fuldt opladet.
Sådan testes ladesystemet for manglende opladning af 
batteriet:
1. Mens motoren kører med den hurtige indstilling, 

måles spændingen over batteriklemmerne ved hjælp 
af et DC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er højere end 
12,5 volt.

Ladesystemet er OK.

Spændingen er 12,5 volt 
eller lavere.

Statoren eller dioden er 
muligvis defekt. Fortsæt 
med at teste stator og 
diode.

2. Afmonter stikket fra ensretter-regulatoren. Mens 
motoren kører med den hurtige stilling, måles 
spændingen over statorkablerne ved hjælp af et 
AC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er 5 volt eller 
højere.

Statorviklingerne er OK.

Spændingen er lavere end 
5 volt.

Test statoren ved hjælp af 
et ohmmeter.

3. Når opladningskablet er koblet fra batteriet, og 
motoren er stoppet, måles modstanden fra oplad-
ningskablet til jord ved hjælp af et ohmmeter. Notér 
den målte værdi. Vend kablerne, og mål modstan-
den igen.

 I én af retningerne bør den være uendeligt mange 
ohm (afbrudt kredsløb). Når kablerne er vendt, bør 
der måles en vis modstand (omkring midten af en 
Rx1-skala).

Tilstand Konklusion
Modstanden er lav i begge 
retninger.

Dioden er kortsluttet. 
Udskift dioden.

Modstanden er høj i begge 
retninger.

Dioden eller statorviklin-
gerne er afbrudt. Fortsæt 
med at teste.

4. Kobl belysningskablet (gult) fra ledningsnettet.
 Mål modstanden fra belysningskablet til jord ved 

hjælp af et ohmmeter.

Tilstand Konklusion
Modstanden er cirka 
0,15 ohm.

Statorviklingerne er OK, 
dioden er afbrudt. Udskift 
dioden.

Modstanden er 0 ohm. Statorviklingerne er kort-
sluttede. Udskift statoren.

Modstanden er uendelig. Statorviklingerne eller 
kablet er afbrudt. Udskift 
statoren.

Sådan testes ladesystemet for manglende lys og 
batteriopladning (bremsesystem):
1. Kontrollér, at lamperne ikke er defekte.
 For at teste batteriopladningssystemet fortsættes 

med trin 4, og ellers udføres kun trin 2 og 3.

Tilstand Konklusion
Defekte lamper. Udskift.

2. Kobl belysningskablet (gult) fra ledningsnettet.
 Mens motoren kører med den hurtige indstilling, 

måles spændingen fra belysningskablet til jord ved 
hjælp af et AC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er 13 volt 
eller højere.

Statoren er OK. Kontrollér, 
om der er løse forbindelser 
eller kortslutninger i 
ledningsnettet.

Spændingen er lavere 
end 13 volt.

Test statoren ved hjælp af et 
ohmmeter.

3. Mens motoren er stoppet, måles modstanden for 
statoren fra belysningskablet til jord ved hjælp af et 
ohmmeter.

Tilstand Konklusion
Modstanden er cirka 
0,15 ohm.

Statoren er OK.

Modstanden er 0 ohm. Statoren er kortsluttet. Udskift 
statoren.

Modstanden er 
uendelig.

Statoren eller belysningskablet 
er afbrudt. Udskift statoren.

4. Kobl bremsekablet (grøn) fra ledningsnettet.
 Mens motoren kører med den hurtige indstilling, 

måles spændingen fra bremsekablet til jord ved 
hjælp af et AC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er 35 volt 
eller højere.

Statoren er OK. Kredsløb på 
enheden, der giver jordfor-
bindelse til bremsekablet, er 
kortsluttet.

Spændingen er lavere 
end 35 volt.

Test statoren ved hjælp af et 
ohmmeter.

5. Mens motoren er stoppet, måles modstanden for 
bremsekablet til jord ved hjælp af et ohmmeter.

Tilstand Konklusion
Modstanden er 0,2-
0,4 ohm.

Statoren er OK.

Modstanden er 0 ohm. Statoren er kortsluttet. Udskift 
statoren.

Modstanden er 
uendelig.

Statoren eller belysningskablet 
er afbrudt. Udskift statoren.
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Ledningsdiagram – Reguleret batteriopladningssystem på 9 eller 15 ampere 
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Reguleret batteriopladningssystem på 9/15 ampere
BEMÆRK! Nulstil ohmmeteret på hver skala før testen 

for at sikre nøjagtige afl æsninger. 
Spændingstest bør udføres med motoren 
kørende på fuld gas og uden belastning. 
Batteriet skal være fuldt opladet.

Sådan testes ladesystemet for manglende opladning af 
batteriet:
1. Indsæt et amperemeter på B+-kablet fra ensretter-

regulator. Mens motoren kører med 3600 o/min, 
måles spændingen fra B+ (på klemmen på ensretter-
regulatoren) til stel ved hjælp af et DC-voltmeter.

 Hvis spændingen er 13,8 volt eller højere, placeres 
en belastning på min. 5 ampere (tænd for lyset, hvis 
lyset er på 60 watt eller mere, eller placer en 
modstand på 2,5 ohm, 100 watt over 
batteriklemmerne) på batteriet for at reducere 
spændingen. Hold øje med amperemeteret.

Tilstand Konklusion
Opladningshastigheden 
øges, når der indsættes en 
belastning.

Ladesystemet er OK, og 
batteriet var fuldt opladet.

Opladningshastigheden 
øges ikke, når der 
indsættes en belastning.

Test statoren og ensretter-
regulatoren (trin 2 og 3).

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

Tilstand Konklusion
Spændingen er 28 volt 
eller højere.

Statoren er OK. Ensretter-
regulatoren er defekt og 
skal udskiftes.

Spændingen er lavere end 
28 volt.

Statoren er defekt og skal 
udskiftes. Test statoren 
yderligere ved hjælp af et 
ohmmeter (trin 3 og 4).

3. Med motoren stoppet måles modstanden over 
statorkablerne ved hjælp af et ohmmeter.

Tilstand Konklusion
Modstanden er 
0,1/0,2 ohm.

Statoren er OK.

Modstanden er uendelig. Statoren er afbrudt og skal 
udskiftes.

4. Med motoren stoppet måles modstanden fra hvert 
statorkabel til jord ved hjælp af et ohmmeter.

Tilstand Konklusion
Modstanden er uendelig 
(ingen gennemgang).

Statoren er OK (ikke 
kortsluttet til jord).

Der måles modstand (eller 
gennemgang).

Statorkablerne er kortslut-
tet til jord og skal udskiftes.

Sådan testes ladesystemet for kontinuerlig 
batteriopladning med høj hastighed:
1. Mens motoren kører med 3600 o/min, måles 

spændingen fra B+-kablet til stel ved hjælp af et 
DC-voltmeter.

Tilstand Konklusion
Spændingen er 14,7 volt 
eller lavere.

Ladesystemet er OK. 
Batteriet kan ikke holde 
ladningen og skal 
serviceres eller udskiftes.

Spændingen er højere end 
14,7 volt.

Defekt ensretter-regulator. 
Skal udskiftes.

STATORBREMSEKREDSLØB MED KNIVSTOP

Ledningsdiagram – Statorbremsekredsløb med 
knivstop
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Et statorbremsekredsløb med knivstop leveres som en 
sikkerhedsforanstaltning, der sikrer overensstemmelse 
med ANSI (American National Standards Institute)-
kravene til knivstop.
Kredsløbet aktiveres, hvis operatøren rejser sig fra sæ-
det, mens plæneklipperens knivsystem er aktiveret eller 
under visse forhold ved baglæns græsslåning.
Kredsløbet aktiveres ved at koble tændingsafbrydelses-
kablet til jord. Denne handling aktiverer relæet til stator-
bremsen, som kortslutter opladning af AC-statorkablerne, 
så der skabes et magnetfelt, som modvirker eller forhin-
drer rotation af svinghjulet. Den øgede rotationsmodstand 
mindsker den tid, det tager for knivene at stoppe helt.
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Da Kohlers statorbremsekredsløb med knivstop ofte 
aktiveres sammen med andre kredsløb, er relæet i 
Kohler-kredsløb specielt konfi gureret med en 680 ohm 
modstand i parallel med en relæspole. Dette gøres for 
at ophæve transiente spændingssignaler, som normalt 
skabes af afbrydende relæstrøm, når relæet aktiveres. 
Derfor skal udskiftning af relæet kun foretages med et 
korrekt relæ.

Fejlfi nding – Statorbremsesystem

Ledningstilslutninger for statorbremse og relæ

A

B
B

B

C
D

E
F

A Stator B Ledningsnet

C Statorkabler til 
ensretter-regulator D Statorkabler

E Kabelholder (sort) F Kabelbeslag (sort)

Problemer, der kan forekomme med Kohler-delen af 
kredsløbet, kan generelt være forårsaget af to defekte 
komponenter eller en forkert udskiftning af relæet, som 
vil skabe følgende tilstande:

Sådan testes for et dødt batteri:
Bremserelæet er defekt og holder statoren kortsluttet, så 
ingen opladestrøm kan passere fra ensretter-regulatoren 
til batteriet, og til slut vil batteriet afl ades.
1. Kontrollér batterispændingen med en tester, mens 

motoren er afbrudt.
2. Kontrollér batterispændingen med en tester, mens 

motoren kører med højeste omdrejningshastighed.
Batterispændingen bør øges, når motoren går fra afbrudt 
til fuld omdrejningshastighed.

Tilstand Konklusion
Spændingen øges ikke. Sluk motoren, afmonter 

relæet fra soklen og 
test igen ved maksimale 
motoromdrejninger.
Hvis batterispændingen 
ikke øges med motoren i 
gang, er der sandsynligvis 
ikke tale om et problem 
i statorbremserelæet. 
Fortsæt med at teste stator 
og ensretter-regulator.

Sådan testes en motor, der tørner men ikke starter:
Bremsestatorrelæet interagerer med 
sikkerhedsanordninger eller elektronik til baglæns 
græsslåning, og forhindrer normal motorstart.
1. Afmonter bremserelæet fra soklen og forsøg at 

starte motoren igen.

Tilstand Konklusion
Motoren starter. Relæet er ikke det rigtige 

til denne motor, eller der 
er en fejl på modstanden 
til transientbeskyttelse. 
Udskift relæet med den 
korrekte komponent.

Motoren starter ikke. Der kan være et problem 
med motorens baglæns 
græsslåning, sikkerheds-
anordninger eller med 
nøgleafbryderen, der hol-
der tændingsafbrydelses-
kablet forbundet til jord.

2. Afmonter motorens afbrydelseskabel fra 
ledningsnettet og forsøg at starte motoren igen.

Tilstand Konklusion
Motoren starter ikke. Problem med tænding eller 

brændstof.
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BEMÆRK! Forsøg ikke på at tørne motoren i mere end 10 sekunder ad gangen. Vent 60 sekunder, mens motoren 
køler ned, mellem hver startforsøg. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre, at 
startermotoren brænder sammen.

BEMÆRK! Hvis motoren udvikler nok hastighed til at afbryde starteren, men ikke bliver ved med at køre (falsk start), 
skal motoren holde helt op med at rotere, inden du forsøger at starte motoren igen. Hvis starteren er 
aktiveret, mens svinghjulet drejer rundt, kan starterens spidshjul og svinghjulets startkrans ramme 
hinanden og dermed beskadige starteren.

BEMÆRK! Hvis starteren ikke tørner motoren, skal du slukke for starteren øjeblikkeligt. Forsøg ikke på at starte 
motoren igen, før fejlen i motoren er afhjulpet.

BEMÆRK! Undlad at tabe starteren eller at slå til starterens ramme. Det kan medføre skader på starteren.
Motorer i denne serie anvender inertidrevne startere.

Fejlfi nding – Startvanskeligheder
Tilstand Mulig årsag Konklusion

Starteren strømfødes ikke. Batteri Kontrollér batteriets massefylde. Hvis den er lav, skal du enten 
genoplade eller udskifte.

Kabler Rengør korroderede tilslutninger, og spænd løse forbindelser.
Udskift kabler, der er i dårlig stand, og hvis isolering er fl osset 
eller på anden måde itu.

Starterkontakt eller 
solenoide

Omgå kontakten eller solenoiden med en kortslutningsledning. 
Hvis starteren tørner normalt, skal du udskifte de defekte 
komponenter.

Starteren strømfødes, men 
drejer langsomt rundt.

Batteri Kontrollér batteriets massefylde. Hvis den er lav, skal du enten 
genoplade eller udskifte. Batteriet er for lille, skal være på 
mindst 250 koldstartsampere.

Børster Kontrollér for meget snavsede eller slidte børster og 
kommutator. Rengør ved hjælp af en grov klud (ikke 
smergellærred).
Udskift børster, hvis de er meget slidte eller slidt ujævnt.

Transmission
eller

motor

Kontrollér, at koblingen eller transmissionen er frakoblet 
eller anbragt i neutral. Dette er særlig vigtigt på udstyr med 
hydrostatisk drev. Transmissionen skal være præcist i neutral 
for at forhindre modstand, der kan forhindre motoren i at starte.
Kontrollér, om nogle af motorkomponenterne, som f.eks. lejer, 
plejlstang og stempel, er brændt sammen.
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Hvis der tilføres strøm til starteren, drejer rotoren. 
Mens rotoren drejer, bevæger spidshjulet sig ud ad 
notakslen og går i indgreb med svinghjulets startkrans. 
Når spidshjulet når enden af notakslen, drejer den 
svinghjulet rundt og tørner motoren. Når motoren starter, 
drejer svinghjulet hurtigere rundt end starterrotoren og 
spidshjulet. Dette får spidshjulet til at trække sig tilbage, 
så det ikke længere er i indgreb. Når der overføres kraft 
fra starteren, holder rotoren op med at dreje rundt, og en 
anti-drift-fjeder fastholder spidshjulet i den tilbagetrukne 
stilling.

Service på starterdrev
Det er ikke nødvendigt at skille starteren helt ad for at 
udføre service på drevkomponenterne.
1. Adskil låseringen ved hjælp af et værktøj.
2 Tag fat i fjederholderen og skub den fremad mod 

starteren, så du derved trykker anti-drift-fjederen 
sammen og fritlægger låseringen.

3. Hold fjederholderen i den tilbagetrukne stilling, saml 
de indvendige halvdele af afmonteringsværktøjet 
omkring rotorakslen med låseringen i den 
indvendige rille. Lad kraven glide ned over de 
indvendige halvdele og fastholde dem.

4. Skru midterskruen ned i afmonteringsværktøjet, indtil 
du mærker modstand. Brug en skruenøgle (1 1/8" 
eller justerbar) til at holde afmonteringsværktøjets 
underdel fast med. Brug en anden skruenøgle eller 
muffe (1/2" eller 13 mm) til at dreje den midterste 
skrue med uret. Modstanden mod midterskruen vil 
fortælle dig, hvornår låseringen er hoppet ud af rillen 
i rotorakslen.

5. Afmonter drevkomponenterne og drevmøtrikken 
(kraven) fra rotorakslen, og vær opmærksom på 
rækkefølgen. Rengør noterne med 
opløsningsmiddel, hvis de er snavsede.

6. Der bør være en tynd fi lm af smøremiddel på 
noterne. Smør igen efter behov med Kohler bendix-
startersmøremiddel. Genmonter eller udskift 
drevkomponenterne ved at samle dem i den samme 
rækkefølge, som de blev afmonteret i.

Montering af låsering
1. Anbring låseringen i rillen i en af de to indvendige 

halvdele. Saml den anden halvdel over den øverste 
halvdel, og før den udvendige krave ned over den.

2. Kontrollér, at drevkomponenterne er monteret på 
rotorakslen i den rigtige rækkefølge.

3. Sænk værktøjet ned over rotorakslens ende, så 
låseringen indeni hviler på den. Hold værktøjet med 
én hånd, og tryk det let hen imod starteren. Bank 
øverst på værktøjet med en hammer, indtil du kan 
mærke låseringen gå i indgreb i rillen. Adskil og fjern 
værktøjet.

4. Tryk låseringen sammen med en tang for at trykke 
den ind i rillen.

5. Saml de indvendige halvdele med det største hulrum 
rundt om fjederholderen. Sænk kraven ned over 
dem, og skru den midterste skrue i, indtil du kan 
mærke modstand.

ELEKTRISKE STARTERE MED INERTIDREV
Elektrisk starter med inertidrev

A

B
C

D

E

F

G

H
I 

J
K
L
M

P

O

N

A Gennemgående bolte B Flangemøtrik
E Børsteholder F Rammeenhed

C Isoleringsskive D Kommutatorens 
endedæksel

G Rotor H Bølgeskive
I Trykskive J Drevets endedæksel
K Flangemøtrik L Drevmøtrik (krave)
M Spidshjul N Anti-drift-fjeder
O Holder P Låsering
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6. Hold det nederste af værktøjet med en skruenøgle 
på 1 1/8", og drej midterskruen med uret med en 
skruenøgle på 1/2" eller 13 mm for at trække 
fjederholderen op omkring låseringen. Hold op med 
at dreje, når modstanden tager til. Adskil og fjern 
værktøjet.

Adskillelse af starter
1. Afmonter drevkomponenterne ved at følge 

anvisningerne vedrørende service på drevet.
2. Afmonter møtrikken og isoleringsskiven fra skruen 

på pluspolen til børsteledningen. 
3. Afmonter de gennemgående bolte og de 

nedsænkede møtrikker.
4. Afmonter kommutatorens endedæksel, og løft 

børsteholderen ud med børster og fjedre. 
5. Afmonter drevets endedæksel, og træk derefter 

rotoren med trykskive og bølgeskive (hvis monteret) 
ud af starterens ramme. 

Udskiftning af børste
1. Afmonter møtrikken og isoleringsskiven fra skruen 

på pluspolen til børsteledningen. 
2. Afmonter de gennemgående bolte og møtrikkerne.
3. Afmonter kommutatorens endedæksel, og træk 

derefter børsteholderen ud af rammen.

Service på kommutator
Rengør kommutatoren med et stykke groft, fnugfrit stof. 
Brug ikke smergellærred.
Hvis kommutatoren er meget slidt eller har store 
fordybninger, skal du dreje den af på en drejebænk eller 
udskifte rotoren.

Genmontering af starteren
1. Anbring bølgeskiven og dernæst trykskiven på 

rotorens drivaksel.
2. Før rotoren ind i starterens ramme. Magneterne 

holder den på plads.
3. Anbring hullerne, så de passer til mellemrummene 

mellem magneterne, og monter drevets endedæksel 
på rammens front.

4. Hvis børsten ikke udskiftes, skal du anbringe 
fjedrene og børsterne i deres lommer i holderen. Flyt 
dem derefter til den tilbagetrukne position, og brug 
kartonhæfteklemmer til at holde dem på plads med. 
Ekstra børster leveres formonteret i holderhuset, 
hvor de holdes fast af to kartonhæfteklemmer. 

5. Hold børsteholderen med skruen på pluspolen til 
børsteledningen opad. Ret de formstøbte sektioner 
ind efter de tilsvarende udskæringer i starterens 
ramme, og sæt børsteholderen på plads. 
Kommutatoren skubber kartonhæfteklammerne ud, 
når børsteholderen føres ind.

6. Anbring kommutatorens endedæksel over 
børsteenheden, så hullerne til klemmerne og de 
gennemgående bolte rettes ind efter hinanden.

7. Monter de gennemgående bolte og møtrikker. 
Spænd dem med et tilspændingsmoment på 3,3-
3,9 Nm.

8. Monter isoleringsskiven og fl angemøtrikken på 
skruen på pluspolen til børsteledningen. Kontrollér, 
at polen sidder i midten, og at den ikke berører 
endedækslet af metal. Spænd fl angemøtrikken med 
2,2-4,5 Nm.

 Når du har monteret og forbundet starterledningen, 
skal du spænde den udvendige møtrik med 1,6-
2,8 Nm. Undgå at spænde for hårdt.

9. Smør drivakslen med Kohler bendix-
startersmøremiddel Monter drevkomponenterne ved 
at følge anvisningerne vedrørende service på drevet.
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SYSTEM TIL EMISSIONSOVERENSSTEMMELSE
System med kulbeholder

A Brændstofhætte B Brændstoftank C Rollover-ventil
(ROV) D Kulbeholder

E Beholderens 
ventilationsfi lter F Til karburator

A

B

C

D

E

F

Betjening
Brændstofdampe føres fra brændstoftanken gennem 
rørsystemet til kulbeholderen. I indsugningstakten suges 
brændstofdampene gennem en port i karburatoren og 
afbrændes sammen med brændstoffet.

Vedligeholdelse
På beholdere leveret af Kohler kan ventilationsfi lteret 
afmonteres, rengøres med varmt sæbevand, tørres 
og monteres igen. Undlad at smøre ventilationsfi lteret 
med olie. Dette gøres regelmæssigt, eller hvis systemet 
fungerer unormalt. Kulbeholderen er forseglet og kræver 
ingen vedligeholdelse.
I nogle tilfælde har en OEM-producent monteret en 
anden type beholder eller et andet system til genind-
vinding af brændstofdampe. Se dokumentationen for 
OEM-udstyret vedrørende oplysninger om service og 
vedligeholdelse.

For at motorer kan være Tier III-overensstemmende, kan de være udstyret med en Kohler-leveret kulbeholder, der 
binder benzindampene eller med et system, der er udviklet og monteret af en OEM-producent. Oplysninger om 
Kohler-system er angivet nedenfor:
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SEKUNDÆRT SYSTEM TIL EMISSIONSOVERENSSTEMMELSE
Dobbelt sekundært luftindsugningssystem

A Slange til 
udstødningsmanifold B Indsugningsfi lter C Sekundær luftventil D Slange til karburator

E Slange til 
udstødningsmanifold

Enkelt sekundært luftindsugningssystem

F Sekundær luftventil G Slange til 
udstødningsmanifold H Slange til karburator I Indsugningsfi lter

A

B

C

D

C

E

F

G

F

H

I

Betjening
Motorens indsugningspuls aktiverer den sekundære 
luftventil. Luft suges gennem indsugningsfi lteret på 
den sekundære luftventil. Luften suges derefter ind i 
udstødningsmanifolden og lydpotten, hvor den blandes 
med eventuel ikke forbrændte kulbrinter, som derefter 
forbrændes i lydpottens varme. Der er tilsluttet en slange 
mellem en karburatorport og et membrankammeret 
på den sekundære luftventil. Karburatorvakuummet 
bevæger membranen, så ventilen lukkes, når der ikke er 
behov for indsugning af luft, dvs. primært i tomgang.

Vedligeholdelse
Luftindsugningsfi lteret i den sekundære luftventil kan 
afmonteres, rengøres og monteres igen. Hvis et eftersyn 
af systemet afslører skader eller nedbrydning af slanger, 
den sekundære luftventil eller udstødningssystemet, skal 
delene udskiftes. 

For at motorer kan være Tier III-overensstemmende, kan de være udstyret med et sekundært luftindsugningssystem (SAI).
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Afmontering af indsugningsfi lter
Indsugningskomponenter

A B

C

A Sekundær luftventil B Studs C Indsugningsfi lter

1. Afmonter indsugningsfi lteret fra den sekundære luftventil ved at tage fat om foden af indsugningsfi lteret og 
forsigtigt trække det væk fra ventilen.

2. Brug en blød børste til at fjerne snavs fra fi lteret.
3. Hæld vand gennem indsugningsfi lteret i den modsatte retning.
4. Monter indsugningsfi lteret igen ved at skubbe det på studsen på den sekundære luftventil. Der høres et klik, når 

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

Utilsigtet start kan medføre alvorlig 
personskade eller døden.
Afbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord 
før service.

Udvendige motorkomponenter

A

B

C

K L

P O

Q

S T

U

O

O

D

E

H

G

F

JI

M

N

K
L

M

N

V

O

W

R

A Oliepåfyldning/
oliepind B Smudsfi lter C Blæserhus D Brændstofpumpe

E Plade til topstykke F Ensretter-regulator G Elektrisk starter H Oliefi lter

I Brændstoffi lter J Oil Sentry™ K Afskærmning til 
luftfi lter L Forfi lter

M Luftfi lterindsats N Luftfi lterenhed O Pakning P Karburator

Q Jordledning R Olieaftapningsprop S Nikki-
brændstofsolenoide T Walbro-

brændstofsolenoide

U Varmeskjold V Varmeskjold W Karburatormellem-
stykke
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Rengør de enkelte komponenter grundigt, når du skiller 
motoren ad. Det er kun muligt at kontrollere de rene 
dele ordentligt for slid og beskadigelser. I handlen fås 
der mange rengøringsmidler, der hurtigt kan fjerne 
fedt, olie og snavs fra motorens dele. Hvis du bruger et 
sådant rengøringsmiddel, skal du følge producentens 
anvisninger om brug og sikkerhed nøje.
Sørg for, at alle spor efter rengøringsmidlet fjernes fra 
motoren, før du samler den igen og tager den i brug. 
Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt 
nedbryde motoroliens smørende egenskaber.
Aftapning af olie fra krumtaphuset og afmontering 
af oliefi lter
1. Afmonter aftapningsproppen og oliepåfyldnings-

dækslet/oliepinden. 
2. Lad olien få tid til at løbe af krumtaphuset.
3. Afmonter og kassér oliefi lteret.

Afmontering af blæserhus
1. Afmonter skruerne, der fastgør blæserhuset til 

lukkespjældet.
2. Løft blæserhuset, og tag tændrørskablet ud af stikket.

Afmontering af Oil Sentry™-trykafbryder (hvis 
monteret)
BEMÆRK! Trykafbryderen er monteret i fi lteradapterens 

midterste oliestuds eller i lukkespjældet.
1. Kobl kablet fra Oil Sentry™-trykafbryderen.
2. Afmonter trykafbryderen fra den midterste oliestuds, 

fi lteradapterens vinkeladapter eller lukkespjældet.

Afbrydelse af tændrørskabel
Træk forsigtigt i tændrørshætten for at afbryde 
tændrørskablet.

Afmontering af lydpotte
1. Afmonter møtrikker eller 5/16-18-maskinskruerne, 

der fastholder lyddæmperen eller udstødningssyste-
met på motoren. Afmonter eventuelle beslag.

2. Afmonter lyddæmperen og pakningen fra 
udstødningsåbningen.

Afmontering af pladen til topstykket
Afmonter skruerne, der fastgør topstykkets plade på 
topstykket, og afmonter pladen til topstykket.
Afmontering af ensretter-regulator
1. Frakobl stikket fra ensretter-regulatoren.
2. Afmonter skruerne, der fastgør ensretter-regulatoren 

på krumtaphuset Afmonter ensretter-regulatoren.

Afmontering af elektrisk starter
1. Kobl starterkablet fra polerne.
2. Afmonter skruerne, der fastgør starteren til 

lukkespjældet. Afmonter starteren.

Afmontering af luftfi lter
1. Kobl indgangs-, udgangs- og pumpeslanger fra 

brændstofpumpen, hvis brændstofpumpen er 
fastgjort til luftfi lterenheden. Mærk slangerne, til når 
de skal tilsluttes igen.

2. Løsn tapperne, og afmonter afskærmningen til 
luftfi lteret.

3. Afmonter forfi lteret (hvis monteret) og 
luftfi lterindsatsen med tilhørende gummitætning.

4. Afmonter møtrik(ker) og den lange monteringsskrue, 
der fastgør luftfi lterenheden.

5. Kobl udluftningsslangen fra ventildækslet, og 
afmonter luftfi lterenheden og pakningen (med 
fastgjort brændstoffi lterpumpe, hvis monteret).

Afmontering af udvendige regulatorkomponenter, 
karburatoren og brændstofpumpen

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

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

BEMÆRK! Det anbefales at udskifte regulatorarmen 
ved afmontering.

1. Luk for brændstoftilførslen. Kobl brændstofslangen 
fra karburatoren. Hvis der er monteret en brændstof-
pumpe, skal pumpeslangen frakobles lukkespjældet.

2. Afmonter monteringsskruen og underlagsskiven til 
varmeskjoldet eller karburatormellemstykket/var-
meskjoldet (hvis monteret), da delene også fasthol-
der jordledningen til brændstofsolenoiden(hvis en 
sådan er monteret).

3. Hvis karburatoren er forsynet med en brændstofsole-
noide, skal du forsigtigt skære plastbåndet over og 
koble brændstofsolenoidens ledning fra ledningsnettet.

4. Før karburatoren udad, og afbryd forbindelserne til 
gasspjæld og choker.

5. Notér, hvordan gasreguleringsbeslaget er monteret i 
de slidsede huller, og afmonter de to skruer, der 
holder gasreguleringsbeslaget fast til lukkespjældet. 
Notér eller afmærk hullerne til regulatorfjederen, så 
du kan montere den korrekt igen. Hægt regulatorfje-
deren af, og afmonter reguleringsbeslaget (med 
fastgjort brændstofpumpe, hvis monteret) og forbin-
delserne fra motoren.

6. Løsn møtrikken, og afmonter regulatorarmen fra 
regulatorens tværaksel.

7. Afmonter karburatorpakningen og afmonter forsigtigt 
varmeskjoldet eller karburatormellemstykket/
varmeskjoldet (hvis monteret) og pakningerne fra 
indsugningen. Varmeskjoldet er fremstillet af porøst 
plast. Undgå derfor at vride skjoldet, da det i så fald 
kan revne eller knække. Hvis det er nødvendigt at 
vride skjoldet for at få det ud, skal du vride forsigtigt i 
nærheden af indsugningen. Afmonter kun 
gevindtappen fra cylinderen, hvis det er nødvendigt.

8. Afmonter indsatsen fra indsugningen (nogle 
modeller), hvis denne er adskilt fra varmeskjoldet.
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Komponenter i svinghjul/tænding

G

F

H

I

B
C

D

E

A

E

F

A Svinghjulsskrue B Underlagsskive
C Monteringsplade til 

blæser
D Blæser

E Magnet F Svinghjul
G Tændingsmodul H Stator
I Svinghjulskile

Afmontering af tændingsmodulet.
1. Kobl afbryderkablet fra tændingsmodulet. 
2. Drej svinghjulsmagneten væk fra modulet.
3. Tag det RFI-indkapslede tændrørskabel ud af 

holdeclipsen, hvis en sådan er monteret.
4. Afmonter skruerne og tændingsmodulet.

Afmontering af smudsfi lter, blæser og svinghjul.
BEMÆRK! Brug altid en båndnøgle eller et 

holdeværktøj til svinghjul (se Værktøj og 
hjælpemidler) til at holde svinghjulet med, 
når svinghjulet og befæstigelseselementerne 
til blæseren løsnes eller spændes. Undlad at 
indsætte en stang eller en kile mellem 
køleblæserens fi nner, da fi nnerne derved 
kan revne eller beskadiges.

BEMÆRK! Brug altid en navaftrækker til afmontering af 
svinghjulet fra krumtapakslen. Undlad at slå 
på krumtapakslen og svinghjulet, da de 
derved kan beskadiges eller revne.

1. Afmonter smudsfi lteret fra køleblæseren.
2. Afmonter holdeskruen, skiven og blæserens 

monteringsplade, der fastgør blæseren og 
svinghjulet til krumtapakslen.

3. Løft forsigtigt køleblæseren væk fra de to 
medbringerstifter, og afmonter den fra svinghjulet.

Svinghjul med huller til navaftrækker
1. Afmonter svinghjulet fra krumtapakslen ved hjælp af 

en navaftrækker.
2. Afmonter svinghjulskilen fra krumtapakslen.
Svinghjul uden huller til navaftrækker
1. Afmonter svinghjulet fra krumtapakslen ved at 

trække under startkransen med en stor 
tandhjulsaftrækker.

2. Afmonter svinghjulskilen fra krumtapakslen.

Kontrol af svinghjul
Kontrollér svinghjulet for revner, og kontrollér kilesporet 
for slitage eller beskadigelse. Udskift svinghjulet, hvis 
det er revnet. Hvis svinghjulets kile er skåret, eller 
kilesporet er beskadiget, skal krumtapaksel, svinghjul og 
kile udskiftes.
Kontrollér startkransen for revner eller beskadigelse. 
Startkranse leveres ikke separat. Udskift svinghjulet, 
hvis startkransen er beskadiget.

Afmontering af stator
BEMÆRK! For at frakoble B+ eller statorkablerne fra 

ledningsnettets stik, skal du indføre en lille 
skruetrækker eller en lignende smal fl ad 
kærv og bøje terminalens/terminalernes 
låsefl ige ned. Træk forsigtigt kablerne ud af 
stikket.

Afmonter skruerne, der fastgør statoren til 
lukkespjældets nav.
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tilbage. Afmonter støttestængerne, og mærk dem, så 
de kan monteres igen på det samme sted.

2. Afmonter skruerne, der fastholder topstykket. Vær 
især opmærksom på den tykke skive, der er brugt på 
skruen tættest på udstødningsåbningen.

3. Afmonter topstykket og toppakningen.
4. Afmonter kuglekontraventilen (nogle modeller) fra 

kilehulsåbningen i krumtaphuset. Modeller uden 
kuglekontraventil har et indvendigt aftapningsrør i 
krumtaphuset.

Adskillelse af topstykke
BEMÆRK! Før adskillelsen skal du mærke alle ventilræk-

kekomponenter, der skal genbruges, for at 
sikre, at de monteres på den samme side igen. 

1. Afmonter tændrøret.
2. Afmonter justeringsmøtrikker, tapper og 

ventilvippearme fra gevindtapperne.
3. Afmonter gevindtapperne til vippearmene og 

støttestængernes styreplader.
4. Afmonter ventilerne.
 a. Tryk ventilfjedrene sammen ved hjælp af en 

ventilfjederklemme, og afmonter magnetankrene.
 b. Afmonter kompressoren, og fl yt derefter 

ventilfjederhætterne, ventilfjedrene og ventilerne.

Afmontering af ventildæksel
Ventildæksel med pakning
1. Afmonter skruerne, der holder ventildækslet og 

eventuelle beslag fast.
2. Afmonter ventildæksel og pakning fra topstykket.
Ventildæksel med RTV-tætningsmiddel
BEMÆRK! Ventildækslet er fastgjort til topstykket med 

silikonebaseret RTV-tætningsmiddel. Når 
ventildækslet afmonteres, skal du passe på 
ikke at beskadige pakningsoverfl aderne på 
dækslet og topstykket. RTV-tætningsmidlet 
bankes løst ved at holde et stykke træ mod en 
fl ad overfl ade på ventildækslet. Slå hårdt på 
træstykket med en mukkert. Hvis tætnings-
midlet ikke brækker af efter et til to forsøg, 
gentages proceduren på den anden side.

1. Afmonter skruerne, der holder ventildækslet og 
eventuelle beslag fast.

2. Med en messingbørste og en pakningsfjerner eller et 
tilsvarende opløsningsmiddel rengøres gammelt 
RTV-tætningsmiddel fra overfl aden af topstykket og 
ventildækslet.

Afmontering af topstykke
1. Løsn de indvendige justeringsskruer (T15 TORX), 

og pres ventilvippearmens justeringsmøtrikker 

Komponenter i topstykke
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A Pakning B Ventil C Topstykke D Tændrør
E Skrue til topstykke F Støttestang G Ventilfjederholder H Ventilspindeltætning
I Ventilfjeder J Ventilfjederhætte K Vippearm L Justeringsskrue
M Ventildækselpakning N Ventildæksel O Skrue P Omdrejningspunkt for 

vippearm
Q Gevindtap til vippearm R Styreplade til støttestang
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Ventiloplysninger for model SV470/480/530/540/590/600/610

A A
E

D
F

GG

E
D

F

B B
C C

Mål Indsugning Udstødning
A Sædevinkel 89° 89°
B Skinnedybde 10,20 mm 6,2 mm
C Indvendig diameter, skinne 6,038/6,058 mm 6,038/6,058 mm
D Ventilhoveddiameter 37,625/37,375 mm 32,125/32,375 mm
E Ventilfl adens vinkel 45° 45°
F Ventilmargen (min.) 1,5 mm 1,5 mm
G Ventilspindlens diameter 5,982/6,00 mm 5,90/5,988 mm

Oplysninger om ventilmodel SV620

UDSTØDNINGSVENTIL INDSUGNINGSVENTIL

A A

C

J
F

H

I

K

D
EE

D

K

I
G

H

F
J

GC

B B

Mål Indsugning Udstødning
A Sædevinkel 89° 89°
B Sædevinkel 111/109° 131/129°
C Sædevinkel 61/59° 51/49°
D Skinnedybde 10,20 mm 6,2 mm
E Indvendig diameter, skinne 6,038/6,058 mm 6,038/6,058 mm
F Ventilhoveddiameter 37,625/37,375 mm 32,125/32,375 mm
G Ventilfl adens vinkel 45° 45°
H Ventilfl adens vinkel 39,275/39,525° 33,675/33,925°
I Ventilfl adens vinkel 60° 60°
J Ventilmargen (min.) 1,7 mm 1,7 mm
K Ventilspindlens diameter 5,982/6,000 mm 5,90/5,988 mm

INDSUGNINGSVENTILUDSTØDNINGSVENTIL
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Eftersyn og service
Kontrollér omhyggeligt ventilmekanismens dele. Kontrol-
lér ventilfjedrene og relaterede dele for kraftig slitage 
eller skævvridning. Kontrollér ventiler og ventilsæder for 
tegn på kraftig tæring, revner eller skævvridning. Kon-
trollér spillerummet mellem ventilspindler og ventilstyr.
Hård start eller tab af motorkraft sammen med et højt 
brændstofforbrug kan være symptomer på defekte ven-
tiler. Selvom disse symptomer også kan skyldes slidte 
ringe, skal du først afmontere og kontrollere ventilerne. 
Efter afmontering skal du rengøre ventilhoveder, venti-
lanlægsfl ader og ventilspindler med en kraftig stålbørste. 
Derefter skal du omhyggeligt kontrollere hver ventil for 
defekter såsom forvredet hoved, kraftig korrosion eller 
slidte spindelender. Udskift de ventiler, der er i dårlig 
stand.
Ventilstyr
Hvis et ventilstyr er slidt udover specifi kationsværdierne, 
kan det ikke styre ventilen i en lige linje. Dette 
kan medføre brændte ventilfl ader eller -sæder, 
kompressionstab og et for stort olieforbrug.
For at kontrollere spillerummet mellem ventilstyr og 
ventilspindel skal du rengøre ventilstyret grundigt og 
måle den indvendige diameter ved hjælp af et mikro-
meter. Brug derefter et udvendigt mikrometer til at måle 
ventilspindlens diameter fl ere steder på spindlen, hvor 
den bevæger sig i ventilstyret. Brug den største spindel-
diameter til udregning af spillerummet. Hvis indsugnings-
spillerummet overstiger 0,038/0,076 mm eller udstød-
ningsspillerummet overstiger 0,050/0,088 mm skal det 
fastlægges, om ventilspindlen eller styret er årsag til 
spillerummet.
Det maksimale (indv. diam.) slid på 
indsugningsventilstyret er 6,135 mm, mens 6,160 mm 
er maksimum på udstødningsstyret. Styrene kan ikke 
afmonteres. Hvis værdierne for styrene ligger inden 
for grænserne, men ventilspindlerne er slidt ud over 
grænseværdierne, skal ventilerne udskiftes.
Ventilsædeindsatser
Indsugning i hærdet specialstål og 
udstødningsventilsædeindsatser er fastgjort til topstykket 
ved hjælp af prespasning. Disse indsatser kan ikke 
udskiftes, men de kan repareres, hvis de ikke er for 
ujævne eller skævvredne. Hvis sæderne er revnede eller 
meget forvredne, bør topstykket udskiftes.
Reparer ventilsædeindsatserne i overensstemmelse 
med de anvisninger, der følger med den anvendte ventil-
sædefræser. Den sidste fræsning skal foretages med en 
89°-fræser som specifi ceret for ventilsædevinklen. Med 
den korrekte vinkel på 45° for ventilfl aden og et korrekt 
udfræset ventilsæde (44,5° målt fra midterlinjen ved en 
vinkel på 89°) giver dette den ønskede interferensvinkel 
på 0,5° (1,0° hel fræsning), hvor det maksimale tryk lig-
ger på ventilfl ade og -sæde.
Lapning af ventiler
Ventilerne skal slibes eller udskiftes og lappes på for 
at give en god tætning. Brug en håndventilsliber med 
sugekop til den endelige lapning. Påfør et tyndt lag 
fi nt slibemateriale, og drej derefter ventilen på sædet 
med slibeværktøjet. Fortsæt slibningen, indtil sædets 
overfl ade og ventilfl aden er glat. Rengør topstykket 
grundigt i sæbe og varmt vand for at fjerne alle spor efter 
slibematerialet. Når du har tørret toppakningen, skal du 
påføre et tyndt lag motorolie, så topstykket ikke ruster.

Komponenter i knast/lukkespjæld
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A Olietætning B Lukkespjæld
C Pakning D Oliepassageafdækning
E Knaststyringer F Trykskive
G Knastløftere H Knastaksel (udstødning)
I Lukkespjældspakning J Gerotor-drivhjul
K Oliepumpe L Knastakseltap
M Knastaksel (indsugning) N Regulatorpind
O Regulatordrivhjul P Aksel til regulatordrivhjul

Afmontering af lukkespjæld.
1. Afmonter skruerne, der fastgør lukkespjældet på 

krumtaphuset. Notér placering og stilling for 
monterede clips eller klemmer.

2. Der anvendes en pakning mellem lukkespjældet og 
krumtaphuset. Bank om nødvendigt forsigtigt på 
tapperne til starteren eller oliefi lteret med en blød 
hammer for at løsne den. Forsøg ikke at vride 
pakningen ud, da det kan medføre beskadigelser, 
der igen kan føre til lækager. 

3. Afmonter lukkespjæld og pakning.
4. Hvis ledningsnettet skal kobles fra lukkespjældet, 

skal du åbne klemmerne og trække det ud gennem 
åbningen.
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Adskillelse af lukkespjæld
BEMÆRK! Regulatordrivhjulet holdes fast på akslen 

ved hjælp af to små støbte tapper inde i 
drivhjulet. Når drivhjulet afmonteres, går 
disse tapper i stykker, og drivhjulet skal 
udskiftes. Det er nødvendigt at afmontere 
regulatordrivhjulet for at kunne skille lukke-
spjældet ad og rengøre oliepassagerne.

1. Afmonter regulatordrivhjulet og regulatorpinden. Lirk 
forsigtigt drivhjulet op med to små skruetrækkere.

2. Afmonter skruerne, der holder oliepassagedækslet 
fast til lukkespjældet. Afmonter dæksel og pakning.

Eftersyn af regulatordrivhjul og -aksel
Efterse regulatordrivhjulets tænder. Se efter tegn 
på slidte, afbrækkede eller revnede tænder. Hvis en 
eller fl ere af disse fejl konstateres, skal du udskifte 
regulatordrivhjulet.
Drivhjulet er fastgjort til regulatorakslen ved hjælp 
af støbte tapper, der går i stykker, hvis drivhjulet 
afmonteres. Genanvend aldrig drivhjulet, hvis det én 
gang har været afmonteret fra akslen. Udskift kun 
regulatorakslen, hvis den er beskadiget eller slidt.
Afmontering af regulatorakslen.
1. Afmonter blæserhus, svinghul og køleblæser.
2. Afmonter statoren og kilen til krumtapakslen.
3. Afmonter lukkespjældsskruerne og lukkespjældet.
4. Drej motoren til øverste dødpunkt ved at bringe 

tændingsmærkerne på krumtapakslen og 
knaststyringerne på linje.

5. Afmonter regulatordrivhjulet og regulatorpinden fra 
lukkespjældet ved hjælp af to små skruetrækkere.

6. Lokaliser regulatorpinden fra svinghjulssiden. Skub 
pinden ud af lukkespjældet med et lille slag. Den kan 
også presses ud. Afmonter IKKE regulatorpinden 
med en griber eller tang, da det kan beskadige 
lukkespjældet.

7. Fjern gammelt pakningsmateriale fra krumtaphusets 
og lukkespjældets anlægsfl ader. Brug 
pakningsfjerner på spray til at løsne gammelt 
pakningsmateriale. Rids ikke overfl aderne, da ridser, 
mærker eller grater kan forårsage lækager.

Montering af regulatorakslen
Komponenter og oplysninger om regulatoraksel

A

B

A 44,50 mm til pakningens overfl ade – før 
oliepassagens dækplade og pakning er samlet.

B Aksel til regulatordrivhjul

1. Monter en ny pind ved at presse eller banke den let 
ind i lukkespjældet. Den skal monteres, så den 
stikker 44,50 mm ud, plus eller minus 0,101 mm, 
over krumtaphusets nav.

2. Monter den nye regulatorpind og det nye 
regulatordrivhjul.

3. Kontrollér, at regulatordrivhjulet drejer frit rundt.
4. Kontrollér, at tændingsmærkerne stadig står på linje 

med hinanden.
5. Monter en ny lukkespjældspakning og lukkespjældet. 

Spænd skruerne med 24,5 Nm.
6. Færdiggør genmontering af motoren i 

overensstemmelse med fremgangsmåden for 
Genmontering. 

7. Når motoren er genmonteret, skal den oprindelige 
regulatorjustering indstilles i henhold til 
fremgangsmåden i afsnittet Regulatorsystem.

Eftersyn og servicering af lukkespjæld og 
passageafdækning
Tilspændingsrækkefølge for passageafdækning

6

1 5 2

3

4

BEMÆRK! Passageafdækninger med 3 
fastgøringspunkter kræver ikke en 
tilspændingsrækkefølge.

Hvis afdækningen har været afmonteret, skal det 
kontrolleres, at oliepassagerne i lukkespjældet og 
passageafdækningen er helt rene og ikke blokeres på 
nogen måde. Kontrollér, at passageafdækningen er lige 
ved at holde den mod en plan overfl ade.
Brug en ny passageafdækningspakning, og monter 
passageafdækningen oven på lukkespjældet. Monter 
de seks monteringsskruer igen, og spænd dem med 
4,0 Nm i følgende rækkefølge. Passageafdækninger 
med 3 fastgøringspunkter kræver ikke en 
tilspændingsrækkefølge.

Afmontering af knaststyringer, knastaksler og 
oliepumpe.
BEMÆRK! Den ACR-vægt og -fjeder, der normalt 

fastholdes af trykskiven og det monterede 
lukkespjæld, vil falde ud, hvis 
udstødningsknaststyringen er vendt forkert. 

BEMÆRK! Knaststyringer kan indeholde enten to eller 
fi re nitter.
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BEMÆRK! Motorer med serienr. 332740003 eller lavere 
anvender en gummiudgang mellem oliepum-
peudgangen og området med det nederste 
leje. Nogle moduler bruger en udgangstæt-
ning med en intern passage til at forsyne det 
nederste leje med olie. Nogle modeller bruger 
en lukket eller kompakt tætning, og krumtap-
akslen er forsynet med en tværboring, så den 
kan forsyne det nederste leje med olie.

 Motorer med serienr. 332740003 eller højere 
har en lukket udgang med en oliepumpe, og 
det er ikke nødvendigt med en 
gummipakning.

1. Afmonter trykskiven/trykskiverne og knaststyringerne 
fra knastakslerne. Senere modeller har udelukkende 
en trykskive på udstødningssiden.

2. Afmonter skruerne, der fastgør knastløfterne på 
krumtaphuset. Mærk knastløfterne, til når de skal 
monteres igen.

3. Træk knastakslen i udstødningssiden og trykskiven 
med kærv ud af krumtaphuset.

4. Hvis motoren har et indvendigt aftapningsrør, 
hægtes det af oliepumpen og trækkes ud af passa-
gen i krumtaphuset. Kontrollér for revner, porøse 
områder eller beskadigelse, Udskift røret ved ethvert 
tegn på ovenstående.

5. Afmonter de to skruer, der holder oliepumpen og 
knastakslens indsugningsside fast til krumtaphuset. 
Såfremt der anvendes et aftapningsrør, kan det 
hægtes af og afmonteres separat eller sammen med 
pumpen. Løft forsigtigt op i knastakslen for at 
afmontere den fra monteringshullet i krumtaphuset. 
På oliepumpens udgang er der en lille 
oliepumpeudgangstætning af gummi, der kan løsnes 
under afmonteringen. Pas på, at den ikke bliver væk.

6. Oliepumpen kan om nødvendigt adskilles fra knast-
akslens indsugningsside. Sørg for at understøtte 
akslen tilstrækkeligt, og før den nederste pind ud. 
Oliepumpen kan nu afmonteres fra knastakslen.

Eftersyn og servicering af oliepumpe og 
trykafl astningsventil
Typer af udgangstætning (nogle modeller)

BA

A Åben tætning B Lukket tætning

Typer af pumpeudgange

A B

A Åben udgangstætning B Lukket udgangstætning

Lukkespjældet skal afmonteres, for at der kan foretages 
eftersyn og udføres service på oliepumpen. Kontrollér 
oliepumpe og drivhjul for revner, skader, slitage og for, 
om de løber let rundt. Udskift pumpen, hvis den ikke 
løber let, eller hvis det af andre årsager er tvivlsomt, om 
den kan anvendes igen.
Der er indbygget en trykafl astningsventil i oliepumpen for 
at begrænse det maksimale tryk. Der kan ikke udføres 
service på denne ventil. Hvis der er problemer med tryk-
afl astningsventilen, skal oliepumpeenheden udskiftes.
Automatisk trykafl astning (ACR)
Disse motorer er forsynet med en automatisk trykafl ast-
ningsmekanisme (ACR). ACR-mekanismen reducerer tryk-
ket ved tørningsomdrejninger for at gøre det lettere at starte.
Betjening
ACR-mekanismen består af en aktiveringsfjeder og et 
drejeligt svinghjul/en regulatorpind, der er anbragt i knast-
akslens udstødningsside. En trykskive og det monterede 
lukkespjæld holder ACR-mekanismen på plads. Ved tør-
ningsomdrejninger (700 o/min eller lavere) holder fjederen 
svinghjulet inde, og regulatorpindens afrundede overfl ade 
stikker ud over udstødningsknastakslens knaster. Dette 
skubber udstødningsventilen væk fra sit sæde under den 
første del af kompressionsslaget. Trykket reduceres til et 
effektiv forhold på omkring 2:1 ved tørning af motoren.
Når motoren er startet, og når motoromdrejningerne 
overstiger 700 o/min, er centrifugalkraften stærkere 
end kraften fra svinghjulsfjederen. Svinghjulet 
fl yttes udad og drejer regulatorpinden, så den plane 
overfl ade, der er lavere end knastakslens knaster, 
blotlægges. Regulatorpinden påvirker ikke længere 
udstødningsventilen, og motoren kører for fuld kraft.
Når motoren er stoppet, får fjederen svinghjulet/regula-
torpinden til at gå tilbage til trykafl astningspositionen, så 
det/den er klar til næste start.
Fordele
Det reducerede tryk ved tørningsomdrejninger giver en 
række fordele:
1. Manuel (snoretræk) start er meget lettere. Uden 

ACR vil manuel start være så godt som umuligt.
2. Modeller med elektrisk start kan anvende en mindre 

starter og et mindre batteri, hvilket er mere praktisk.
3. ACR fjerner behovet for en mekanisme til gnistforsin-

kelse/fortænding. En mekanisme til gnistforsinkelse/
fortænding ville være nødvendig på motorer uden 
ACR for at forhindre ”kickback” ved start. ACR elimine-
rer denne ”kickback”, og gør manuel start mere sikker.

4. Indstillingen af chokerreguleringen er mindre vigtig 
med ACR. I tilfælde af, at karburatoren druknes, 
blæses det overskydende brændstof ud af den 
åbnede udstødningsventil og forhindrer ikke, at 
motoren kan startes.

5. Motorer med ACR starter meget hurtigere i koldt vejr 
end motorer uden ACR.

6. Motorer med ACR kan startes med slidte eller 
snavsede tændrør. Motorer uden ACR er 
vanskeligere at starte med denne type tændrør.

Eftersyn og servicering af knaststyringer
Efterse drivhjulets tænder og knastakslens knaster på 
indsugnings- og udstødningsknastakselhjulene. Hvis 
knasterne er meget slidte, eller tænderne er slidte, 
revnede eller brækkede, vil det være nødvendigt at 
udskifte knaststyringen/-styringerne.
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Komponenter i balancevægt/stempel
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A Knastakselhjul B Krumtapaksel C Kile til krumtapdrev D Balancevægt af tredje 
generation

E Regulatortværaksel F Underlagsskive G Koblingstap H Olietætning
I Endedæksel J Plejlstang K Stempelpindsholder L Stempelpind

M Stempel N Stempelringsæt O Balancevægt af første 
generation P Balancevægt af anden 

generation

Afmontering af plejlstang og stempel
BEMÆRK: Hvis der er en grafi tkant ved boringens top, 

skal du bruge en kantoprømmer til at fjerne 
den med, før du forsøger at afmontere 
stemplet.

1. Drej knastakslen, så stempeltappen står i klokken-9-
stilling. 

2. Afmonter skruer og plejlstangshætte.
3. Skub forsigtigt plejlstangen og stemplet væk fra 

krumtapakslen og ud af cylinderboringen.

Eftersyn og service
Kontrollér bærefl aden (store ende) for ridser og 
kraftig slitage. Plejlstænger til serviceudskiftning fås i 
standardstørrelse.
Afmontering af stempel fra plejlstang
Afmonter stempelpindsholderen og stempelpinden. 
Afmonter stemplet fra plejlstangen.
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Stempel og ringe
Eftersyn
Stempel og ringe – komponenter og oplysninger

A Stempelring B Endegab
C Id-mærke D Stempel

E Øverste 
kompressionsring F Mellemste 

kompressionsring
G Skinner H Ekspander

I Oliekontrolring
(tredelt)

A

B

C

D

E

F

G

I

H

Stempler og cylindervægge ridses og bliver slidt, når 
de høje indvendige temperaturer kommer nærmere på 
stemplets svejsninger. Temperaturer, der er høje nok til 
at gøre dette, forårsages af friktion, som normalt skyldes 
utilstrækkelig smøring og/eller overophedning af motoren.
Normalt er der meget lidt slid i området omkring stem-
peløjet og stempelpinden. Hvis det originale stempel og 
den originale plejlstang kan genanvendes efter monte-
ring af nye ringe, kan den originale pind også anvendes 
igen. Dog er det nødvendigt med nye holdere til stempel-
pindene. Stempelpinden er en del af stempelenheden; 
hvis stempeløjet eller -pinden slides eller beskadiges, er 
det nødvendigt med en ny stempelenhed.
Hvis ringene går i stykker, kan det normalt ses på et me-
get stort olieforbrug og blå udstødningsrøg. Hvis ringene 
går i stykker, kan der trænge olie ind i forbrændingskam-
meret, hvor det brændes sammen med brændstoffet. 
Olieforbruget kan også være stort, når stempelring og 
-gab ikke er korrekt, fordi ringen så ikke kan tilpasses or-
dentligt til cylindervæggen. Kontrollen over olien mistes 
også, når ringgabene ikke forskydes under monteringen.
Hvis temperaturen i cylindrene bliver for høj, kan lak og 
fernis på stemplet få ringene til at sidde fast og dermed 
forårsage kraftig slitage på kort tid. En slidt ring skinner 
normalt lidt eller bliver lidt lysere.

Ridser på ringe og stempler forårsaget af slibende 
materiale som f.eks. kul, snavs eller hårde metalstykker.
Der sker eksplosionsskader, når portioner af brændstof-
fet antændes spontant pga. varmen og trykket kort efter 
tænding. Der dannes så to fl ammefronter, der mødes 
og eksploderer og dermed skaber ekstreme hammertryk 
på et bestemt område af stemplet. Eksplosioner skyldes 
ofte brug af brændstof med lavt oktantal.
Fortænding eller tænding af brændstofl adningen før 
den timede gnist kan forårsage eksplosionslignende 
skader. Fortændingsskader er ofte mere alvorlige end 
eksplosionsskader. Fortænding forårsages af et varmt 
punkt i forbrændingskammeret fra kilder som glødende 
koksafl ejringer, blokerede køleribber, ukorrekt monterede 
ventiler eller forkerte tændrør.
Der kan fås erstatningsstempler i standardstørrelse og 
0,08 mm overstørrelse, som inkluderer nye ringe og 
stempelpinde. Ekstra stempelringe kan også fås separat. 
Brug altid nye stempelringe ved montering af stempler. 
Genanvend aldrig gamle ringe.

Afmonter stempelringene.
1. Afmonter den øverste og midterste 

kompressionsring ved hjælp af en ringekspander.
2. Afmonter oliekontrolringens glidetappe og derefter 

afstandsstykket.
Vigtige punkter ved udførelse af service på stempelringe:
1. Glaseringen skal fjernes fra cylinderboringen, før de 

nye ringsæt monteres.
2. Hvis cylinderboringen ligger inden for slitagegrænse-

værdierne (se afsnittet Specifi kationer), og det 
gamle stempel ligeledes ligger inden for disse og 
ikke har ridser eller slidmærker, kan det gamle 
stempel genanvendes. 

3. Afmonter gamle ringe, og rengør riller. Genanvend 
aldrig gamle ringe.

4. Før du monterer ringene på stemplet, skal du 
anbringe begge øverste ringe i deres løbeområde i 
cylinderboringen og kontrollere endegabet. 
Sammenlign med de angivne specifi kationer.

Specifi kation af spillerum for endegab for den 
øverste og mellemste kompressionsring
Ny boring
 Øverste ring
 Mellemste ring
 Maks. anvendt 

boring

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

0,77 mm

5. Efter montering af de nye kompressionsringe 
(øverste og mellemste) på stemplet skal du kontrol-
lere spillerummet i siden mellem stempel og ring. 
Det maksimale anbefalede sidespillerum for hver 
ring er 0,04 mm. Hvis sidespillerummet er større end 
angivet, skal der anvendes et nyt stempel.

Montering af stempelringe
BEMÆRK! Ringene skal monteres korrekt. Nye ringe 

leveres normalt med monteringsanvisninger. 
Følg disse anvisninger nøje. Brug en stem-
pelringsekspander til montering af ringene. 
Monter den nederste (oliekontrol) ring først 
og den øverste kompressionsring sidst.
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Stempelringene monteres som følger:
1. Oliekontrolring (nederste rille): Monter ekspanderen 

og derefter skinnerne. Kontrollér, at ekspanderens 
ender ikke krydser hinanden.

2. Kompressionsring (mellemste rille): Monter den 
midterste ring ved hjælp af et værktøj til montering af 
stempelringe. Kontrollér, at id-mærket vender opad, 
når ringen monteres.

3. Kompressionsring (øverste rille): Monter den øverste 
ring ved hjælp af et værktøj til montering af 
stempelringe. Kontrollér, at id-mærket vender opad, 
når ringen monteres.

Afmontering af krumtapaksel og balancevægt
Løft forsigtigt krumtapakslen og balancevægten ud 
af krumtaphuset. På motorer med balancevægt fra 
anden generation løftes det nederste kontrolled (til 
balancevægt) forsigtigt af krumtaphusets nav, når 
krumtapakslen afmonteres. Modeller med balancevægt 
af tredje generation har en styreaksel og et led til 
balancevægten, som kan afmonteres, før krumtapakslen 
og balancevægten afmonteres.
Eftersyn og servicering af krumtapaksel og 
krumtapdrev
Efterse krumtapdrevets tænder. Hvis tænderne er 
meget slidte eller revnede, eller hvis de mangler, skal 
krumtapdrevet udskiftes. Afmonter drevet ved at trække 
det af kilen og krumtapakslen.
Se efter, om fl aderne på krumtapakslens bærelejer 
er slidte, ridsede, rillede osv. Hvis de viser tegn 
på skader eller har et for stort spillerum i forhold til 
specifi kationerne, skal krumtapakslen udskiftes. 
Efterse krumtapakslens kilespor. Hvis de er slidte eller 
revnede, er det nødvendigt at udskifte krumtapakslen.
Se efter, om krumtapsøjlen er slidt, ridset eller har 
spor efter aluminium. Mindre ridser kan rengøres med 
en polereklud vædet i olie. Hvis slitagegrænserne 
overskrides, skal krumtapakslen udskiftes. 
Adskillelse af balancevægt
Om nødvendigt kan balancevægte af første og anden 
generation adskilles fra krumtapakslen. De adskilles kun, 
hvis det er nødvendigt.
1. Afmonter krumtapdrevet fra krumtapakslen, og 

afmonter forsigtigt kilen fra kilesporet.
2. På balancevægte af første generation: afmonter 

glideskoen fra styretappen på svinghjulssiden.
 På balancevægte af anden generation: afmonter 

leddet fra styretappen på kraftudtagssiden.
3. Afmonter den lange sekskantede fl angeskrue, der 

holder de to halvdele af balancevægten sammen på 
krumtapakslen. Notér, hvordan alle delene vender. 
Styretappen fi ndes på svinghjulssiden for balance-
vægte konstrueret med glidesko på lukkespjældssi-
den. Styretappen fi ndes på kraftudtagssiden for 
balancevægte konstrueret med et nederste kontrol-
led. Hold styretappen med en skruenøgle eller en 
bøsning til torx-bits efter behov. Undlad at holde på 
eller beskadige styretappens udvendige diameter.

4. Markér vægtene, så de kan genmonteres korrekt, og 
skub forsigtigt balancevægtene ud af 
krumtapakslens excentrik.

Samling af balancevægt 

Målepunkter

C

B

A

D

A Styrebolt, udv. diam. B Krumtapakslens 
excentrik

C Balancevægtens 
lejefl ade D Balancevægtens 

glidesko

BEMÆRK! Disse procedurer gælder kun balancevægte 
af første og anden generation. Balancevæg-
te af tredje generation bør ikke adskilles.

Balancevægten virker som en modvægt mod 
krumtapakslens vægte og indre kraft under drift 
og minimerer vibrationerne. Der er fl ere vigtige 
områder på balancevægten, der skal kontrolleres 
grundigt før montering og brug. Derudover skal de 
tilhørende komponenter (krumtapakslens excentrik 
og lukkespjældets styringskanal) også kontrolleres for 
slitage og skader.
Brug følgende procedurer ved kontrol af balancevægten 
og de tilhørende komponenter.
Spillerum mellem balancevægt og excentrik
BEMÆRK! Brug ikke et søgerblad til at måle 

spillerummet mellem balancevægt og 
excentrik.

Før balancevægten monteres på krumtapakslen igen, 
skal spillerummet til krumtapakslens excentrik kontrol-
leres omhyggeligt. Hvis det fornødne spillerum ikke 
opretholdes, vil det medføre vibrationer eller motorsvigt.
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Måling af spillerum mellem balancevægt og 
krumtapakslens excentrikring(e)
1. Brug et indvendigt mikrometer, en teleskopmåler eller 

en boringsmåler, og mål den indvendige diameter af 
balancevægtens lejefl ade. Foretag to målinger i en 
vinkel på 90° til hinanden på hver vægt.

2. Brug derefter et udvendigt mikrometer, og mål på 
tværs af hver excentrik på krumtapakslen. Foretag 
igen to målinger i en vinkel på 90° til hinanden.

3. Spillerummet er excentrikkens diameter trukket fra 
diameteren på balancevægtens lejefl ade (trin 1 minus 
trin 2). Hvis målingerne ligger uden for de maksimale 
slitagegrænser, der er anført i afsnittet Specifi kationer, 
skal de berørte komponenter udskiftes.

Måling af spillerum mellem balancevægtens styrebolt 
og glidesko og lukkespjældets føringskanal
1. Brug et udvendigt mikrometer, og mål den 

udvendige bredde af balancevægtens glidesko.
2. Brug et indvendigt mikrometer, en teleskopmåler 

eller et lignende værktøj, og mål bredden af 
føringskanalen i lukkespjældet. Notér målene ned.

3. Brug et udvendigt mikrometer, og mål den 
udvendige diameter af balancevægtens styretap.

4. Brug et mikrometer eller en skydelære med måleur 
til at måle den indvendige diameter for det 
tilsvarende hul i glideskoen. Notér målene ned.

Hvis blot en af målingerne ligger uden for de maksimale 
slitagegrænser, der er anført i afsnittet Specifi kationer, 
skal de berørte komponenter udskiftes.

Afmontering af regulatortværakslen
1. Afmonter koblingstappen og skiven, der sidder 

udvendigt på regulatortværakslen.
2. Skub akslen indad, og afmonter den ved at føre den 

gennem krumtaphuset. Pas på ikke at tabe den lille 
spændeskive inde i akslen.

Afmontering af oliepakninger på kraftudtags- og 
svinghjulssiden
Brug en tætningsaftrækker til afmontering af kraftudtaget 
og oliepakningerne på svinghjulssiden.

Krumtaphus
Eftersyn og service
Kontrollér alle pakningsfl ader for at sikre, at der ikke sidder 
pakningsfragmenter og dybe ridser eller mærker på dem.
Kontrollér, om cylindervæggen er ridset. I alvorlige 
tilfælde kan ubrændt brændstof vaske den nødvendige 
smøreolie af stempel og cylindervæggen. Stempelringe-
nes metal kommer i kontakt med væggens metal, hvilket 
forårsager slitage og ridser. Ridser på cylindervæggen 
kan også være forårsaget af lokale varme områder, der 
skyldes blokerede køleribber, eller utilstrækkelig eller 
snavset smøring.
Hvis cylinderboringen er ridset, slidt, lettere kantet eller 
har en stigning, kan det være nødvendigt at udbedre den. 
Brug et indvendigt mikrometer eller en teleskopmåler til 
at bestemme slitagens omfang (se i afsnittet Specifi katio-
ner). Hvis slitagen overskrider de angivne grænser, kan 
der fås en stempelring på 0,08 mm. Hvis cylinderen ikke 
vil makke ret med en stempelring på 0,08 mm, kan det 
være nødvendigt at udskifte shortblokken/motoren.

Slibning
Oplysninger

A

A 23°-33° dobbeltskravering
Mens de fl este cylinderslibesten på markedet kan bruges 
sammen med enten bærbare bor eller borestandere, an-
befales det at bruge en borestander med lav hastighed, 
da den muliggør en mere præcis placering af boringen i 
forhold til krumtapakslens forsænkning. Slibning foreta-
ges bedst ved en borehastighed på omkring 250 o/min 
og 60 slag i minuttet. Når du har monteret grove sten i 
slibestenen, skal du gøre som følger:
1. Sænk slibestenen ned i boringen, og juster den efter 

centrering, så stenene er i kontakt med 
cylindervæggen. Det anbefales at bruge et 
almindeligt skærekølemiddel.

2. Start bore- og slibeprocessen, når den lave kant af 
hver sten er på højde med boringens laveste kant. 
Bevæg slibestenen op og ned, mens du foretager 
udbedringen, så du undgår, at der dannes 
skærekanter. Kontrollér jævnligt størrelsen. Sørg for, 
at boringen er afkølet, når du måler den.

3. Når boringen er inden for 0,064 mm af den ønskede 
størrelse, udskiftes de grove sten med polersten. 
Fortsæt med polerstenene, indtil boringen ligger 
inden for 0,013 mm af den ønskede størrelse, og 
brug derefter fi nish-sten (korn 220-280), og polér 
boringen, til den får sin endelige størrelse. Der kan 
ses en dobbeltskravering, hvis slibningen foretages 
korrekt. Dobbeltskraveringen skærer den horisontale 
linje i en vinkel på 23°-33°. En for fl ad vinkel kan få 
ringene til at springe og slides for meget, mens en 
for stejl vinkel vil resultere i et højt olieforbrug.

4. Kontrollér boringen for rundhed, stigning og 
størrelse. Brug et indvendigt mikrometer, en 
teleskopmåler eller boremåler til at måle med. 
Målingerne bør foretages tre forskellige steder i 
cylinderen – i toppen, midten og bunden. Der bør 
foretages to målinger (vinkelret på hinanden) på tre 
forskellige steder.
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Rengøring af cylinderboring efter slibning
Cylindervæggene skal rengøres ordentligt efter slibning. 
Slibekornsrester i cylinderboringen kan ødelægge en 
motor efter mindre end én times drift efter genopbygning 
af motoren.
Det sidste led i rengøringen bør altid være en grundig 
skrubning med en børste og varmt sæbevand. Brug et 
kraftigt rengøringsmiddel, der kan nedbryde maskinolien 
og samtidig sørge for, at der er tilstrækkeligt med 
olieemulsion tilbage. Hvis olieemulsionen nedbrydes 
under rengøring, skal du kassere det snavsede vand og 
starte igen med mere varmt vand og rengøringsmiddel. 
Efter skrubning skal du rense cylinderen med meget 
varmt rent vand, tørre den helt af og påføre et tyndt lag 
motorolie for at forhindre rustdannelse.
Måling af spillerum mellem stempel og boring
Stempeloplysninger

A

A 8 mm

BEMÆRK! Brug ikke et søgerblad til at måle 
spillerummet mellem stempel og boring med 
– det giver unøjagtige målinger. Brug altid et 
mikrometer.

Før montering af stemplet i cylinderboringen er det 
nødvendigt at kontrollere spillerummet helt nøjagtigt. 
Dette trin glemmes ofte, og hvis spillerummene ikke 
ligger inden for specifi kationerne, vil det normalt medføre 
motorsvigt.
Brug følgende procedure for at måle spillerummet 
mellem stempel og boring nøjagtigt:
1. Brug et mikrometer, og mål stemplets diameter 8 

mm over bunden af stempelskørtet og vinkelret på 
stempelpinden.

2. Brug et indvendigt mikrometer, en teleskopmåler 
eller en boremåler til at måle cylinderboringen med. 
Mål ca. 63,5 mm under toppen af boringen og 
vinkelret på stempelpinden.

3. Spillerummet mellem stempel og boring er forskellen 
mellem boringens diameter og stemplets diameter 
(trin 2 minus trin 1).
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BEMÆRK! Kontrollér, at motoren samles med de 
specifi cerede tilspændingsmomenter, 
tilspændingssekvenser og spillerum. Hvis du 
ikke følger disse specifi kationer, kan det 
forårsage alvorlig slitage eller beskadigelse 
på motoren. Brug altid nye pakninger. Smør 
en smule olie på gevindet på kritiske befæ-
stelseselementer, før de samles, medmindre 
der er specifi ceret eller på forhånd er påført 
et tætningsmiddel eller Loctite®.

Sørg for, at alle rester fra rengøringsmidlet fjernes fra 
motoren, før du samler den igen og tager den i brug. 
Selv små mængder af disse rengøringsmidler kan hurtigt 
nedbryde motoroliens smørende egenskaber.
Kontrollér lukkespjældet, krumtaphuset, topstykket 
og ventildækslerne for at sikre, at alt gammelt 
pakningsmateriale er fjernet. Brug pakningsfjerner, 
lakfortynder eller malingfjerner til at fjerne evt. rester. 
Rengør overfl aderne med isopropylalkohol, acetone, 
lakfortynder eller kontaktrens til elektriske kontakter.

Komponenter i balancevægt/stempel

A

B

C

E
F

G P

O

H

K
L

N

M

J
I

D

A Knastakselhjul B Krumtapaksel C Kile til krumtapdrev D Balancevægt af tredje 
generation

E Regulatortværaksel F Underlagsskive G Koblingstap H Olietætning
I Endedæksel J Plejlstang K Stempelpindsholder L Stempelpind

M Stempel N Stempelringsæt O Balancevægt af første 
generation P Balancevægt af anden 

generation
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Montering af olietætning på kraftudtagssiden

Oplysninger om tætningsdybde på kraftudtagsside

A

B

A Olietætning B Tætningsdybde
5,5 mm

Brug et tætningsmonteringsbeslag, og monter til en 
dybde på 5,5 mm i krumtaphuset
Montering af regulatortværaksel
1. Anbring den tynde trykskive så langt inde på 

regulatortværakslen som muligt. 
2.  Påfør et tyndt lag olie på akslen, og monter den inde 

fra krumtaphuset.
3. Før den tykke trykskive så langt ind på 

regulatortværakslen udefra som muligt. Fastgør den 
ved at indføre koblingstappen i den 
maskinbearbejdede rille.

Montering af oliepumpe og indsugningsknastaksel

Oplysninger om samle indsugningsknastaksel

A
B

C

F

ED

A Indsugningsknast-
aksel B Stift med diameter 

på 3 mm
C Oliepumpe D Hulplacering 2

E Hulplacering 1 F 2,5 mm diameter
Stift

1. Genmonter oliepumpen på akslen, hvis den blev 
afmonteret fra indsugningsknastakslen tidligere. 
Prespasningen af medbringerstifterne kan være 
konstrueret på to måder. På én type slanger er 
hullerne til medbringerstifterne maskinbearbejdet 
med et spillerum på den ene side og en prespasning 
på den anden for at acceptere glatte medbringerstif-
ter. På senere typer slanger er hullerne maskinbear-
bejdet ens til rifl ede medbringerstifter. Understøt 
knastakslen (med gennemgangshullerne opad, hvor 
det er relevant) og monter stifter med en kortere 
diameter på 2,5 mm i det yderste hul nærmest 
bunden. Centrer stiften i akslen.

2. Hvis den lange medbringerstift på 3 mm blev 
afmonteret, skal du montere og centrere den i det 
øverste hul.

3. Påfør et tyndt lag fedt på gerotordrivhjulene, og 
monter dem i oliepumpen med den korte 
medbringerstift fastgjort i åbningen til det indvendige 
drivhjul.

Pumpeudgangstætninger

A B

A Åben tætning B Lukket tætning

Typer af oliepumpeudgange

A B

A
Type med åben 
udgang (kræver 

tætning)
B Type med lukket 

udgang

4. Fastlæg, om oliepumpens udgang er åben eller 
lukket. Pumper med åben udgang anvender en 
gummitætning mellem pumpeudgangen og det 
nederste hovedleje. Nogle moduler bruger en åben 
udgangstætning med en intern passage til at forsyne 
det nederste leje med olie. På nogle modeller bruges 
der en lukket tætning uden en oliepassage, og 
krumtapakslen har en tværboring til smøring af det 
nederste leje. Begge typer udgangstætninger er vist. 
Hvis der skal bestilles en ny tætning, skal du sørge 
for, at det er samme type som den afmonterede. 
Smør enderne af oliepumpeudgangens tætning med 
olie, og monter den i oliepumpens udgang.



65

Genmontering

20 690 08 Rev. A KohlerEngines.com

5. Monter indsugningsknastakslen i krumtaphusets 
nav. Monter oliepumpeudgangstætningen af gummi i 
den maskinbearbejdede lomme. Hvis der anvendes 
en åben udgangstætning, skal du kontrollere, at det 
lille fødehul er åbent og på linje med det nederste 
oliefødehul til hovedlejet. Brug en 3/32" 
unbrakonøgle eller en lygte med et spejl. Skub 
stålbøsningerne i pumpehuset ned, indtil de når i 
bund mod monteringsfl aden. Monter de to M5-
monteringsskruer. Hold pumpeudgangen mod 
hovedlejet og tilspænd skruerne med 6,2 Nm i nye 
huller, eller med 4,0 Nm i tidligere anvendte huler.

6. Hvis motoren anvender et aftapningsrør, indsættes 
den runde ende med fl angen i hullet tæt på foden af 
cylinderen og spændes på oliepumpehuset.

Montering af krumtapaksel og balancevægt.
BEMÆRK! Ved montering af en krumtapaksel med en 

balancevægt af tredje generation, skal trin 1 
og 2 ikke udføres.

1. Saml krumtapakslens balancevægt, hvis den er 
afmonteret fra krumtapakslen.

 a. Smør krumtapakslens excentrik og 
balancevægtens lejefl ader med olie.

 b. Monter de to balancevægthalvdele på 
krumtapakslens excentrik som afmærket eller 
som oprindeligt monteret.

 c. Balancevægt af første generation: Juster 
vægtene ind, og monter balancevægtens skrue 
gennem monteringshullerne fra kraftudtagssiden. 
Skru den ind i styretappens udvendige vægt på 
svinghjulssiden. Hold styretappens med en 
skruenøgle eller en torx-bit med 11,3 Nm. Undlad 
at holde på eller beskadige styretappens 
udvendige diameter.

  Balancevægt af anden generation: Juster 
vægtene ind, og monter balancevægtens skrue 
gennem monteringshullerne fra svinghjulssiden. 
Skru den ind i styretappens udvendige vægt på 
kraftudtagssiden. Hold styretappens med en 
skruenøgle eller en torx-bit med 11,3 Nm. Undlad 
at holde på eller beskadige styretappens 
udvendige diameter. Påfør fedt på den 
indvendige diameter af hvert hul i kontrolleddet 
og monter den ene ende over styretappen.

2. Monter forsigtigt kilen til krumtapdrevet i kilesporet.
3. Balancevægt af første generation: Monter forsigtigt 

krumtapakslen i krumtaphuset gennem 
kraftudtagstætningen, og sæt den helt på plads. Drej 
krumtapakslen, så plejlstangens leje vender væk fra 
cylinderen.

 Balancevægt af anden generation: Sørg for, at 
drejetappen på navet på den nederste del af krum-
taphuset er ren og fri for mærker eller ridser i 
overfl aden. Påfør en smule fedt på den udvendige 
diameter.

 Balancevægt af tredje generation: Monter forsigtigt 
krumtapakslen i krumtaphuset gennem 
kraftudtagstætningen, og sæt den helt på plads.

4. Balancevægt af første generation: Monter 
balancevægtens glidesko på styretappen med den 
massive ende mod krumtapakslen.

 Balancevægt af anden generation: Påfør en smule 
fedt på den udvendige diameter af styretappen på 
kraftudtagssiden af kontravægten og monter 
kontrolleddet. Monter forsigtigt krumtapakslen med 
kontrolled (hold på plads efter behov) gennem 
kraftudtagstætningen. Drej kontravægten en smule, 
og før den udvendige ende af kontrolleddet over den 
stationære styretap i krumtaphuset. Sæt 
kontrolleddet og krumtapakslen helt på plads, og 
undlad at bruge kraft for at placere delene.

 Balancevægt af tredje generation: Påfør en lille 
mængde motorolie på enderne af styreakslen. 
Monter styreakslen gennem leddene i 
krumtaphusets nav.

Montering af stempelringe
BEMÆRK! Der er fl ere detaljerede oplysninger om 

eftersyn af stempel og montering af 
stempelringe i afsnittet Adskillelse/Eftersyn 
og udbedring.

Montering af stempel på plejlstang
Saml stempel, plejlstang, stempelpind og 
stempelpindholdere.

Montering af stempel og plejlstang
BEMÆRK!  Det er meget vigtigt, at stemplet/plejlstangen 

vender rigtigt inde i motoren. Hvis det/den 
ikke vender rigtigt, kan det forårsage kraftig 
slitage eller store beskadigelser.

1. Forskyd stempelringene i rillerne, indtil endegabene 
står med en vinkel på 120° i forhold til hinanden. 
Smør cylinderboringen, krumtapaksellejet, 
plejlstangslejet, stemplet og ringene med motorolie. 

2. Tryk stempelringene sammen ved hjælp af en 
stempelringskompressor. Vend FLY-mærket på 
stemplet mod krumtaphusets svinghjulsside. Anbring 
ringkompressoren på krumtaphusets top, og 
kontrollér, at den er monteret, så den dækker hele 
omkredsen. Brug et blødt gummigreb fra en hammer 
og slå forsigtigt stempel/plejlstang ind i boringen. Det 
første slag skal være forholdsvist fast, så olieringen 
bevæger sig fra kompressoren og ind i boringen i én 
blød, hurtig bevægelse. Ellers kan skinnerne til 
olieringene springe ud og sætte sig fast mellem 
ringkompressoren og boringens top.

3. Før plejlstangen ned, og drej krumtapakslen, så den 
passer med lejerne. Monter plejlstangshætten.

4. Monter skruerne og tilspænd i to omgange, først 
med 5,5 Nm og derefter med 11,5 Nm.



66

Genmontering

KohlerEngines.com 20 690 08 Rev. A

Komponenter i knast/lukkespjæld

G

F

H

L

GO
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D

E

A

C

D

A Olietætning B Lukkespjæld
C Pakning D Oliepassageafdækning
E Knaststyringer F Trykskive
G Knastløftere H Knastaksel (udstødning)
I Lukkespjældspakning J Gerotor-drivhjul
K Oliepumpe L Knastakseltap
M Knastaksel 

(indsugning)
N Regulatorpind

O Regulatordrivhjul P Aksel til 
regulatordrivhjul

Montering af knastløftere
Monter to knastløftere som vist. Fordybningen til 
støttestangen skal vende opad. Fastgør hver knastløfter 
med en M6-skrue. Spænd skruerne med 7,5 Nm. Smør 
fordybningen og bunden af knastløfteren med lidt fedt 
eller olie.

Montering af udstødningsknastaksel og knaststyring

Placering af medbringerstifter til 
udstødningsknastaksel

B C

D
F

EA

A Udstødnings-
knastaksel

B Stift med diameter 
på 3 mm

C Stift med diameter på 
2,5 mm

D 1,86 mm

E Hulplacering 1 F Hulplacering 2

1. Hvis medbringerstifterne blev afmonteret fra 
udstødningsknastakslen, skal du følge den samme 
procedure som tidligere for indsugningsknastakslen 
og genmontere dem.

2. Smør den formede rille i trykskiven med en smule 
fedt. Sæt trykskiven på knastakslen, så den korte 
medbringerstift sidder i rillen. Fedtet holder 
trykskiven på plads. Drej udstødningsknastløfterne 
hen imod boringen til støttestangen, og indfør 
derefter knastakslen i krumtaphusets forsænkede 
boring. Kontrollér, at stifterne bliver siddende i 
trykskivens rille.

3. Smør knaststyringernes overfl ader let med fedt eller 
olie.

4. Saml og monter ACR-enheden (automatisk 
trykafl astning) i udstødningsknaststyringen, hvis den 
blev afmonteret før service.

 a. Monter fjederen på ACR-vægten med en løkke 
rundt om søjlen, og den formede øverste del 
fastgjort bag den øverste del.

 b. Monter ACR-enheden i hullet på 
udstødningsknaststyringen og fastgør den lange 
del bag den rillede tap.

5. Løft udstødningsknastløfteren, og monter udstød-
ningsknaststyringen med den samlede ACR-enhed 
på knastakslen, så den øverste medbringerstift går i 
indgreb i åbningen. Drej hjul og aksel, så ”EX”-timer-
mærket på knaststyringen står i klokken 8-position. 
Monter trykskiven på knastakslen.

Montering af indsugningsknastakselhjul på 
knastakslen
BEMÆRK!  Knaststyringer kan være udstyret med enten 

to eller fi re nitter.
Løft udstødningsknastløfteren, og monter udstødnings-
knastsakselhjulet på indsugningsknastakslen, så den 
øverste medbringerstift går i indgreb i åbningen. Drej hjul 
og aksel, så ”IN”-timermærket på knaststyringen står i 
klokken 4-position. Kun tidlige modeller: monter trykski-
ven (hvis oprindeligt anvendt) på knastakslen.
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Montering af krumtapdrev
Drej krumtapakslen, så kilen står i klokken 12-position. 
Hold krumtapdrevet, så timermærkerne er synlige, og 
sæt det på krumtapakslen og kilen, så timermærkerne 
på krumtapdrevet sidder over for timermærkerne på 
knaststyringen.

Montering af olietætning i svinghjulssiden
Smør den udvendige diameter og kant på 
olietætningen for enden af svinghjulet. Understøt 
lukkespjældet, og monter olietætningen. Brug et 
tætningsmonteringsværktøj, og før tætningen 5 mm ind i 
tætningsboringen.

Montering af lukkespjældspakning, lukkespjæld og 
ledningsnet

Tilspændingsrækkefølge for lukkespjæld

51 3 7

10

8

9

12

4 26

11

14

13

BEMÆRK! En særlige pakning, der bruges mellem 
lukkespjældet og krumtaphuset, styrer 
krumtapakslens endeslør; det er ikke 
nødvendigt at montere passkiver. Brug ikke 
RTV-tætningsmiddel i stedet for en pakning. 

BEMÆRK! Motorer med balancevægt af første 
generation: Smør balancevægtglideskoens 
udvendige plane overfl ader med fedt. 
Anbring glideskoen, så den massive ende 
ligger mod krumtapakslen. Kontrollér, at 
glideskoen forbliver i denne position i trin 2.

1. Kontrollér, at krumtaphusets og lukkespjældets 
tætningsfl ader er rene, tørre og fri for mærker og 
grater. Monter en lukkespjældspakning på 
krumtaphuset. 

2. Kontrollér, at pakning, dækplade og regulatordrivhjul 
er blevet samlet korrekt på lukkespjældet. Fastgør 
lukkespjældet på krumtaphuset. Sørg for, at glide-
skoen (modeller med balancevægt af første genera-
tion ) er rettet ind med lukkespjældets føringskanal, 
og at knastaksler og regulatordrivhjulsakslen er 
rettet ind med deres tilhørende lejefl ader. Når 
lukkespjældet sænkes ned i sin endelige position, 
skal du dreje krumtapakslen let for at hjælpe med til 
at få regulatorhjulet i indgreb.

3. Monter skruerne, der fastgør lukkespjældet på 
krumtaphuset, med eventuelle bøjler til ledningsnet-
tet og det afskærmede tændrørskabel med RFI-
undertrykkelse (placering nr. 5 hvis udstyret med 
dette). Hvis ledningsnettet blev adskilt fra lukke-
spjældet, føres det gennem bøjlerne og åbningen i 
lukkespjældet. Luk bøjlerne, så ledningsnettet 
holdes fast.

4. Tilspænd lukkespjældet med 24,5 Nm i 
nedenstående rækkefølge.
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Samling af topstykke
Før samling skal alle komponenterne smøres med 
motorolie, inklusive spidsen på ventilspindlerne og 
ventilstyrene. Monter følgende enheder i den nævnte 
rækkefølge ved hjælp af en ventilfjederklemme.
● Indsugnings- og udstødningsventiler
● Ventilfjederhætter
● Ventilfjedre
● Ventilfjederholdere
● Magnetankre til ventilfjedre

Montering af topstykke
Tilspændingsrækkefølge for topstykke

51

4

3

2

6

BEMÆRK! Genbrug ikke topstykkeskruer eller 
-pakninger, men udskift dem altid med nye.

Komponenter i topstykke

D

R
Q

J

A

P

O
N

M
L

K
H

F

I
G

E

C

B

A Pakning B Ventil C Topstykke D Tændrør
E Skrue til topstykke F Støttestang G Ventilfjederholder H Ventilspindeltætning
I Ventilfjeder J Ventilfjederhætte K Vippearm L Justeringsskrue
M Ventildækselpakning N Ventildæksel O Skrue P Omdrejningspunkt for 

vippearm
Q Gevindtap til 

vippearm
R Styreplade til 

støttestang



69

Genmontering

20 690 08 Rev. A KohlerEngines.com

BEMÆRK! Hvis krumtapakslen ikke er blevet drejet 
siden monteringen af krumtapdrevet, skal 
den drejes en (1) hel omgang. Dette vil 
indstille stemplet på kompressionsslagets 
øverste dødpunkt (ø.d.), så ventilspillerum-
met kan justeres ordentligt senere.

1. Kontrollér disse for at sikre, at der ikke er mærker og 
grater på topstykkets eller krumtaphusets 
tætningsfl ader.

2. Hvis motoren anvender en kuglekontraventil, monte-
res den i kilehulsåbningen øverst på krumtaphuset.

3. Monter en ny toppakning.
4. Monter topstykket med seks skruer. Monter den tykke 

skive på skruen tættest på udstødningsåbningen.
5. Gå frem efter den viste tilspændingsrækkefølge og 

spænd topstykkeskruerne i 2 omgange; først med 
20,5 Nm og derefter med 41,0 Nm.

Montering af vippearme og støttestænger
BEMÆRK! Det er meget vigtigt, at støttestængerne 

monteres og fastgøres i knastløfterens 
forsænkninger i dette forløb. Anbring om 
muligt motoren med topstykket opad, da det 
letter monteringen af støttestængerne og 
vippearmene og justeringen af ventilspille-
rummet.

BEMÆRK! Hvis støttestængerne anvendes igen, skal 
de altid monteres på deres oprindelige 
position.

1. Anbring støttestængernes ledeplader på topstykket 
med de ekstruderede kanter ned over støttestæn-
gernes boringer. Fastgør dem ved at montere 
gevindtapperne til vippearmene. Spænd tapperne 
med 13,5 Nm.

2. Smør fedt på vippearmenes og justeringsmøtrikker-
nes kontaktfl ader, og monter dem på gevindtapperne.

3. Vær opmærksom på mærket, der identifi cerer 
støttestangen som hørende til på enten indsugnings- 
eller udstødningssiden. Påfør fedt på støttestænger-
nes ender. Indfør støttestængerne i deres boringer, 
og før den laveste ende ind i knastløfternes forsænk-
ning. Det kan være nødvendigt at løfte eller forskyde 
den nederste ende af støttestangen let og mærke, at 
stangen går på plads i forsænkningen. Når den er 
anbragt korrekt, skal den holdes på plads, mens du 
positionerer vippearmen. Støttestangen skal forblive 
i forsænkningen, når vippearmene positioneres og 
justeres.

4. Med motoren ved Ø.D. for kompressionsslaget 
indsættes et fl adt søgerblad af korrekt størrelse (se 
herunder) mellem ventilspindlen og vippearmen. 
Spænd justeringsmøtrikken med en skruenøgle, 
indtil der mærkes et let træk på søgelæren. Hold 
møtrikken i den position, og spænd skruen (T15, 
Torx-kærv) til 5,5 Nm. Tilspænd kun Torx-skruen for 
at undgå skader på møtrikken. Udfør justeringspro-
ceduren på den anden ventil.

Spillerumsspecifi kationer – Ventil
Indsugningsventil 0,127 mm
Udstødningsventil 0,178 mm

Montering af ventildæksel
Tilspændingsrækkefølge for ventildæksel

7

5

2

3

4

1
6

Ventildæksel med pakning
1. Kontrollér, at ventildækslets og topstykkets tætnings-

fl ader er rene, tørre og fri for mærker og grater.
2. Monter først en ny ventildækselpakning og derefter 

ventildækslet. Anbring de beslag, der er monteret på 
ventildækslet, og fastgør de syv monteringsskruer.

 3. Tilspænd de to skruer med 11,0 Nm i nye huller eller 
med 7,5 Nm i tidligere anvendte huller i 
nedenstående rækkefølge.

Ventildæksel med RTV

A RTV-tætningsmiddel B RTV-overlapningsområde 
(halvvejs mellem hullerne)

BEMÆRK! Brug kun frisk tætningsmiddel. Anvendelse 
af for gammelt tætningsmiddel kan medføre 
lækage. Se Værktøj og hjælpemidler for 
vigtige oplysninger om påføring af tætnings-
middel.

BEMÆRK! For at sikre korrekt klæbestyrke af tætnings-
midlet på begge tætningsfl ader udføres trin 
3 umiddelbart (maks. 5 minutter) efter 
påføring af RTV.

1. Klargør tætningsfl aderne på topstykke og ventildæksel.
2. Påfør en 1,6 mm stribe af tætningsmiddel som vist, 

og bemærk RTV-overlapningsområdet.
3. Placer dækslet på topstykket. Anbring de beslag, der 

er monteret på ventildækslet, og fastgør de syv 
monteringsskruer.

4. Tilspænd ventildækselskruerne med 11,0 Nm i nye 
huller eller med 7,5 Nm i tidligere anvendte huller i 
nedenstående rækkefølge.

B

A
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Komponenter i svinghjul/tænding

G
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E

A

E

F

J

A Svinghjulsskrue B Underlagsskive
C Monteringsplade til 

blæser
D Blæser

E Magnet F Svinghjul
G Tændingsmodul H Stator
I Svinghjulskile J Pumpeslange

Montering af stator og ledningsnet
Montering af stator
1. Anbring statoren på monteringsnavene, så kablerne 

ligger i lukkespjældets kanal og forsænkning. De 
lukkes inde, når blæserhuset monteres. Hvis der 
blev anvendt en bøjle til at holde kablerne, skal 
skruen på placering nr. 13 afmonteres og bøjlen 
monteres. Hold bøjlen i position, og spænd skruen til 
24,5 Nm.

2. Monter to skruer for at fastgøre statoren, og spænd 
dem med 6,0 Nm i nye huller eller med 4,0 Nm i 
tidligere anvendte huller.

Montering af ledningsnet
Kontrollér, at låsefl igen på klemmen til det violette B+-
ledningsnetkabel vender opad. Før klemmen ind i det 
midterste stik på ensretter-regulatoren, indtil den låses 
på plads. Hvis de to AC-kabler ikke allerede er sat i, skal 
de sættes i de to stik i siden.

Montering af rørprop eller -formstykke og 
pumpeledning til brændstofpumpen
1. Påfør tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592TM-gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på 
1/8"-rørproppen eller 90°-stykket (hvis udstyret 
hermed). Monter og spænd denne/dette i lukke-
spjældets vakuumudgang med gevind. Tilspænd 
proppen med 4,5-5,0 Nm. Drej formstykkets udtag, 
så det står i klokken 8-position.

2. Hvis der bruges et formstykke, skal brændstofpum-
pens pumpeledning tilsluttes og fastgøres med klem-
men. Hvis brændstofpumpen er fastgjort til luftfi lter-
enheden, skal pumpeledningen ikke tilsluttes på 
nuværende tidspunkt.

Montering af blæser og svinghjul

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

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

BEMÆRK! Før du monterer svinghjulet, skal du kontrol-
lere, at krumtapakslens konus og svinghju-
lets nav er rene, tørre og helt fri for smøre-
midler. Smøremiddel kan få svinghjulet til at 
blive overbelastet og beskadiget, når 
monteringsskruen tilspændes i henhold til 
specifi kationerne.

BEMÆRK! Kontrollér, at svinghjulskilen er monteret 
korrekt i kilesporet. Svinghjulet kan revne 
eller blive beskadiget, hvis kilen ikke monte-
res korrekt.

BEMÆRK! Brug altid en båndskruenøgle eller et 
holdeværktøj til en svingnøgle til at holde 
svinghjulet, når svinghjulets befæstelsesele-
menter skal tilspændes. Undlad at indsætte 
en stang eller en kile mellem køleribberne 
eller svinghjulets startkrans, da det kan få 
disse dele til at revne eller blive beskadiget.

1. Monter en passende kile i krumtapakslens kilespor. 
Afhængigt af typen af krumtapakslens kilespor 
anvendes enten en Woodruff-kile eller lige kile. 
Sørg for, at kilen sidder korrekt.

2. Monter svinghjulet på krumtapakslen, så kilesporet 
sidder på linje med kilen . Pas på ikke at forskyde 
kilen eller løsne kilen. 

3. Anbring blæseren på svinghjulet, så styrestifterne 
går i indgreb i de tilsvarende forsænkninger.

4. Monter blæserens monteringsplade, så de fi re 
udskæringer er på linje efterfulgt af den tunge fl ade 
spændeskive og skruen.
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5. Brug en båndskruenøgle eller et holdeværktøj til svinghjul til at holde svinghjulet med og tilspænd skruen. For en 
M10-skrue, tilspænd med 66,5 Nm. For en M12-skrue, tilspænd med 88,0 Nm.

Udvendige motorkomponenter

A

B

C

K L

P O

Q

S T

U

O

O

D

E

H

G

F

JI

M

N

K
L

M

N

V

O

W

R

A Oliepåfyldning/oliepind B Smudsfi lter C Blæserhus D Brændstofpumpe
E Plade til topstykke F Ensretter-regulator G Elektrisk starter H Oliefi lter
I Brændstoffi lter J Oil Sentry™ K Afskærmning til luftfi lter L Forfi lter
M Luftfi lterindsats N Luftfi lterenhed O Pakning P Karburator

Q Jordledning R Olieaftapningsprop S Nikki-
brændstofsolenoide T Walbro-

brændstofsolenoide
U Varmeskjold V Varmeskjold W Karburatormellemstykke

Montering af elektrisk starter
Monter den elektriske starter på lukkespjældet, og 
fastgør den med møtrikker. Kontrollér, at kabler er fri af 
bevægelige dele, og tilspænd møtrikkerne til 3,6 Nm.

Montering af tændingsmodul
1. Drej svinghjulet, så magneten peger væk fra tæn-

dingsmodulets nav. Monter tændingsmodulet på 
krumtaphusets nav med afbryderklemmen opad ved 
hjælp af skruer. Anbring modulet så langt væk fra 
svinghjulet som muligt. Spænd skruerne tilstrække-
ligt til, at de kan holde modulet fast i dets position.

2. Drej svinghjulet, så magneten sidder på linje med 
tændingsmodulet.

3. Indfør et fl adt søgerblad på 0,25 mm mellem 
magneten og tændingsmodulet. Løsn skruerne, så 
magneten trækker modulet mod søgerbladet.

4. Tilspænd skruerne med 6,0 Nm, i nye huller eller 
med 4,0 Nm i tidligere anvendte huller.

5. Drej svinghjulet frem og tilbage, og kontrollér spille-
rummet mellem magneten og tændingsmodulet. 
Kontrollér, at magneten ikke rammer modulet. 
Kontrollér luftgabet igen med et søgerblad, og juster 
det om nødvendigt igen. Endeligt luftgab: 
0,203/0,305 mm.

6. Slut afbryderkablet til tapklemmen på 
tændingsmodulet.
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7. Hvis der er monteret et afskærmet tændrørskabel med 
RFI-undertrykkelse, skal kablet anbringes i holdebøj-
len, så de fl ettede ledninger er i direkte kontakt med 
bøjlen, når den lukkes. Luk omhyggeligt bøjlen med 
en tang, indtil der er en afstand på 0,127 mm mellem 
enderne. Undlad at klemme eller trykke bøjlen fl ad.

Montering af tændrør
1. Kontrollér gnistgabet ved hjælp af et søgerblad. 

Indstil gnistgabet til 0,76 mm.
2. Montér tændrøret i topstykket.
3. Spænd tændrøret med 27 Nm.

Montering af varmeskjold, karburator, 
forbindelsesled og luftfi lterenhed
1. Hvis karburatorens gevindtap har været afmonteret, 

skal den monteres igen i den yderste position på 
cylinderen (tættest på topstykket). Brug en E5 
Torx®-bøsning eller to møtrikker, der er spændt 
sammen, og drej tappen ind, til den er spændt.

2. Kontrollér, at alle pakningsfl aderne er rene og fri for 
mærker eller beskadigelser.

3. Monter en ny indsugningspakning på karburatortap-
pen, og monter derefter varmeskjoldet eller karburator-
mellemstykket. Den buede ende af varmeskjoldet skal 
vende nedad, mod motoren. Hvis skjoldet er udstyret 
med et støbt fremspringende punkt, skal det vende 
bagud, når det indsættes i indsugningsporten. Kontrol-
lér, at det fremspringende punkt går gennem det store 
hul i pakningen, så de fortsat er på linje med hinanden.

4. Modeller, der kun har én skrue og én gevindtap: Før 
en stang med en diameter på 3/16" og en længde på 
omtrent 4" ind i monteringshullet på varmeskjoldet/
karburatormellemstykket, hvor den skal fungere som 
en midlertidig justeringspind. Vær omhyggelig med 
ikke at tvinge stangen ind eller beskadige gevindene.

5. Monter varmeskjoldet (hvis udstyret hermed) med 
pakning eller en ny karburatorpakning på 
gevindtappen/-tapperne og/eller justeringspinden. 

6. Fastgør choker- og gasspjældsforbindelsled på 
karburatoren, og monter karburatoren. Hvis 
regulatorarmen ikke har været frakoblet, skal den 
monteres på regulatorakslen med armen opad.

7. Hvis karburatoren er forsynet med en brændstofso-
lenoide, skal jordkablet fastgøres til krumtaphusets 
nav med tandspændeskiven mellem øjeklemmen og 
navet. Tilspænd skruerne med 8,0 Nm. Slut solenoi-
dens strømkabel til ledningsnettet, og fastgør det 
med et plastbånd.

8. Slut brændstofslangen til karburatoren, og fastgør 
den med en slangeklemme.

9. Monter luftfi lterenheden (med fastgjort 
brændstofpumpe, hvis udstyret hermed).

 a. Monter en ny pakning på luftfi lterenheden. 
Kontrollér, at de to metalafstandsstykker sidder i 
luftfi lterenhedens monteringshuller, og monter 
enheden på tappen/tapperne og/eller juste-
ringspinden. Kontrollér, at den øverste monte-
ringstap sidder over lukkespjældets nav. Monter 
møtrik(ker) og spænd med fi ngrene.

 b. Modeller, der kun har én skrue og én gevindtap: 
Brug fi ngrene til at sikre, at delene ikke forskyder 
sig i forhold til hinanden, og afmonter derefter 
forsigtigt justeringspinden, og monter den lange 
gevindskærende M6-skrue. SMØR IKKE MED 
OLIE. Kontrollér, at alle pakningerne fortsat 
sidder i den rigtige position.

 c. Tilspænd møtrikken/møtrikkerne med 5,5 Nm. 
Tilspænd skruen til 8,0 Nm i et nyt hul eller 
5,5 Nm i et hul, der har været anvendt tidligere. 
Spænd ikke for hårdt. En M6-skrue til den øverste 
tap monteres, når blæserhuset monteres.

10. Slut udluftningsslangen til ventildækslet og 
luftfi lterenheden. 

Montering og justering af regulatorarm

Oplysninger om gasreguleringsbeslag

F

B

D

C

E

A

A Regulatorarm B Gasreguleringsbeslag
C Chokerforbindelsesled D Gasspjældsforbindel-

sesled
E Brændstofpumpebeslag F Brændstofpumpe

BEMÆRK: Det anbefales at udskifte regulatorarmen 
ved afmontering.

1. Monter regulatorarmen på regulatorakslen med 
armdelen opad. Slut gasspjældsforbindelsesleddet til 
ved hjælp af den sorte forbindelsesledsbøsning.

2. Før regulatorarmen mod karburatoren, til den ikke 
kan komme længere (helt åbent gasspjæld), og hold 
den dér. Tving ikke armen, da det kan bøje eller 
ødelægge forbindelsesleddet Tag fat i tværakslen 
med en tang, og drej akslen så langt mod uret som 
muligt. Spænd møtrikken med et tilspændingsmo-
ment på 7,0-8,5 Nm.
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Placering af regulatorfjeder af tidlig type

A

B

Højhastigheds-
omdrejningstal

Omdrejningstal ved 
reguleret tomgang

Hul til 
regulatorarm

Hul til gasre-
guleringsarm Hvid fjeder Grøn fjeder Sort fjeder

3201-3400 B A X

3201-3400 B A X

3201-3400 1601-1800 B A X

Placering af regulatorfjeder af senere type

A

BB
C D

Højhastighedsomdrej-
ningstal

Omdrejningstal ved 
reguleret tomgang

Hul til 
regulatorarm

Hul til gasre-
guleringsarm Rød fjeder Justeringshul

Mindre end 3000 o/min. B A X D
Mindre end 3000 o/min. B A X C

Placering af regulatorfjeder af aktuel type

A

E D

C

B

Højhastig-
hedsomdrej-

ningstal

Omdrejningstal ved reguleret 
tomgang Hul til 

regulatorarm
Gasregule-
ringsarm

 Hul
Rød fjeder Justeringshul

89 mm boring 94 mm boring
2400-2900 1500-2150 1750-2150 B A X C
2901-3100 1500-2150 1750-2150 B A X D
3101-3750 1500-2150 1750-2150 B A X E
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Montering af gasreguleringsbeslag
1. Fastgør regulatorfjederen til regulatorarmen og 

gasreguleringsbeslagets gasreguleringsarm i de 
originale huller. Hvis hullerne ikke blev mærket ved 
adskillelse, henvises til diagrammerne 
Regulatorfjederens placering. Slut 
chokerforbindelsesleddet fra karburatoren til 
aktiveringsarmen på gasreguleringsbeslaget.

2. Fastgør gasreguleringsbeslaget til 
monteringsstederne på motoren med M6-skruerne. 
Anbring beslaget som markeret under adskillelsen. 
Tilspænd skruerne med 11,0 Nm, i nye huller eller 
med 7,5 Nm i tidligere anvendte huller.

Montering af brændstofpumpe (hvis monteret)
BEMÆRK! Hvis brændstofpumpen er fastgjort til 

luftfi lterenheden, skal brændstofl edninger og 
pumpeledninger fortsat tilsluttes 
brændstofpumpen. Slut pumpeledningen til 
pumpeformstykket og fastgør med en 
klemme.

1. Fastgør brændstofpumpens monteringsbeslag til 
gasreguleringsbeslaget med de to M5-skruer. 
Tilspænd skruerne med 6,5 Nm, i nye huller eller 
med 4,0 Nm i tidligere anvendte huller.

2. Fastgør brændstofpumpen til beslaget, så 
pumpeformstykket sidder i klokken 4-position. 
Fastgør med to M6-skruer. Tilspænd skruerne med 
9,5 Nm, i nye huller eller med 5,9 Nm i tidligere 
anvendte huller. Spænd dem ikke for hårdt.

3. Slut pumpe- og brændstofslangerne til 
brændstofpumpen, og fastgør dem med klemmer.

Montering af ensretter-regulator
1. Brug M6-skruer til at montere ensretter-regulatoren 

på krumtaphusets nav med køleribberne udad. 
Tilspænd skruerne med 6,0 Nm, i nye huller eller 
med 4,0 Nm i tidligere anvendte huller.

2. Sæt stikket i ensretter-regulatorens klemmer.

Montering af pladen til topstykket
Fastgør topstykkets plade på topstykket med skruer. 
Tilspænd skruerne med 10,2-12,4 Nm, i nye huller eller 
med 7,0-8,5 Nm i tidligere anvendte huller.

Montering af Oil Sentry™-afbryder eller rørprop
Påfør tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592TM-gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på 
1/8"-rørproppen eller adapteren Monter og tilspænd 
denne i lukkespjældets port. Tilspænd rørproppen med 
4,5-5,0 Nm. Hvis der blev monteret en afbryder, påføres 
tætningsmiddel til gevindet på Oil Sentry™-afbryderen, 
og den monteres i adapteren, centerhullet eller 
lukkespjældet bag blæserhuset. Tilspænd afbryderen 
med 4,5-5,0 Nm. Slut det grønne ledningsnetkabel til 
klemmen på afbryderen.

Montering af blæserhus og smudsfi lter
1. Anbring blæserhuset på motoren, og før 

tændrørskablet gennem åbningen på undersiden.
2. Kontrollér, at statorens kabler sidder inden for 

blæserhusets kærv. Ret monteringspunkterne ind 
med hinanden, og monter derefter de fi re M6-
monteringsskruer med ansats. Hvis der blev brugt 
en fl ad spændeskive under hovedet på en af 
skruerne, skal du montere skruen på det sted, der er 
tættest ved oliepåfyldningen/oliepinden. 

 Tilspænd skruerne med 11,6 Nm i nye huller eller 
med 7,7 Nm i tidligere anvendte huller.

3. Monter smudsfi lteret på køleblæseren.

Montering af luftfi lterelement, forfi lterindsats og 
luftfi lterafdækning
1. Monter luftfi lterelementet med den plisserede side 

udad. Påfør gummitætningsmiddel på alle 
luftfi lterenhedens kanter.

2. Monter forfi lteret (hvis monteret) på den øverste del 
af luftfi lterafdækningen.

3. Monter afdækningen til luftfi lteret, og fastgør den 
med de to tapper.

Montering af lyddæmper
1. Monter pakning, lyddæmper og møtrikker på 

tapperne på udstødningsudgangen. Undlad at 
spænde møtrikkerne helt til.

2. Hvis der anvendes et ekstra lyddæmperbeslag, 
monteres M6-skruerne på beslaget.

3. Tilspænd møtrikkerne med 24,4 Nm. Tilspænd 
skruerne med 7,5 Nm.

Montering af aftapningsprop og oliefi lter samt 
påfyldning af olie
1. Monter olieaftapningsproppen. Tilspænd tændrøret 

med 14 Nm.
2. Anbring det nye fi lter i en fl ad beholder med 

åbningen opad. Påfyld ny olie, indtil olien når 
bunden af gevindet. Vent 2 minutter, indtil fi lteret har 
absorberet olien. 

3. Påfør en tynd fi lm af ren olie på gummipakningen på 
det nye fi lter.

4. Se den korrekte montering i brugsanvisningen til 
oliefi lteret.

5. Påfyld ren olie i krumtaphuset. Oliestanden bør 
befi nde sig øverst på oliepindens indikator.

6. Sæt oliepåfyldningsdækslet/oliepinden på igen, og 
stram godt til.
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Klargøring af motoren til drift
Motoren er nu helt samlet igen. Før du starter eller 
anvender motoren, skal du være sikker på, at følgende 
foranstaltninger er blevet truffet.
1. Alt udstyr er spændt godt til.
2. Olieaftapningsproppen, Oil Sentry™-trykafbryderen 

(hvis monteret) og et nyt oliefi lter er monteret.
3. Krumtaphuset er fyldt med den rigtige mængde, 

vægt og type olie.

Test af motoren
Det anbefales at kontrollere motorens funktion på 
en prøvestand eller -bænk, før den monteres i det 
pågældende udstyr.
1. Anbring motoren på en prøvestand. Monter en 

olietrykmåler. Start motoren, og kontrollér, at der er 
et olietryk (5 psi eller mere).

2. Lad motoren køre i 5-10 minutter mellem tomgang 
og mellemområdet. Juster gas- og 
chokerreguleringen og højhastighedsindstillingen 
efter behov. Kontrollér, at den maksimale 
motorhastighed ikke overstiger 3300 o/min. Juster 
karburatorens tomgangsnål og/eller tomgangsskrue 
efter behov. Se afsnittet Brændstofsystem og 
regulator.
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