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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 brændstof-
tanken, 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 om-
råder med god ventilation 
og god afstand til antæn-
delseskilder.

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.

 ADVARSEL
Væsker under højt tryk 
kan gennemtrænge huden 
og forårsage alvorlige 
skader eller dødsfald.
Undgå at arbejde på 
brændstofsystemet uden 
tilstrækkelig uddannelse 
eller sikkerhedsudstyr.

Skader fra væskegennemtræng-
ning er meget giftige og farlige. 
Ved ulykker skal der omgående 
søges læge.

 ADVARSEL

Eksplosivt brændstof 
kan medføre brand og 
alvorlige forbrændinger.
Brændstofsystemet skal 
ALTID forblive under 
HØJT TRYK.

Vikl en klud helt omkring stikket 
til brændstofpumpen. Tryk på 
frigørelsesknappen/-knapperne 
og træk langsomt stikket 
væk fra brændstofpumpen, 
og lad kluden absorbere 
eventuelle brændstofrester 
i højtryksbrændstofslangen. Spildt 
brændstof skal fjernes omgående.
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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 lforfi lteret (hvis monteret). Luftfi lter/indsugning

For hver 100 timer eller årligt¹
● Skift olie. Smøresystem
● Rens luftfi lterelementet med lav profi l. Luftfi lter/indsugning
● Afmonter og rengør kapper og køleområder. Luftfi lter/indsugning
● Kontrollér oliekøleribbe, og rengør dem om nødvendigt (hvis monteret). Smøresystem

For hver 150 timer
● Kontrollér heavy-duty-fi lterovervågning Luftfi lter/indsugning
● Efterse heavy-duty-luftfi lterets papirelement og området omkring 

indsugningsfi lteret.
Luftfi lter/indsugning

For hver 200 timer¹
● Udskift det unikke EFI (Electronic Fuel Injection)-brændstoffi lter.

For hver 200 timer
● Skift oliefi lter Smøresystem

For hver 300 timer¹
● Udskift heavy-duty luftfi lterelement, og kontrollér det indvendige element. Luftfi lter/indsugning

For hver 500 timer eller årligt¹
● Udskift tændrørene, og indstil gnistgabet. Elektrisk system

For hver 600 timer¹
● Udskift det indvendige heavy-duty luftfi lterelement. Luftfi lter/indsugning

1Vedligeholdelsesprocedurerne skal udføres hyppigere i meget støvede og snavsede omgivelser.
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 benzinblanding 

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

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

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

2. Skift olie, mens motoren stadig er varm efter brug. 
Afmonter tændrøret/tændrørene, og tilsæt ca. 30 ml 
til cylinderen eller cylindrene. Sæt tændrøret/ 
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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Mål i millimeter. 
De tilsvarende mål i tommer er vist i [].

424.29
(16.704) 304.72

(11.997)277.30
(10.917)

135.00
(5.315)

Air Filter Rain 
Cap Removal

88.20
(3.473)

130.00
(5.118)

Air Filter Cover
Assembly Removal

230.20
(9.063)

Safety Air Filter
Element Removal

342.52
(13.485)

Primary Air Filter
Element Removal

19.22
(0.757)

Spark Plug

15.70
(0.618)

142.89
(5.626)

92.10
(3.626)

184.20
(7.252)

17.53
(0.690)

Spark Plug

Mounting
Hole “A”

Engine

LIFT STRAP

2X OIL DRAIN PLUG
3/8 NPT (IN.)

89.00
(3.504)

MOUNTING
HOLE “A”

432.61
(17.032)

471.44
(18.560)

210.40
(8.284)

52.40
(20.063)

OIL FILL LOCATION

OIL DIPSTICK

622.63
(24.513)

1/4 IN. SQ. 
KEYWAY

85.50
(3.366)

28.56
Ø(1.125)

7/16-20 UNF 2B (IN.)
38.10 (1.500)

155.58
(6.125)

152.08
(5.987)

OIL FILTER
97.38

(3.834)

52.75
(2.077)

OIL FILTER
104.00
(4.094)

89.00
(3.504)

ENGINE MOUNTING 
SURFACE

301.59
(11.874)

SOLENOID 
SHIFT 

STARTER

45˚ 45˚

ENGINE 
MOUNTING 

SURFACE

7/16-14 UNC 2B (IN.)
21.0 (0.827)

Ø196.85 (7.75) B.C.

3/8-16 UNC 2B (IN.)
17.0 (0.669)

Ø142.88 (5.625) B.C.

30˚

OIL FILL LOCATION

LIFT
STRAP

51.20
(2.016)

286.49
(11.279)

30˚ 30˚

30˚

Motormål med heavy-duty luftfi lter
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FUEL PUMP

370.05
(14.569)

30.00
(1.181)

SPARK PLUG

3.05
(0.120)

OIL FILL

OIL FILL

1/4 IN. SQ. KEYWAY

101.38
(3.992)

8550
(3.366)

KEYWAY

7/16-20 UNF 28 IN.
38.10 (1.500)

155.58
(6.125)

152.08
(5.987)

OIL FILTER

ENGINE MOUNTING SURFACE

MOUNTING SURFACE

4.00 (0.157)
PILOT

52.75
(2.077)

OIL FILTER

100.00
(3.937)

51.00
(2.008)

89.00
(3.504)

12.19
(0.480)

RECTIFIER
REGULATOR

OIL DRAIN PLUG
3/8 IN. NPT

MOUNTING
HOLE “A”

      PILOT  177.800
    (7.000)
OPTIONAL PILOT 146.050
    (5.750)

ENGINE MTG SURFACE

SOLENOID 
SHIFT 

STARTER

MOUNTING HOLE “A”

M8 X 1.25
20.5 DEEP
2 HOLES
MUFFLER MTG 
BOSSES

308.17
(12.133)

M8 X 1.25
4 STUDS

283.58
(11.164)

50.00
(1.969)
EXHAUST
PORT #1

50.00
(1.969)

EXHAUST PORT #2

LIFT STRAP
75.35

(2.966)65.00
(2.559)

122.10
(4.807)

173.68
(6.838)

30˚

334.78
(13.180)

50.00 (1.969) 
SPARK PLUG

32.00 (1.260) 
EXHAUST PORT #2

12.00 (0.472) 
EXHAUST PORT #1

OIL DIPSTICK

432.61
(17.032) 

ENGINE MOUNTING SURFACE67.50 (2.657) 
MUFFLER MOUNTING 

BOSSES

51.00
(2.008)

89.00
(3.504)

OIL DRAIN PLUG
3/8 IN. NPT 

12.19
(0.480)

426.44
(16.789)

302.63
(11.915)

12.15
(0.478)

60.00
(2.362)

AIR CLEANER
COVER REMOVAL

17.07
(0.672)

SPARK PLUG

FUEL FILTER

CRANKSHAFT

15.70
(0.618)

OIL FILTER
REMOVAL

142.89
(5.626)

92.10
(3.626)

184.20
(7.252)

MOUNTING 
HOLES

ENGINE

MOUNTING HOLE 
“A”

463.36
(18.242)

17.53
(0.690)

SPARK PLUG

Motormål med lavprofi lsluftfi lter
Mål i millimeter. 

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

Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECH630
EFI Command-motor

Vandret aksel
Numerisk betegnelse

Specifi kationer . . . . . . . . . . . . . . ECH630-3001
Serienr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4323500328

Kode for fremstillingsår           Fabrikskode
 Kode År
 43 2013
 44 2014
 45 2015

GENERELLE SPECIFIKATIONER3.6 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745
Boring 80 mm 83 mm 83 mm
Slaglængde 69 mm 67 mm
Slagvolumen 694 cc 747 cc 725 cc
Oliekapacitet (genpåfyldning) 1.9 l
Maksimal driftsvinkel
(ved fuld oliestand)4 25°

TILSPÆNDINGSSPECIFIKATIONER3.5 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Blæserhus
Ind i udkernet aluminiumshul eller 

svejset møtrik
  M5

  M6

Ind i ekstruderet hul i metalplade
  M5

  M6

6,2 Nm i nye huller
4,0 Nm i tidligere anvendte huller

10,7 Nm i nye huller
7,3 Nm i tidligere anvendte huller

2,8 Nm i nye huller
2,3 Nm i tidligere anvendte huller

2,8 Nm i nye huller
2,3 Nm i tidligere anvendte huller

6,2 Nm i nye huller
4,0 Nm i tidligere anvendte huller

10,7 Nm i nye huller
7,3 Nm i tidligere anvendte huller

Lukkespjæld
Befæstigelse 25,6 Nm 24,4 Nm

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

11,6 Nm
22,7 Nm
14,7 Nm
11,3 Nm

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 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Krumtaphus
Montering af udluftningsdæksel 11,3 Nm i nye huller

7,3 Nm i tidligere anvendte huller
7,3 Nm

Sensor til olietemperatur (i 
udluftningsdæksel)

7,3 Nm

Oil SentryTM (i udluftningsdæksel) 4,5 Nm
Olieaftapningsprop 13,6 Nm

Topstykke
Sekskantet fl angemøtrik (tilspænding i to 

trin)

Topstykkebolt (tilspænding i to trin)

først til 16,9 Nm
sidst til 33,9 Nm

først til 22,6 Nm
sidst til 41,8 Nm

Skrue til vippearm 18,1 Nm

Blæser/svinghjul
Montering af blæser 9,9 Nm
Holdeskrue til svinghjul 71,6 Nm 66,4 Nm
Befæstigelse til metalgræsgitter (til 
svinghjul)

9,9 Nm

Befæstigelse til plastgræsgitter (til blæser) 4,0 Nm

Brændstofpumpe
Sideskærmsbefæstigelse 11,9 Nm
Modulbefæstigelse 9,2 Nm
Befæstigelse til pulspumpebeslag 2,1 Nm
Pulspumpebefæstigelse til beslag 7,3 Nm i nye huller

6,2 Nm i tidligere anvendte huller

Regulator
Armmøtrik 7,1 Nm 6,8 Nm
Gasregulering
 Samlet på topstykker
 Samlet på blæserhus

10,7 Nm
2,8 Nm

Tænding
Tændrør 27 Nm
Spolebefæstigelse 10,2 Nm
Tilspændingsmoment for 
tændingsmodul

4,0-6,2 Nm

Skrue til positionssensor for 
krumtapaksel

6,2 Nm

Skrue til positionssensorbeslag for 
krumtapaksel

7,3 Nm

Skrue til elektronisk styreenhed 6,2 Nm
Blæserhus
Befæstigelse af ensretter-regulators 
jordledning

2,8 Nm i nye huller
2,3 Nm i tidligere anvendte huller

Befæstigelse for ensretter-regulator 1,4 Nm

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 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Indsugningsmanifold
Befæstigelse (tilspænding i to trin) først til 7,8 Nm

sidst til 10,5 Nm
først til 7,4 Nm
sidst til 9,9 Nm

Befæstigelse til sensor for absolut 
manifoldtryk (MAP)

7,3 Nm

Indsprøjtningsdysehætte 7,3 Nm
Befæstigelsesmøtrik for luftfi lter til 
gasspjældshus

8,2 Nm

Befæstigelse til monteringsbeslag for 
heavy-duty luftfi lter

5,8 Nm

Befæstigelse til 
indsprøjtningsdysehætte 7,3 Nm

Lyddæmper
Låsemøtrik 27,8 Nm 24,4 Nm
Oxygensensor 50,1 Nm

Oliekøler
Oliekøler/adapternippel 28,5 Nm 27 Nm
Befæstigelse
 I blæserhus
 Mellem oliekølerslanger

2,8 Nm
2,3 Nm

Gasreguleringsbeslag
Befæstigelse (samlet på topstykker) 10,7 Nm i nye huller

7,3 Nm i tidligere anvendte huller
Befæstigelse (samlet på blæserhus) 2,8 Nm i nye huller

2,3 Nm i tidligere anvendte huller
Tilspændingsmoment for befæstigelse 10,7 Nm i nye huller

7,3 Nm i tidligere anvendte huller

Starter
Gennemgående bolt
 Nippondenso (solenoideskift)
 Delco-Remy (solenoideskift)

5,6-9,0 Nm
4,5-7,5 Nm
5,6-9,0 Nm

Skrue 16,0 Nm 15,3 Nm
Monteringsskrue til børsteholder
 Delco-Remy-starter

2,5-3,3 Nm
2,5-3,3 Nm

Starter-solenoide
Monteret udstyr
 Nippondenso-starter
 Delco-Remy-starter

4,0-6,0 Nm
6,0-9,0 Nm
4,0-6,0 Nm

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

8,0-11,0 Nm
8,0-12,0 Nm
8,0-11,0 Nm

Stator
Skrue 6,2 Nm i nye huller

4,0 Nm i tidligere anvendte huller 6,2 Nm

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 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Ventildæksel
Befæstigelse
 Dæksel til pakning
 Dæksel til sort O-ring
  med kraveskruer
  med fl angeskruer og 

afstandsstykker
 Dæksel til gul eller brun O-ring med 

integrerede metalafstandsstykker

6,2 Nm
3,4 Nm

5,6 Nm
9,9 Nm

6,2 Nm

SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Knastaksel
Endeslør (med skive) 0,101/0,406 mm 0,076/0,127 mm
Spillerum 0,025/0,105 mm 0,025/0,063 mm
Boring, indv. diam.
 Ny

 Maks. slitagegrænse

20,000/20,025 mm

20,038 mm

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

Lejefl ade, udv. diam.
 Ny

 Maks. slitagegrænse

19,920/19,975 mm

19,914 mm

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

Plejlstang
Spillerum plejlstang-til-
krumtapsøjle ved 21 °C
 Ny

 Maks. slitagegrænse
0,043/0,073 mm

0,088 mm

0,030/0,055 mm

0,070 mm
Spillerum i siden mellem plejlstang 
og krumtapsøjle 0,26/0,63 mm 0,26/0,63 mm
Spillerum plejlstang-til-stempelpind 
ved 21 °C 0,015/0,028 mm 0,015/0,028 mm
Stempelpindsende, indv. diam. 
ved 21 °C
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

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

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

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

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

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

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier.
5 Smør gevindene med olie før samling. 5 Smør gevindene med olie før samling.
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SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Krumtapaksel
Endeslør (frit) 0,070/0,590 mm 0,070/0,590 mm
Endespillerum (m/
tryklejekomponenter) 0,070/1,190 mm 0,070/1,190 mm
Boring (i krumtaphus)
 Ny
 Maks. slitagegrænse

40,972/40,997 mm
41,011 mm

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

Boring (i lukkespjæld)
 Ny 40,974/41,000 mm 40,987/40,974 mm
Krumtapaksel-til-glideleje 
(lukkespjæld), spillerum
 Ny 0,03/0,12 mm 0,03/0,09 mm
Krumtapakselboring (i lukkespjæld)-
til-krumtapaksel, spillerum
 Ny

0,039/0,087 mm 0,039/0,074 mm
Svinghjulets endehovedleje
 Udv. diam. – Ny
 Udv. diam. – Maks. 

slitagegrænse
 Maks. stigningsgrænse
 Maks. rundhedsafvigelses-

grænse

40,913/40,935 mm
40,843 mm
0,022 mm
0,025 mm

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

Lukkespjældets endehovedleje
 Udv. diam. – Ny
 Udv. diam. – Maks. 

slitagegrænse
 Maks. stigningsgrænse
 Maks. rundhedsafvigelses-

grænse

40,913/40,935 mm
40,843 mm
0,022 mm
0,025 mm

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

Plejlstangstap
 Udv. diam. – Ny
 Udv. diam. – Maks. 

slitagegrænse
 Maks. stigningsgrænse
 Maks. rundhedsafvigelses-

grænse

35,950/35,973 mm
35,941 mm
0,018 mm
0,025 mm

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

Krumtapaksel T.I.R.
 Kraftudtagsende, 

krumtapaksel i motor
 Hele krumtapaksel, i 

hakklodser

0,279 mm
0,10 mm

0,279 mm
0,10 mm

Cylinderboring
Boring, indv. diam.
 Ny 80,000/80,025 mm

 
83,006/83,031 mm 82,988/83,013 mm

 Udv. diam. – Maks. 
slitagegrænse

80,075 mm
(3,1526 in)

83,081 mm 83,051 mm

 Maks. rundhedsafvigelses-
grænse

0,120 mm 0,12 mm

 Maks. stigning 0,05 mm 0,05 mm

Topstykke
Maks. fl adhedsafvigelse 0,076 mm 0,076 mm

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 
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SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Regulator
Spillerum mellem 
regulatortværaksel og krumtaphus
 6 mm aksel
 8 mm aksel

0,025/0,126 mm
0,013/0,075 mm
0,025/0,126 mm

Tværaksel, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse
 6 mm aksel
  Ny
  Maks. slitagegrænse
 8 mm aksel
  Ny
  Maks. slitagegrænse

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

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

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

Spillerum mellem 
regulatortværaksel og 
regulatordrivhjul 0,090/0,160 mm 0,015/0,140 mm
Drivhjulsaksel, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Tænding
Gnistgab 0,76 mm
Luftgab på krumtapakslens 
positionssensor. 0,2-0,7 mm

Stempel, stempelringe og 
stempelpind
Spillerum mellem stempel og 
stempelpind 0,006/0,017 mm

Stempelpindsboring, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Pind, udv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

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

Sidespillerum mellem øverste 
kompressionsring og rille

0,050/0,095 mm 0,025/0,048 mm

Sidespillerum mellem mellemste 
kompressionsring og rille

0,030/0,075 mm 0,015/0,037 mm

Sidespillerum mellem øverste 
oliekontrolring og rille

0,010/0,011 mm 0,026/0,176 mm

Endegab for den øverste og 
mellemste kompressionsring
 Ny boring

0,25/0,56 mm 0,25/0,56 mm

 Tidligere anvendt boring 
(maks.)

0,80 mm 0,94 mm 0,94 mm

Trykfl ade, udv. diam. 7 79,943/79,961 mm 82,949/82,967 mm 82,949/82,967 mm 

 Maks. slitagegrænse 79,816 mm
(3,1423 in)

82,822 mm
(3,2606 in)

82,822 mm
(3,2606 in)

3 Værdier angives i metriske enheder. Værdierne i parentes er de tilsvarende engelske værdier. 
7 Mål 6 mm over bunden af stempelskørtet i rette vinkler på stempelpinden.
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SPILLERUMSSPECIFIKATIONER3 ECH630-ECH680 ECH730-ECH749 CH26 CH735 CH745

Stempel, stempelringe og stempelpind (forts.)
Spillerum mellem stempeltrykfl ade 
og cylinderboring7

 Ny 0,039/0,082 mm 0,039/0,082 mm 0,039/0,082 mm

Ventiler og ventilløftere
Spillerum mellem hydraulisk løfter 
og krumtaphus

0,011/0,048 mm 0,0241/0,0501 mm

Spillerum mellem ventilspindel og 
ventilstyr

0,040/0,078 mm 0,038/0,076 mm

Spillerum mellem 
udstødningsventilspindel og 
ventilstyr

0,052/0,090 mm 0,050/0,088 mm

Tændingsmodul, luftgab 0,28/0,33 mm
Hastighedssensor, luftgab 1,50 ± 0,25 mm
Indsugningsventilstyr, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

7,040/7,060 mm
7,134 mm

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

Udstødningsventilstyr, indv. diam.
 Ny
 Maks. slitagegrænse

7,040/7,060 mm
7,159 mm

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

Størrelse på rival til styr
 Standard
 0,25 mm O.S.

7,050 mm
7,300 mm

7,048 mm
7,298 mm

Minimumløft for indsugningsventil 8,07 mm
Minimumløft for udstødningsventil 8,07 mm
Nominel vinkel for ventilsæde 45°

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

Anbefalede tilspændingsmomenter i metriske angivelser til standardapplikationer
Kvalitetsklasse Ikke-kritiske 

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

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

9/16-12 101,7 (75) 169,5 (125) 237,3 (175) —
9/16-18 135,6 (100) 223,7 (165) 311,9 (230) —
5/8-11 149,5 (110) 244,1 (180) 352,6 (260) —
5/8-18 189,8 (140) 311,9 (230) 447,5 (330) —
3/4-10 199,3 (147) 332,2 (245) 474,6 (350) —
3/4-16 271,2 (200) 440,7 (325) 637,3 (470) —
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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

Svinghjulsaftrækker
Til korrekt afmontering af motorens svinghjul.

SE Tools KLR-82408
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VÆRKTØJ
Beskrivelse Kilde/Reservedelsnr.
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

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

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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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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LUFTFILTER
Systemerne er CARB/EPA-certifi ceret, 
og komponenterne bør ikke ændres eller modifi ceres 
på nogen måde.
Luftfi lter med lav profi l

B
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A Afskærmning 
til luftfi lter B Tap til luftfi lter

C Vingemøtrik D Afdækning
E Gummitætning F Forfi lter
G Papirelement H Luftfi lterenhed

Heavy-Duty luftfi lter

L
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O

N

M

N

M

P
Q

I Luftfi lterhus J Element
K Endedæksel L Støvudstøderventil
M Holdebøjle N Indvendigt element
O Udstøderområde P Indsugningsfi lter
Q Filterovervågning

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.

Lav profi l
Løsn tappen, og afmonter afskærmningen til luftfi lteret.
Forfi lter
1. Afmonter forfi lteret fra papirelementet.
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. Monter forfi lteret over papirelementet igen.
Papirelement
1. Rengør området rundt om elementet. Afmonter 

vingemøtrik, elementafdækning og papirelement 
med forfi lter.

2. Adskil forfi lteret fra elementet. Servicér forfi lteret, 
og udskift papirelementet.

3. Kontrollér tilstanden af gummitætningen og udskift 
om nødvendigt.

4. Monter et nyt papirelement på enheden, monter forfi lteret 
over papirelementet, monter elementafdækningen igen 
og fastgør med vingemøtrikken.

Monter afdækningen til luftfi lteret igen, og fastgør den 
med tappen.
Heavy-Duty
1. Afmonter holdebøjlen og afmonter endedækslet/-

dækslerne. 
2. Kontrollér og rengør indsugningsfi lteret (hvis monteret).
3. Træk luftfi lterelementet ud af huset og udskift det. 

Kontrollér tilstanden af det indvendige element, 
og udskift det, hvis det er tilsmudset.

4. Kontrollér alle dele for slitage, revner eller skader, 
og at udstødningsområdet er rent.

5. Monter nyt/nye element/elementer.
6. Monter endedækslet/-dækslerne igen med 

støvudstøderventil/fi lter nedad, og fastgør med 
holdebøjlen.

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
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EFI SYSTEM-ECH

 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.

Det typiske brændstofsystem med elektronisk 
indsprøjtning (EFI) og relaterede dele omfatter:
● Brændstofpumpe/-modul og løftepumpe.
● Brændstoffi lter.
● Højtryksbrændstofslange.
● Brændstofslange(r).
● Indsprøjtningsdyser.
● Gasspjældshus/indsugningsmanifold.
● Elektronisk styreenhed (ECU).
● Tændspoler.
● Sensor for motor(olie)temperatur.
● Gasspjældspositionssensor (TPS).
● Positionssensor for krumtapaksel.
● Oxygensensor.
● Sensor for absolut manifoldtryk (MAP).
● Ledningsnet og tilhørende ledninger.
● Fejlfunktionslampe (MIL) – valgfri.
● Sensor for indsugningslufttemperatur.

ANBEFALET BRÆNDSTOF
Se afsnittet Vedligeholdelse.
BRÆNDSTOFSLANGE
Der skal være monteret brændstofslanger med lav 
gennemtrængning på alle motorer fra Kohler Co. med 
henblik på at overholde regulativerne EPA og CARB. 
BETJENING
BEMÆRK! Ved test af spænding eller kontinuitet skal 

det for stort tryk mod eller på 
tilslutningsstifterne undgås. Prober med fl ad 
stift anbefales til test for at undgå spredning 
eller bukning af klemmer.

EFI-systemet er konstrueret til at levere en maksimal 
motorydelse med optimal brændstofeffektivitet og mindst 
mulig emission. Tændings- og indsprøjtningsfunktioner 
styres, overvåges og korrigeres konstant elektronisk 
under drift for at opretholde et ideelt luft-/
brændstofforhold. 
Systemets centrale komponenter er motorreguleringsenheden 
(ECU), som styrer systemets drift, og fastlægger den bedste 
kombination af brændstofblanding og tændingsindstilling for 
de aktuelle driftsforhold. 

Brændstoffets løftepumpe anvendes til at føre 
brændstoffet fra tanken gennem brændstoffi lteret og 
brændstofslangen. Brændstoffet pumpes herefter 
til brændstoffets pumpemodul. Brændstoffets 
pumpemodul regulerer brændstoftrykket til et driftstryk 
på 39 psi. Brændstoffet føres fra brændstoffets 
pumpemodul gennem højtryksbrændstofslanger til 
indsprøjtningsdyserne, som indsprøjter brændstof i 
indsugningsporte. ECU'en styrer mængden af brændstof 
ved at variere den tidsperiode, indsprøjtningsdyserne 
er aktiverede. Dette kan spænde over 2 til mere end 
12 millisekunder afhængigt af brændstofbehovet. Der 
sker en kontrolleret indsprøjtning af brændstof ved hver 
anden omdrejning af krumtapakslen eller en gang for hver 
4-taktscyklus. Når indsugningsventilerne åbnes, suges 
brændstof-/luftblandingen ind i forbrændingskammeret, 
komprimeres, antændes og forbrændes.
ECU'en styrer mængden af brændstof, der indsprøjtes 
samt tændingsindstilling ved at overvåge primære 
sensorsignaler for motortemperatur, omdrejningstal og 
spjældposition (belastning). Disse primære signaler 
sammenlignes med forprogrammerede sammenhænge 
i ECU-computerchippen, og ECU'en justerer 
brændstofforsyningen efter værdiernes sammenhænge. 
Når motoren når driftstemperaturen, sender en 
oxygensensor i udstødningsgassen feedback til ECU'en 
om mængden af uforbrændt oxygen i udstødningen, 
hvilket indikerer, om brændstofblandingen er fed eller 
mager. Baseret på denne feedback justerer ECU'en 
brændstoftilførslen yderligere for at genetablere det ideelle 
brændstof-/luftforhold. Denne driftstilstand betegnes som 
en lukket løkke. EFI-systemet fungerer som en lukket 
løkke, når alle følgende tre betingelser er opfyldt:
● Olietemperaturen er højere end 60 °C (140 °F).
● Oxygensensoren er tilstrækkelig varm til at levere et 

signal (minimum 400 °C, 752 °F).
● Motorydelsen er stabil (ikke under start, opvarmning, 

acceleration, osv.).

I en lukket løkke har ECU'en mulighed for at justere 
midlertidig og indlært tilpasset styring igen, hvilket 
kompenserer for ændringer i det overordnede 
motorforhold og driftsmiljø, så det ideelle brændstof-/
luftforhold kan opretholdes. Systemet kræver en 
motorolietemperatur på mindst 80 °C (176 °F) for at 
tilpasses korrekt. De tilpassede værdier opretholdes, så 
længe ECU'en ikke nulstilles. 
Ved visse driftsforhold, som f.eks. koldstarter, 
opvarmning, acceleration, høj belastning, osv., kræves 
der er federe brændstof-/luftblanding, og systemet 
arbejder i en åben løkke. I en åben løkke anvendes 
signalet fra oxygensensoren til at sikre motoren en 
fed blanding, og justeringerne er udelukkende baseret 
på primære sensorsignaler og programmerede 
sammenhænge. Systemet anvender en åben løkke, 
hver gang mindst en af de tre betingelser for lukket løkke 
(herover) ikke overholdes.
ECU'en er hjernen eller centralcomputeren i hele EFI-
systemet. Når motoren arbejder, indsamler sensorer 
kontinuerligt data, som videresendes gennem 
ledningsnettet til ECU'ens indgangskredsløb. Signaler til 
ECU'en omfatter: tænding (til/fra), position og hastighed (o/
min) af krumtapaksel, gasspjældsposition, olietemperatur, 
temperatur på indsugningsluft, niveau for oxygen i 
udstødningen, absolut manifoldtryk og batterispænding.
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ECU'en sammenligner indgangssignalerne med 
programmerede sammenhænge i sin hukommelse for 
at fastslå de korrekte krav til brændstof og tænding i 
forhold til driftsbetingelserne. ECU'en sender derefter 
udgangssignaler for at indstille indsprøjtningsvarighed 
og tænding.
ECU'en diagnosticerer kontinuerligt sig selv, hver sensor 
og systemets ydelse. Hvis der registreres en fejl, kan 
ECU'en tænde en fejlfunktionslampe (MIL) (hvis monteret) 
å¨kontrolpanelet, gemme en fejlkode i fejlhukommelsen 
og gå i fejldriftstilstand. Afhængigt af fejlens betydning kan 
normal drift muligvis fortsættes. En tekniker kan vurdere 
den gemte fejlkode via fejlfunktionslampens blinkkode. Der 
kan også anvendes et computerprogram til diagnosticering, 
se Værktøj og hjælpemidler.
ECU'en kræver som minimum 6,0 volt for at fungere.
For at undgå for mange omdrejninger af motoren, 
er der programmeret en omdrejningsbegrænsning i 
ECU'en. Hvis de maksimale o/min (4500) overskrides, 
tilbageholder ECU'en indsprøjtningssignalerne, og 
afskærer brændstoftilførslen. Processen gentager sig 
selv i hurtig rækkefølge, hvilket begrænser driften til det 
indstillede maksimum.
EFI-systemets ledningsnet forbinder de elektriske 
komponenter, og leverer de nødvendige strøm- og 
jordkredsløb. Alle indgangs- og udgangssignaler sker 
gennem to specielle vejrbestandige stik, der er tilsluttet 
og låst til ECU'en. Stikkene er sorte og grå, og udformet 
forskelligt for at undgå forkert tilslutning til ECU'en.
Ledningernes, stikkenes og klemmetilslutningernes 
stand er afgørende for systemets funktion og ydelse. 
Korrosion, fugt og dårlig forbindelse er en lige så 
sandsynlig årsag til driftsproblemer og systemfejl 
som den faktiske komponent. Se Elektrisk sysem for 
yderligere oplysninger.
EFI-systemet anvender 12 VDC med negativ jord, og 
er konstrueret til at kunne fungere ned til 6,0 volt. Hvis 
systemspændingen falder under dette niveau, fungerer 
spændingsfølsomme komponenter som f.eks. ECU, 
brændstofpumpe, tændspoler og indsprøjtningsdyser 
kun periodisk eller slet ikke, hvilket forårsager 
fejlfunktioner eller besværlig start. Et fuldt opladet 
12-volts batteri med minimum 350 ampere til kold tørning 
er vigtig for vedligeholdelse af et jævnt fungerende og 
pålideligt system. Batteri- og ladetilstanden skal altid 
kontrolleres først ved fejlfi nding på et driftsproblem. 
Husk, at EFI-relaterede problemer ofte er forårsaget af 
ledningsnettet eller forbindelser. Selv små mængder 
korrosion eller oxidering kan påvirke milliampere-
strømme, der anvendes af systemet. 
Rengøring af stik og jordforbindelser vil i mange tilfælde 
løse problemer. I en nødsituation kan en enkel frakobling 
og tilslutning af stik rengøre kontaktpunkterne tilstrækkeligt 
til at genskabe korrekt drift, i det mindste midlertidigt.
Hvis en fejlkode indikerer et problem med en elektrisk 
komponent, skal ECU-stikket frakobles og testes for 
kontinuitet mellem komponentens klemmetilslutninger 
og de tilsvarende klemmer på ECU-stikket med et 
ohmmeter. Der bør måles en lille eller ingen modstand, 
hvilket indikerer, at forbindelserne til det specifi kke 
kredsløb er OK. 

Positionssensoren for krumtapakslen er afgørende for 
motorens drift., og den måler konstant krumtapakslens 
omdrejninger og hastighed (o/min). Der er støbt 23 
tænder ind i svinghjulet. Én tand mangler og anvendes 
som krumtapakslens referenceposition for ECU'en. Den 
induktive sensor til måling af krumtapakslens position er 
monteret 0,20-0,70 mm (0,008-0,027 in.) fra svinghjulet.
Ved rotationen dannes en vekselspændingspuls i 
sensoren, hver gang den passerer tanden. ECU'en 
beregner motorens omdrejningstal fra tidsrummet mellem 
fortløbende pulser. Hullet med den manglende tand skaber 
et afbrudt indgangssignal, der modsvarer den specifi kke 
position af krumtapakslen nær nederste dødpunkt (BDC) 
for cylinder nr. 1. Signalet fungerer som reference til 
ECU'ens kontrol af tændingsindstilling. Synkronisering af 
induktiv hastighedsmåling og position af krumtapakslen 
sker i løbet af de første to omdrejninger, hver gang motoren 
startes. Sensorens skal altid være korrekt tilsluttet. Hvis 
sensoren uanset årsag frakobles, stopper motoren.
Gasspjældspositionssensoren (TPS) anvendes til at 
indikere vinklen af gasspjældet for ECU'en. Da gasspjældet 
(via en regulator) påvirkes af motorbelastningen, er 
gasspjældets vinkel direkte relateret til motorbelastningen.
TPS er monteret på gasspjældshuset for enden af 
gasspjældsakslen og fungerer som et potentiometer, 
der varierer spændingssignalet til ECU'en i direkte 
sammenhæng med gasspjældets vinkel. Signalet 
behandles, sammen med andre sensorsignaler, af 
ECU'en og sammenlignes med forprogrammerede 
sammenhænge for at fastslå den nødvendige brændstof- 
og tændingsindstilling for motorbelastningen. 
Den korrekte position af TPS fastlægges og indstilles 
fra fabrikken. Undlad at løsne TPS eller ændre 
monteringspositionen, medmindre det er absolut 
nødvendigt for diagnosticering af fejlkoder. Hvis TPS 
løsnes eller omplaceres, skal der udføres en korrekt 
TPS-indlæringsprocedure for at genetablere den 
grundlæggende sammenhæng mellem ECU og TPS.
Sensoren for motor(olie)temperatur anvendes af 
systemet til at hjælpe med at fastslå brændstofbehovet 
ved start (en kold motor kræver mere brændstof end en 
motor med driftstemperatur). 
Den er monteret i udluftningsdækslet og indeholder en 
temperaturfølsom modstand, der er ført ind i oliestrømmen. 
Modstanden ændres med olietemperaturen, hvilket ændrer 
den spænding, der sendes til ECU'en. Via en tabel gemt i 
hukommelsen korrelerer ECU'en spændingsfald med en 
specifi k temperatur. Via en oversigt over brændstoftilførsel 
ved ECU'en derfor, hvor meget brændstof, der kræves til at 
starte ved en given temperatur.
Temperatursensoren for indsugningsluften (ITA) er 
en termisk modstand, der skaber en ændring i den 
elektriske modstand ved en ændring af dens temperatur.
Når sensoren er kold, er sensorens modstand høj. 
Når sensoren varmes op, falder modstanden og 
spændingssignalet øges. Via spændingssignalet kan 
ECU'en fastslå temperatuen på indsugningsluften.
Formålet med sensoren til lufttemperaturen er at hjælpe 
ECU'en med at beregne luftens massetæthed. Jo højere 
lufttemperatur, jo lavere er luftens massetæthed. Når 
luftens massetæthed mindskes, ved ECU'en, at der er 
behov for at mindske brændstoftilførslen for at opnå 
korrekt brændstof-/luftforhold. Hvis brændstofforholdet 
ikke blev ændret, ville motoren få tilført en federe blanding, 
sandsynligvis miste effekt og forbruge mere brændstof.
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Oxygensensoren fungerer som et lille batteri, der 
genererer et spændingssignal til ECU'en baseret på 
forskellen i oxygenindhold mellem udstødningsgassen 
og den omgivende luft.
Spidsen af sensoren, der er ført ind i udstødningsgassen, 
er hul. Den udvendige del af spidsen er omgivet af 
udstødningsgas, mens den indvendige del er udsat for den 
omgivende luft. Når oxygenkoncentrationen på den ene 
side af spidsen er forskellig fra den på den anden side, 
genereres der et spændingssignal på op til 1,0 volt, som 
sendes til ECU'en. Spændingssignalet fortæller ECU'en, 
om motoren driver væk fra den ideelle brændstofblanding, 
og ECU'en justerer derefter indsprøjtningspulsen.
Oxygensensoren fungerer, når den er opvarmet til 
minimum 400 °C (752 °F). Et varmelegeme inden i 
sensoren opvarmer elektroden til den optimale temperatur 
på ca. 10 sekunder. Oxygensensoren er forbundet 
til jord via en ledning, hvilket eliminerer behovet for 
jordforbindelse via lyddæmperen. Hvis problemer indikerer 
en defekt oxygensensor, kontrolleres alle forbindelser og 
ledningsnettet. Oxygensensoren kan også forurenes af 
blyholdigt brændstof, visse RTV- og/eller silikoneblandinger, 
rensemidler til indsprøjtningsdyser osv. Anvend kun 
produkter, der er angivet som værende O2-sensorsikre.
Sensoren for det absolutte manifoldtryk (MAP) leverer 
oplysninger om det øjeblikkelige manifoldtryk til ECU'en. 
MAP måler trykforskellen mellem den udvendige 
atmosfære og vakuumniveauet i indsugningsmanifolden 
og måler trykket i manifolden som den primære metode 
til fastlæggelse af belastningen. Data anvendes 
til at beregne luftens massetæthed og til at fastslå 
motorens masselufthastighed, som igen fastlægger den 
nødvendige ideelle brændstoftilførsel. MAP gemmer 
også afl æsningen af det øjeblikkelige barometriske tryk, 
når tændingen aktiveres.
Indsprøjtningsdyserne er monteret i indsugningsmanifolden, 
og højtryksbrændstofslanger er sluttet til dem i toppen. 
Udskiftelige O-ringe i begge ender på indsprøjtningsdysen 
forhindrer ekstern brændstofl ækage og isolerer den 
ligeledes fra varme og vibration. En specialbøjle forbinder 
hver indsprøjtningsdyse til højtryksbrændstofslangen og 
holder den på plads. O-ringe og låsebøjler skal udskiftes, 
hver gang indsprøjtningsdysen afmonteres fra sin 
normale monteringsposition. Når tændingen aktiveres, vil 
brændstofpumpen sætte højtryksbrændstofslangerne under 
tryk til 39 psi og sætte spænding på indsprøjtningsdysen. 
I det korrekte øjeblik fuldender ECU'en jordforbindelsen 
og strømføder indsprøjtningsdysen. Ventilnålen i 
indsprøjtningsdysen åbnes elektromagnetisk, og trykket 
i højtryksbrændstofslangerne tvinger brændstoffet 
fremad via den indvendige side. Ledepladen for enden 
af indsprøjtningsdysen indeholder en række kalibrerede 
åbninger, som leder brændstoffet ind i manifolden i et 
kegleformet sprøjtemønster.
Indsprøjtningsdyserne fremfører brændstoffet sekventielt 
og åbnes og lukkes for hver anden omdrejning af 
krumtapakslen. Mængden af indsprøjtet brændstof styres 
af ECU'en og fastlægges af det tidsrum, ventilnålen holdes 
åben, hvilket også kaldes indsprøjtningsvarigheden eller 
pulsbredden. Tidsrummet, som indsprøjtningsdysen er 
åben (millisekunder), kan variere afhængigt af motorens 
omdrejningshastighed og belastning.
Tændingssystemet på EFI-systemet anvender et 
højspændingsbaseret solid-state-batteri. ECU'en styrer 
tændingsudgangen og timingen via transistorbaseret styring 

af den primære strømstyrke til spolerne. Baseret på inputtet 
fra krumtapakslens positionssensor fastlægger ECU'en det 
korrekte tændingspunkt for den hastighed, som motoren 
arbejder ved. I det korrekte øjeblik afbryder den tilførslen af 
primær strøm til spolen, hvilket får det elektromagnetiske 
fl uxfelt til at kollapse. Fluxkollapset inducerer en øjeblikkelig 
højspænding i den sekundære spole, som er tilstrækkelig 
stærk til at spænde over gabet på tændrøret. Hver spole 
tænder for hver anden omdrejning.
EFI-motorer er udstyret med enten et 20 eller 25 
A ladesystem, der hjælper det kombinerede behov 
fra tændingssystemet og specifi kke anvendelser. 
Fejlfi ndingsoplysninger for ladesystemet er anført i 
afsnittet Elektrisk system.
En elektrisk brændstofpumpe og en løftepumpe (to typer) 
anvendes til at føre brændstof til EFI-systemet. Der 
fi ndes tre typer løftepumper: en pulsbrændstofpumpe, 
en mekanisk brændstofpumpe eller en elektrisk 
lavtryksbrændstofpumpe. Pumpning foretages via enten 
svingning mellem positivt og negativt tryk i krumtaphuset 
via en slange eller ved direkte arm-/pumpebevægelse af 
vippearmene. Pumpningen får membranen inde i pumpen 
til at suge brændstof med på vej nedad og til at føre det ind 
i brændstofpumpen på vej opad. Indvendige kontrolventiler 
forhindrer brændstoffet i at løbe tilbage gennem pumpen. 
Brændstofpumpen modtager brændstof fra løftepumpen, 
hvilket øger og regulerer trykket for indsprøjtningsdyserne.
Brændstofpumpen er specifi ceret for en minimum udgang 
på 13,5 liter pr. time og reguleret ved 270 kilopascal (39 psi).
Når tændingen aktiveres og alle krav til 
sikkerhedsafbrydere er overholdt, aktiverer ECU'en 
brændstofpumpen i ca. seks sekunder, hvilket sætter 
systemet under tryk ved starten. Hvis tændingen 
ikke drejes korrekt til startpositionen, starter motoren 
ikke, eller motoren stopper med tændingen på ON 
(som ved et uheld). ECU'en afbryder pumpen for at 
forhindre fortsat brændstoftilførsel. I denne situation 
tændes fejlfunktionslampen, men vil slukkes efter 4 
tørningsomdrejninger, hvis systemet fungerer korrekt. 
Når motoren kører, forbliver brændstofpumpen tilsluttet.
Præcisionskomponenter i brændstofpumpen 
kan ikke serviceres. UNDLAD at forsøge at åbne 
brændstofpumpen. Beskadigelse af komponenter 
vil resultere i mulig bortfald af garantien. Da 
brændstofpumpen ikke kan serviceres, er motorerne 
udstyret med et specielt 10-micron EFI-brændstoffi lter, 
der forhindrer forurening i at trænge ind i pumpen.
Hvis der er to fi ltre i systemet, vil det ene fi lter før 
løftepumpen være et standard 51-75 micron fi lter, og fi lteret 
efter løftepumpen vil være et specielt 10-micron fi lter. Sørg 
for at anvende et godkendt 10 micron fi lter ved udskiftning.
Højtryksbrændstofslangerne er en samling af slanger, 
indsprøjtningsdysehætter og en brændstoftilslutning 
til brændstofpumpen. Højtryksbrændstofslangerne 
fører brændstof til toppen af indsprøjtningsdyserne 
via disses dæksler. Dækslerne er fastgjort på 
indsugningsmanifolden, og indsprøjtningsdyserne er låst 
fast. En lille låsering sørger for en sekundær lås. 
Højtryksbrændstofslangerne serviceres som et samlet 
hele af sikkerhedshensyn. Komponenterne kan ikke 
serviceres individuelt.
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Ventilationsslangerne er beregnet til at ventilere 
brændstofdampe ud af brændstofpumpen og føre dem 
ind i gasspjældshuset. Alle EFI-motorer er udstyret med 
en motormonteret udluftningsport på cylinder nr. 2's 
cylnderskærmplade. Denne afdækkede udluftningsport 
kan anvendes af OEM-producenter til at udlufte 
brændstoftanke eller anvendes i forbindelse med et 
kulfi ltratorsæt til overholdelse af Tier III-udstødningsgasser. 
Udluftningsporten forbindes til ventilationslangen og 
fører alle brændstofdampe ind i gasspjældshuset. Hvis 
udluftningsporten ikke anvendes, skal den forblive 
afdækket for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren.
EFI-motorer har ingen karburator, så 
gasspjældsfunktionen (regulering af indgående 
forbrændingsluftstrøm) opnås med en 
gasspjældsventil i et separat gasspjældshus forbundet 
til indsugningsmanifolden. Gasspjældshuset/
indsugningsmanifolden har beslag til 
indsprøjtningsdyser, gasspjældspositionssensor, 
MAP-sensor, temperatursensor til indsugningsluft, 
højtryksbrændstofslanger, tomgangsskrue og luftfi lter.
Tomgangshastigheden er den eneste justering der 
må udføres på EFI-systemet. Standardindstillingen for 
tomgangshastighed på EFI-motorer er 1500 o/min., men 
visse modeller kan kræve en anden indstilling. Kontrollér 
anbefalingerne fra producenten af udstyret.
Ved start og opvarmning vil ECU'en justere 
brændstof- og tændingsindstilling baseret på 
omgivelsestemperaturen, motortemperaturen 
og den aktuelle belastning. Under kolde forhold 
vil tomgangshastigheden sandsynligvis være 
anderledes end normalt et kort øjeblik. Under andre 
forhold kan tomgangshastigheden starte lavere 
end normalt, men gradvist øges til den etablerede 
indstilling, mens motoren arbejder. Forsøg ikke at 
omgå denne opvarmningsperiode eller at justere 
tomgangshastigheden i dette tidsrum. Motoren 
skal være helt varmet op og køre i lukket løkke, før 
tomgangshastigheden kan justeres nøjagtigt.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER!
● Renholdelse er afgørende og skal opretholdes ved 

servicering eller arbejde på EFI-systemet. Snavs, selv 
i små mængder, kan forårsage store problemer.

● Rengør alle forbindelser eller tilslutninger med 
rengøringsopløsning før åbning for at forhindre snavs i 
at trænge ind i systemet.

● Fjern altid trykket fra brændstofsystemet via en 
brændstoftilslutning på brændstofpumpen, før 
komponenter på brændstofsystemet frakobles eller 
serviceres.

● Forsøg aldrig at servicere brændstofsystemets 
komponenter, mens motoren kører eller med 
tændingslåsen på ON..

● Undlad at anvende trykluft, hvis systemet er åbnet. 
Tildæk alle afmonterede dele og sæt plastik over åbne 
forbindelser, hvis de skal forblive åbne i længere tid. 
Nye dele skal først fjernes fra beskyttelsesemballagen 
umiddelbart før montage.

● Undgå, at systemets komponenter udsættes for vand 
eller vandsprøjt.

● Undlad at frakoble eller tilkoble stik på ECU-
ledningsnettet eller på individuelle komponenter med 
tændingen aktiveret. Dette kan sende en 
ødelæggende spændingsspids gennem ECU'en.

● Lad ikke batterikablerne berøre modstående klemmer. 
Ved tilslutning af batterikabler fastgøres det positive 
(+) kabel først til den positive (+) batteriklemme, 
hvorefter det negative (-) kabel forbindes til den 
negative (-) batteriklemme.

● Start aldrig motoren, når kablerne er løsnede eller ikke 
korrekt fastgjort til batteriklemmerne.

● Undlad at frakoble batteriet, mens motoren kører.
● Anvend aldrig en lynbatterioplader til at starte motoren.
● Undlad at oplade batteriet, når tændingslåsen står 

på ON.
● Frakobl altid det negative (-) batterikabel, før batteriet 

oplades, og frakobl ledningsnettet fra ECU'en, før der 
udføres eventuel svejsning på udstyret.
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ELEKTRISKE KOMPONENTER
Elektronisk styreenhed (ECU)
Stiftlayout på ECU'en

Sort stik
Stift 
nr. Funktion

1 Tændspole nr. 1, jord
2 Batteri, jord
3 Ledning til diagnostikkommunikation
4 Indgang for hastighedssensor
5 Udgang nr. 1 for indsprøjtningsdyse, jord
6 Udgang nr. 2 for indsprøjtningsdyse, jord
7 Varmelegeme til oxygensensor

8 Indgang til sensor for temperatur på 
indsugningsluft (IAT)

9 Brændstofpumpe, jord
10 Jord for IAT-, TPS-, MAP-, O2- og oliesensorer
11 Indgang til sensor for absolut manifoldtryk (MAP)
12 Indgang til gasspjældspositionssensor (TPS)
13 Hastighedssensor, jord
14 Indgang til sensor for olietemperatur
15 Tændingslås (aktiveret +12 V)
16 Strøm til TPS- og MAP-sensorer (+5 V)
17 Indgang til oxygensensor (O2)
18 Batteristrøm (permanent +12 V)

Gråt stik
Stift 
nr. Beskrivelse

1 Anvendes ikke
2 Anvendes ikke
3 Fejlfunktionslampe (MIL), jord
4 Anvendes ikke
5 Anvendes ikke
6 Anvendes ikke
7 Anvendes ikke
8 Anvendes ikke
9 Batteri, jord

10 Tændspole nr. 2, jord
11 Anvendes ikke
12 Anvendes ikke
13 Anvendes ikke
14 Sikkerhedsafbryder, jord
15 Anvendes ikke
16 ECU
17 Styring af brændstofpumpe (+12 V)
18 Anvendes ikke

BLACK CONNECTOR SIDE GREY CONNECTOR SIDE
ECU

Stiftlayout på ECU'en
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Forsøg aldrig at adskille ECU'en. Den er forseglet for 
at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter. 
Garantien bortfalder, hvis huset åbnes eller på anden 
måde manipuleres.
Alle drifts- og styringsmæssige funktioner i ECU'en er 
forindstillede. Der må ikke udføres service eller justering af 
indvendige dele. Hvis der opstår et problem, og du slår fast, 
at ECU'en er defekt, skal du kontakte din leverandør. 
ECU-stifterne er fra fabrikkens side belagt med et tyndt 
lag elektrisk ledende smørefedt for at forhindre afslidning 
og korrosion. Forsøg ikke at fjerne smørefedtet fra ECU-
stifterne.
Sammenhængen mellem ECU'en og 
gasspjældspositionssensoren (TPS) er meget kritisk for 
korrekt drift. Hvis TPS'en eller ECU'en udskiftes, eller 
hvis monteringspositionen af TPS'en ændres, skal der 
udføres en tilhørende TPS-indlæringsprocedure for at 
genskabe synkroniseringen.
Service på ECU, TPS/gasspjældshus (herunder en 
forøgelse af tomgangshastigheden over 300 o/min) eller 
brændstofpumpen bør inkludere nulstilling af ECU'en.
Dette vil rydde alle fejlkoder, alle indlærte lukket løkke-
afvigelser, alle maksimalværdier og alle timere ud over 
den permanente tidsmåler.
Systemet vil IKKE nulstilles, når batteriet frakobles!
Procedure for ECU-nulstilling
1. Sæt tændingslåsen på OFF.
2. Monter den røde kortslutningsledning fra Kohler 

EFI-servicesættet på serviceporten (forbind den 
hvide ledning til den sorte ledning i 4-vejs-
diagnosticeringsporten).

3. Sæt tændingslåsen på ON og derefter OFF, og vent 
10 sekunder.

4. Sæt tændingslåsen på ON og derefter OFF, og vent 
igen 10 sekunder.

5. Fjern den røde kortslutningsledning. Sæt 
tændingslåsen på ON og derefter OFF, og vent igen 10 
sekunder. ECU'en er nulstillet. En TPS-
indlæringsprocedure skal udføres efter ECU-nulstilling.

TPS-indlæringsprocedure
1. Drej tomgangsskruen en hel omgang med uret, før 

tændingslåsen sættes på ON efter ECU-nulstilling.
2. Start motoren og kør i tomgang, indtil motoren er varm.
3. Tomgangshastigheden skal være over 1500 o/min. 

Er den under 1500 o/min., drejes tomgangsskruen 
op til 1700 o/min., hvorefter motoren stoppes og 
ECU'en nulstilles igen.

4. Juster tomgangshastigheden ned til 1500 o/min. Lad 
motoren arbejde ved 1500 o/min. i ca. 3 sekunder.

5. Derefter justeres tomgangshastigheden til den 
endeligt specifi cerede hastighedsindstilling.

6. Sæt tændingslåsen på OFF, og vent 10 sekunder.
Indlæringsproceduren er fuldført.
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Elektrisk system
Det elektriske system for krumtapakslens 
positionssensor
En forseglet enhed, der ikke kan serviceres. Hvis 
fejlkodediagnosticering indikerer et problem i dette 
område, testes og korrigeres således.
1. Kontrollér sensorens montage og luftgab. Det skal 

være 0,20-0,70 mm.
2. Efterse ledninger og stik for skader eller problemer.
3. Kontrollér, at motoren har tændrør af 

modstandstypen.
4. Frakobl det sorte stik fra ECU'en. 
5. Tilslut et ohmmeter mellem klemme nr. 4 og nr. 13. Der 

skal måles en modstandsværdi på 325-395 Ω ved 
stuetemperatur (20 °C). Hvis modstanden er korrekt, 
kontrolleres monteringen, luftgabet, svinghjulets 
tænder (skader, kast, osv.) og svinghjulets kile.

6. Frakobl stikket til krumtapakslens positionssensor fra 
ledningsnettet. Test modstanden mellem klemmerne. 
Der skal igen måles en modstand på 325-395 Ω.

 a. Hvis modstanden ikke er korrekt, afmonteres 
skruerne, der fastholder sensoren til 
monteringsbeslaget, og sensoren udskiftes.

 b. Hvis modstanden i trin 5 ikke var korrekt, men 
modstanden for sensoren alene var korrekt, 
testes ledningsnettet mellem sensorens 
stikklemmer og de tilsvarende klemmer (nr. 4 og 
nr. 13) på hovedstikket. Korriger eventuelle 
observerede problemer, tilslut stikket igen og 
udfør trin 5 igen.

7. Når fejlen er rettet og motoren starter, ryddes 
fejlkoderne i henhold til ECU'ens 
nulstillingsprocedure.

Gasspjældspositionssensor (TPS)
Modstandstabel

Gasspjæld
Position

Mellem
Klemme

Modstand
Værdi (Ω) Kontinuitet

Lukket A og C 1400-1800 Ja
Fuld med
Stopstift A og C 3200-4100 Ja

Fuld uden
Stopstift A og C 4600-5200 Ja

Enhver A og B 3000-7000 Ja
TPS er en forseglet enhed, der ikke kan serviceres. Hvis 
diagnosticering indikerer en defekt sensor, skal enheden 
udskiftes. Hvis en blinkkode indikerer et problem med 
TPS'en, kan den testes således:
1. Mens antallet af omdrejninger tælles, skrues 

justeringsskruen til tomgangshastighed ud (mod 
uret), indtil gasspjældet kan lukkes helt. Notér dette 
antal til senere reference.

2. Frakobl det sorte stik fra ECU'en, men lad TPS'en 
forblive monteret på gasspjældshuset.

3. a. Brug et ohmmeter og slut det røde (positive) 
ohmmeterkabel til den sorte stikklemme nr. 12, 
og slut det sorte (negative) ohmmeterkabel til den 
sorte stikklemme nr. 10 for at teste.

 b. Hold gasspjældet lukket og kontrollér 
modstanden. Den skal være 1400-1800 Ω. 

4. Lad kablerne være tilsluttet stikklemmerne som 
beskrevet i trin 3. Drej gasspjældsakslen langsomt til 
positionen for fuld gas. Observer ohmmeteret under 
rotationen for indikation af midlertidig kortslutning 
eller afbrydelse. Notér modstanden ved fuld gas. 
Den skal være 4600-5200 Ω uden en stopstift, eller 
3200-4100 Ω med en stopstift.

5. Frakobl ledningsnetes hovedstik fra TPS'en, og lad 
TPS'en forblive tilsluttet gasspjældshuset. Se 
modstandstabellen og kontrollér modstanden 
mellem klemmerne i TPS-kontakten med 
gasspjældet i de angivne positioner.

 Hvis modstandsværdierne i trin 3, 4 og 5 ligger inden 
for specifi kationerne, skal du gå til trin 6.

 Hvis modstandsværdierne ikke ligger inden for 
specifi kationerne, eller der blev registreret en 
midlertidig kortslutning eller afbrydelse ved 
rotationen (trin 4), skal TPS'en udskiftes. Gå til trin 7.

6. Kontrollér TPS-kredsløbene (indgang, jord) mellem 
TPS-stikket og ledningsnettets hovedstik for 
kontinuitet, skader osv. Indgangsstiften er nr. 12 og 
jordstiften er nr. 10.

 a. Reparer eller udskift efter behov
 b. Drej tomgangsskruen tilbage til den oprindelige 

position.
 c. Tilslut stikkene igen, start motoren og test 

systemets drift igen.
7. Afmonter de to monteringsskruer fra TPS'en. Gem 

skruerne til senere brug. Afmonter og kassér den 
defekte TPS. Monter erstatnings-TPS'en og fastgør 
den med de oprindelige monteringsskruer.

 a. Tilslut det sorte stik og TPS-stikket igen.
 b. Udfør TPS-indlæringsproceduren for at integrere 

den nye sensor med ECU'en.

Sensor for motor(olie)temperatur
En forseglet enhed, der ikke kan serviceres. En defekt 
sensor skal udskiftes. Hvis en blinkkode indikerer et 
problem med temperatursensoren, kan den testes således:
1. Afmonter temperatursensoren fra udluftningsdækslet 

og hætten, eller bloker sensorhullet.
2. Tør sensoren af og lad den nå stuetemperatur (25 °C).
3. Frakobl det sorte stik fra ECU'en.
4. Mens sensoren fortsat er tilkoblet kontrolleres 

modstanden i temperatursensorkredsløbet mellem 
den sorte klemmestift nr. 10 og nr. 14. Værdien skal 
være 9000-11000 Ω.

5. Frakobl sensoren fra ledningsnettet og kontrollér 
sensorens modstand separat over to stifter. Værdien 
skal igen være 9000-11000 Ω.

 a. Hvis modstanden er uden for specifi kationerne, 
udskiftes temperatursensoren.

 b. Hvis den er inden for specifi kationerne, fortsættes 
til trin 6.
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6. Kontrollér kredsløbene (indgang, jord) fra 
ledningsnettets stik til sensorstikket for kontinuitet, 
skader osv. Tilslut et ohmmeter-kabel til den sorte 
stift nr. 14 i ledningsnettets stik (som i trin 4). Slut det 
andet kabel til klemme nr. 1 i sensorstikket. Der skal 
vises kontinuitet. Gentag testen mellem den sorte 
stift nr. 10 og klemme nr. 2 i sensorstikket.

Sensor for indsugningslufttemperatur.
En komponent der ikke kan serviceres. Fuldstændig 
udskiftning er nødvendigt, hvis den er beskadiget. 
Sensor og ledningsnet kan kontrolleres således.
1. Afmonter temperatursensoren fra gasspjældshuset.
2. Lad den nå stuetemperatur (20 °C).
3. Frakobl det sorte stik fra ECU'en.
4. Mens sensoren fortsat er tilkoblet kontrolleres 

modstanden i temperatursensorkredsløbet mellem 
den sorte klemmestift nr. 10 og nr. 8. Værdien skal 
være 3100-3900 Ω.

5. Frakobl sensoren fra ledningsnettet og kontrollér 
sensorens modstand separat over to stifter. Værdien 
skal igen være 3100-3900 Ω.

 a. Hvis modstanden er uden for specifi kationerne, 
udskiftes temperatursensoren.

 b. Hvis den er inden for specifi kationerne, fortsættes 
til trin 6.

6. Kontrollér kredsløbene (indgang, jord) fra 
ledningsnettets hovedstik til sensorstikket for 
kontinuitet, skader osv. Tilslut et ohmmeter-kabel til 
den sorte stift nr. 8 i ledningsnettets stik (som i trin 4). 
Slut det andet kabel til klemme nr. 1 i sensorstikket. 
Der skal vises kontinuitet. Gentag testen mellem den 
sorte stift nr. 10 og klemme nr. 2 i sensorstikket.

Oxygensensor (O2)
Komponenter

Stift D

Stift C
Stift B
Stift A

Snittegning over oxygensensorens(O2) komponenter

A
B

C

D
E F

G

A Beskyttelsesskærm B Toakset element
og varmelegeme

C Nedre isolering D Hus af rustfrit stål
E Øvre isolering F Klemmestik til element
G Højtemp. vandforsegling

Temperaturen skal kontrolleres meget nøjagtigt, og 
gasbestanddelene skal måles med stor nøjagtighed til 
absolutte sensormålinger. Det kræver laboratorieudstyr 
at fastlægge en god eller defekt sensor uden for 
laboratoriet. Desuden er det vanskeligt, som ved de 
fl este enheder, at diagnosticere periodiske problemer. 
Men med en god forståelse af systemet og sensoren 
er det muligt at diagnosticere mange sensorproblemer 
uden for laboratoriet.
Diagnosticeringssoftware tilsluttet ECU'en er en brugbar 
teknik til at observere sensorens ydelse. Brugeren skal 
dog forstå, at sådan software afl æser et signal, der 
genereres af ECU'en. Er der problemer i ECU'en eller 
i ledningsnettet, kan afl æsningen misfortolkes som et 
sensorproblem. Softwaresignalets digitale natur betyder, 
at softwaren ikke kontinuerligt afl æser sensorens 
udgang. Der kan også anvendes et voltmeter som et 
effektivt værktøj ved diagnosticering af sensorer. Det 
anbefales at anvende en elektronisk måler som f.eks. et 
digitalt voltmeter. Enkle mekaniske målere kan placere 
en stor elektrisk belastning på sensoren og forårsage 
unøjagtig afl æsning. Da sensorens modstand er højest 
ved lav temperatur, vil sådanne målere skabe store 
unøjagtigheder, når sensoren sidder i en kølig udstødning.
Visuel inspektion
1. Kig efter beskadiget eller frakoblet sensor-til-motor-

ledningsnetstik.
2. Kig efter skader på sensorens ledning eller 

tilhørende motorledninger som følge af snit, gnidning 
eller smeltning på en varm overfl ade.

3. Frakobl sensorens stik og kig efter korrosion på stikket.
4. Prøv at tilslutte sensoren igen og se, om 

problemerne er løst.
5. Ret eventuelle problemer fundet under det visuelle 

eftersyn.
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Observation af sensorsignalet
BEMÆRK! Undlad at skære eller stikke i sensorens 

eller motorens ledninger for at udføre 
denne tilslutning. Sensoren producerer et 
meget svagt signal. Korrosion eller skader 
på ledningerne kan medføre et forkert signal 
som følge af reparationer eller forurening af 
sensoren.

1. Med et voltmeter måles spændingen mellem stift C 
og stift D, før motoren startes. Med nøglen ON og 
sensoren frakoblet skal spændingen ligge omkring 
5,0 volt. Med sensoren tilkoblet, og målt via 
diagnosticeringssoftware, skal spændingen ligge 
omkring 1,0 volt. Spændingen genereres af ECU'en. 
Er der ingen spænding, er der en kortslutning i det 
tilhørende ledningsnet, og dette skal korrigeres. Hvis 
der fortsat ikke er spænding, er der et problem med 
ECU'en eller motorens ledningsnet.

2. Tilslut sensoren igen og start motoren. Kør motoren 
med tilstrækkelige omdrejninger til at få sensoren op 
på driftstemperaturen. Hold motoren kørende 1-2 
minutter for at sikre, at motoren er gået i en lukket 
løkke. Når motoren er i en lukket løkke, skal 
sensorspændingen variere mellem ca 100 og 250 
mV (lav tomgangshastighed) og 700 til 900 mV (høj 
tomgangshastighed). Hvis denne variation ikke 
observeres, skal det fastlægges, om problemet 
skyldes motoren eller sensoren.

3. Kontrollér motorens ledningsnet for batterispænding 
ved varmelegemekredsløbet.

Eftersyn af afmontering
BEMÆRK! Påfør kun anti-sammenbrændingsblanding på 

gevind. Anti-sammenbrændingsblanding 
vil påvirke sensorens ydelse, hvis den når 
ind i sensorens nederste skærm.

1. Hvis sensoren indeholder store afl ejringer i den 
nederste skærm, kan kilden være motoren, olien 
eller brændstoffet.

2. Hvis der observeres store kulafl ejringer, kan det 
forårsage forkert styring af motorbrændstoffet.

3. Hvis sensoren har nået stuetemperatur, måles mellem 
signalledninger, sort ledning (stift C) og grå ledning 
(stift D) tilkoblet sensoren. Hvis modstanden er mindre 
end en megaohm, er sensoren kortsluttet indvendigt.

4. Med sensoren ved stuetemperatur måles 
varmekredsløbets modstand, lilla ledning (stift A) og 
hvid ledning (stift B). Modstanden skal være 8,1-11,1 Ω.

5. Hvis der registreres en beskadiget sensor, skal 
årsagen fi ndes. Denne kan ligge et helt andet sted. 
Se tabellen Fejlfi nding – Oxygensensor (O2).

6. En speciel "dry to touch" anti-
sammenbrændingsblanding er påført alle nye 
oxygensensorer fra fabrikken. Hvis den anbefalede 
monteringsgevindstørrelse anvendes, giver dette 
materiale en fremragende anti-
sammenbrændingsbeskyttelse, og der er ikke behov 
for yderligere anti-sammenbrændingsbehandling. 
Hvis sensoren afmonteres fra motoren og monteres 
igen, skal anti-sammenbrændingsblandingen 
påføres igen. Brug en oxygensensorsikker anti-
sammenbrændingsblanding. Den skal påføres i 
henhold til angivelserne på etiketten. 
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Fejlfi nding – Oxygensensor (O2)
Tilstand Mulig årsag Konklusion

Lav udgangsspænding. Kortsluttet sensor eller sensorkredsløb.
Kortsluttet ledningsnet.
Ledningsnet kortsluttet til jord.

Udskift sensor eller reparer ledningsnet.

Forurening af luftreference. Fjern kilden til ekstern forurening, 
beskyt luftreferenceområdet.

Luftlækage ved sensor eller pakning, 
skade på sensorens øvre skjold.

Anvend anbefalet tilspænding ved 
montering, udskift pakning eller sensor.
Ret anvendelsesudstødning.
Skærm sensoren mod skader.

Høj udgangsspænding. Kiselforurening. Udskift sensor.
Forurenet benzin. Brug brændstof af høj kvalitet.
Motorproblem, fejltænding. Ret årsagen til fejltænding.
For fed luft-/brændstofblanding. Kontrollér for højt brændstoftryk.

Lækage på indsprøjtningsdyse.
Brændstof i væskeform i 
ventilationsslange.

Ledningsnet kortsluttet til spænding. Reparer ledningsnet.
Elektrisk afbrydelse, ingen 
aktivitet fra sensor.

Defekt element.
Sensor tabt.
Hårdt stød på motor eller 
udstødningssystem.
Defekt sensor.
Temperaturchok.

Udskift sensor.

Langsom tidsreaktion. Kortsluttet varmekredsløb.
Forkert håndtering.
Kulafl ejringer.

Udskift sensor.

Forkert brændstof. Korriger brændstoffet.
Forkert eller forurenet brændstof. Brug brændstof af høj kvalitet.
For stort motorolieforbrug forårsager 
udstødningsforurening eller anden 
forurening på udstødningssiden.

Korriger motortilstanden.

Varmekredsløb afbrudt/kortsluttet eller 
uden for specifi kationer.

Reparer kortslutning i ledningsnet, 
udskift sensor.

Sensor for absolut manifoldtryk (MAP)
En forseglet enhed, der ikke kan serviceres. En defekt 
sensor skal udskiftes. Hvis en blinkkode indikerer et 
problem med sensoren til absolut manifoldtryk, kan den 
testes således:
1. Sørg for, at alle tilslutninger sidder korrekt og er fri 

for snavs og smuds. Afmonter blæserhuset. Før 
låsetappen ud og træk stikket til det absolute 
manifoldtryk ud. Sæt tændingslåsen på ON og 
kontrollér med et voltmeter ved at måle med den 
røde ledning på stift 1 og den sorte ledning på stift 2. 
Der skal være 5 volt , hvilket indikerer, at ECU'en og 
ledningsnettet fungerer.

2. Kontrollér kontinuitet i ledningsnettet. Ohmværdien 
mellem stift 3 ved sensorstikket og den sorte stift 11 
ved ECU'en skal være ca. nul ohm. Hvis der ikke 
måles kontinuitet eller meget høj modstand, skal 
ledningsnettet udskiftes.

3. Kontrollér, at indsugningsmanifolden og MAP-
sensoren ikke sidder løs. Løse dele kan forårsage 
en vakuumlækage, som betyder, at MAP-sensoren 
sender forkerte oplysninger til ECU'en.

 a. Spænd alle dele og udfør en ECU-nulstilling og 
en TPS-indlæringsprocedure for at se, om 
fejlfunktionslampen viser fejl på MAP-sensoren 
igen. Hvis fejlfunktionslampen viser fejl på 
MAP-sensoren, skal sensoren udskiftes.
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Indsprøjtningsdyser

 ADVARSEL
Eksplosivt brændstof kan medføre brand og 
alvorlige forbrændinger.
Brændstofsystemet skal ALTID forblive under 
HØJT TRYK.

Vikl en klud helt omkring stikket til brændstofpumpen. 
Tryk på frigørelsesknappen/-knapperne og træk langsomt 
stikket væk fra brændstofpumpen, og lad kluden absorbere 
eventuelle brændstofrester i højtryksbrændstofslangen. 
Spildt brændstof skal fjernes omgående.

Oplysninger

AB

C

E

F

H I

G

D

A Elektrisk forbindelse B Øverste O-ring
C Solenoidevikling D Rotor
E Ventilhus F Ventilsæde
G Ventilende H Nederste O-ring
I Ledeplade

BEMÆRK! Påfør ikke indsprøjtningsdysen/-dyserne 
spænding. For stor spænding vil ødelægge 
indsprøjtningsdyserne. Forbind ikke 
indsprøjtningsdyser til jord med tændingen 
ON. Indsprøjtningsdyserne vil åbne/
aktiveres, hvis relæet strømfødes.

BEMÆRK! Når motoren tørnes med frakoblede 
indsprøjtningsdyser, registreres der fejlkoder 
i ECU'en, som skal ryddes via software eller 
en ECU-nulstilling og TPS-
indlæringsprocedure.

Problemer med indsprøjtningsdyser falder typisk i tre 
kategorier: elektrisk, smuds/tilstoppet eller lækage. 
Et elektrisk problem får normalt en eller begge 
indsprøjtningsdyser til at fejle. Der anvendes fl ere metoder 
til at kontrollere, om indsprøjtningsdyserne fungerer. 
1. Med motoren kørende, kan du lytte efter en 

summende eller klikkende lyd.

2. Frakobl det elektriske stik fra en indsprøjtningsdyse 
og lyt efter ef ændring i tomgangen (kører kun på én 
cylinder) eller en ændring i indsprøjtningsdysens støj 
eller vibration. 

Hvis en indsprøjtningsdyse ikke fungerer, kan det 
indikere enten en defekt indsprøjtningsdyse eller et 
problem på ledningsnet/elektrisk forbindelse. Kontrollér 
følgende punkter:
1. Frakobl det elektriske stik fra begge 

indsprøjtningsdyser. Sæt en 12-volts noid-lampe på 
det ene stik.

2. Kontrollér, at alle krav til sikkerhedsafbrydere 
overholdes. Tørn motoren og kontrollér for en 
blinkende testlampe. Sæt tændingen på OFF i mindst 
10 sekunder mellem testene for at lade ECU'en gå i 
dvale og vågne op igen. Gentag testen ved hvert stik.

 a. Hvis lampen blinker, anvendes et ohmmeter 
(Rx1-skala) til at kontrollere modstanden på hver 
indsprøjtningsdyse over to klemmer. Korrekt 
modstand er 11-13 Ω. Hvis indsprøjtningsdysens 
modstand er korrekt, kontrolleres om stikkets og 
indsprøjtningsdysernes klemmer laver en god 
forbindelse. Hvis modstanden ikke er korrekt, 
udskiftes indsprøjtningsdysen.

Kontrollér alle elektriske forbindelser, stik og 
ledningsnettet, hvis modstanden ikke er korrekt.
Lækage på indsprøjtningsdysen er meget usandsynlig, 
men i de sjældne tilfælde kan den være indvendig (efter 
spidsen på ventilnålen) eller udvendig (lækage rundt om 
indsprøjtningsdysens O-ringe). Manglende systemtryk 
fra lækage kan forårsage startproblemer, når motoren 
er varm og længere tørningstider. For at kontrollere 
for lækage er det nødvendigt at løsne eller afmontere 
blæserhuset, som kan involvere afmontering af motoren. 
Se Adskillelse vedr. afmontering af indsprøjtningsdyse.
1. Afmonter manifoldens monteringsbolte og adskil 

gasspjældshuset/manifolden fra motoren, men 
bibehold tilslutninger for TPS, 
højtryksbrændstofslange, indsprøjtningsdyser og 
brændstofslanger. Kassér gamle pakninger.

2. Placer manifolden over en passende beholder for at 
opfange brændstof, og sæt tændingen på ON for at 
aktivere brændstofpumpen og sætte systemet under 
tryk. Drej ikke tændingslåsen til START-positionen.

BEMÆRK! Brændstofpumpens stifter er belagt med et 
tyndt lag elektrisk ledende smørefedt for at 
forhindre afslidning og korrosion. Forsøg 
ikke at fjerne det elektriske smørefedt fra 
brændstofpumpens stifter.

3. Hvis en af indsprøjtningsdyserne lækker mere end to 
til fi re dråber fra spidsen pr. minut, eller viser tegn på 
lækage rundt om den udvendige skal, skal 
tændingen sættes på OFF og indsprøjtningsdyserne 
udskiftes således:

4. Fjern trykket fra brændstofsystemet.
5. Rengør eventuel ophobet snavs fra tætnings-/

montageområdet på defekte indsprøjtningsdyser og 
frakobl elektriske stik.

6. Træk låsebøjlen af toppen af indsprøjtningsdyserne. 
Afmonter skruen, der fastholder 
indsprøjtningsdyserne, fra manifolden.
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7. Anvend den omvendte rækkefølge af proceduren for at 
montere nye indsprøjtningsdyser og samle motoren. 
Brug nye O-ringe og låsebøjler, hver gang en 
indsprøjtningsdyse afmonteres (nye 
erstatningsindsprøjtningsdyser inkluderer nye O-ringe 
og låsebøjler). Smør O-ringe en smule med ren 
motorolie. Brug det montageværktøj, der leveres med 
O-ringene, til at montere den nye øverste O-ring. 
Placer værktøjet i indsprøjtningsdysens åbning. Placer 
den ene side af O-ringen i rillen til O-ringen og rul 
O-ringen over værktøjet og ind på indsprøjtningsdysen. 
Tilspænd skruen, der fastholder indsprøjtningsdysens 
hætter og blæserhusets monteringsskruer med 7,3 
Nm, og indsugningsmanifoldens og luftfi lterets 
monteringsskruer med 10,5 Nm. Der skal udføres en 
ECU-nulstilling. 

Problemer med indsprøjtningsdyser pga. snavs eller 
tilstopning er generelt usandsynlige som følge af 
konstruktionen af indsprøjtningsdyser, højt brændstoftryk 
og rensende additiver i benzinen. Symptomer, der kan 
forårsages af snavsede/tilstoppede indsprøjtningsdyser, 
omfatter ujævn tomgang, tøven/ujævn acceleration eller 
registrering af fejlkoder relateret til fremføring af brændstof. 
Tilstopning af indsprøjtningsdyser er normalt forårsaget 
af en ophobning af snavs på ledepladen, der mindsker 
tilstrømningen af brændstof, hvilket resulterer i et forringet 
sprøjtemønster. Nogle medvirkende årsager til tilstoppede 
indsprøjtningsdyser omfatter højere temperatur end 
normalt, korte driftsperioder og snavset, forkert brændstof 
eller brændstof af dårlig kvalitet. Rengøring af tilstoppede 
indsprøjtningsdyser anbefales ikke, de bør udskiftes. 
Additiver og brændstof af god kvalitet kan anvendes som 
forebyggelse, hvis tilstopning har været et problem. 

Tændspole
Hvis en spole registreres som defekt, er udskiftning 
nødvendig. Der kan anvendes et ohmmeter til at teste 
ledningsnet og spoleviklinger.
BEMÆRK! Undlad at jordforbinde den primære spole 

med tændingen ON, da denne kan 
overophede eller udsende gnister.

BEMÆRK! Frakobl altid tændrørskablerne fra 
tændrørene, før du udfører følgende test.

BEMÆRK! Hvis tændspolen/-erne er deaktiverede, 
og der registreres en tændingsfejl, vil 
systemet automatisk deaktivere det 
tilhørende signal til indsprøjtningsdysen. 
Fejl skal rettes på tændspolen, og ECU-
strømmen (afbryder) skal slås FRA i 10 
sekunder, før indsprøjtningsdysesignalet 
vender tilbage. Dette er en 
sikkerhedsforanstaltning for at forhindre 
borevask og oliefortynding.

Test
Med et ohmmeter indstillet til skalaen Rx1 kontrolleres 
modstanden i kredsløbet således:
1. For at kontrollere spole 1 (starterside) frakobles det 

sorte stik fra ECU'en, og der testes mellem den sorte 
stift 1 og 15. For at kontrollere spole 2 (oliefi lterside) 
frakobles det grå stik fra ECU'en, og der testes mellem 
den grå stift 10 og 17. Ledningsnettet og spolens 
primære kredsløb er OK, hvis afl æsningen er 0,5-0,8 Ω.

2. Hvis afl æsningen ikke ligger inden for specifi kationerne, 
kontrolleres og rengøres stikkene, og der testes igen.

3. Hvis afl æsningen fortsat ikke ligger inden for det 
specifi cerede område, skal spolerne testes adskilt 
fra ledningsnettet således:

 a. Afmonter skruen, der fastholder spolen på huset, 
og frakobl stikket til de primære ledninger.

 b. Slut et ohmmeter indstillet til skalaen Rx1 til 
spolens primære klemmer. Den primære 
modstand skal være 0,5-0,8 Ω.

 c. Tilslut et ohmmeter indstillet til skalaen Rx1 
mellem klemmen til tændrørshætten og den 
primære B+-klemme. Den sekundære modstand 
skal være 6400-7800 Ω.

 d. Hvis den sekundære modstand ikke ligger inden 
for det specifi cerede område, er spolen defekt, og 
skal udskiftes.

BRÆNDSTOFKOMPONENTER

 ADVARSEL
Eksplosivt brændstof kan medføre brand og 
alvorlige forbrændinger.
Brændstofsystemet skal ALTID forblive under 
HØJT TRYK.

Vikl en klud helt omkring stikket til brændstofpumpen. 
Tryk på frigørelsesknappen/-knapperne og træk langsomt 
stikket væk fra brændstofpumpen, og lad kluden absorbere 
eventuelle brændstofrester i højtryksbrændstofslangen. 
Spildt brændstof skal fjernes omgående.

Brændstofpumpe
Brændstofpumpen kan ikke serviceres, og skal udskiftes, 
hvis den er defekt. Hvis et problem vurderes til at være 
forårsaget af brændstofpumpen, skal du sikre dig, at 
pumpen aktiveres, at alle elektriske tilslutninger sidder 
korrekt, at sikringerne er OK og at der tilføres mindst 7,0 
volt. Hvis spændingen falder til under 7,0 volt ved tørning, 
kan det forårsage en reduktion af brændstoftrykket, hvilket 
vil resultere i en mager blanding ved start. Hvis påkrævet 
kan der udføres en test af brændstofpumpen.
1. Frigør brændstoftrykket ved brændstofpumpen. Det 

kan være nødvendigt at løsne eller trække 
brændstofpumpen væk fra motoren. Frakobl 
brændstofkobleren fra brændstofpumpen og isæt en 
kortslutningsledning til tryktest (fra Kohler EFI-
servicesættet) mellem højtryksbrændstofslangen og 
brændstofpumpen.

2. Tilslut tryktesterens sorte slange. Før den klare 
slange ned i en transportabel benzinbeholder eller 
tilsvarende brændstoftank.

3. Drej nøgleafbryderen for at aktivere pumpen og 
kontrollér systemtrykket på måleren. Det kan tage 
fl ere nøglecyklusser at komprimere luften i systemet 
og nå det regulerede tryk. Hvis systemtrykket på 39 
psi ± 3 observeres, fungerer ledningsnettet, 
brændstofpumpen og regulatoren korrekt. Drej 
nøgleafbryderen til OFF og tryk på ventilknappen på 
testeren for at frigøre systemtrykket. 

 a. Hvis trykket er for højt, skal brændstofpumpen 
udskiftes.

4. Hvis pumpen ikke blev aktiveret (trin 3), skal stikket 
til brændstofpumpen frakobles. Tilslut et DC-
voltmeter over klemmerne i stikket, drej 
nøgleafbryderen og observer, om der er minimum 7 
volt i den seks sekunders prime-proces. 
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5. Hvis der ikke kan afl æses en spænding, sluttes målerens røde ledning til stikkets røde ledning og den sorte 
ledning til en god jordforbindelse, mens nøglen fortsat står på ON.

6. Hvis spændingen er mellem 7 og 14 volt, drejes nøgleafbryderen til OFF, og der tilsluttes et ohmmeter mellem 
klemmerne på pumpen for at kontrollere for kontinuitet.

 a. Hvis der ikke er kontinuitet mellem pumpeklemmerne, skal brændstofpumpen udskiftes.
 b. Hvis spændingen er under 7 volt, testes ledningsnettet.
7. Hvis spændingen ved stikket er OK, og der er kontinuitet over pumpeklemmerne, sættes stikket tilbage i pumpen, 

mens der sikres, at der er god forbindelse. Drej nøgleafbryderen og lyt til pumpens aktivering.
 a. Hvis pumpen starter, gentages trin 2 og 3 for at verifi cere korrekt tryk.
 b. Hvis pumpen fortsat ikke fungerer, skal den udskiftes.

Højtryksbrændstofslange
Der er monteret en højtryksbrændstofslange på indsugningsmanifolden. Der kræves ingen specifi k servicering, 
medmindre driftsforholdene indikerer, at den skal udskiftes. Rengør området omkring alle forbindelser grundigt og 
frigør eventuelt tryk, før du påbegynder adskillelse. Adskil ved at afmontere de to monteringsskruer, ledningsholderne 
og låsebøjlerne til indsprøjtningsdyserne. 
Udluftningsport og ventilationsslange
Der kræves ingen specifi k servicering af ventilationsslangen eller udluftningsporten, medmindre driftsforholdene 
indikerer, at udskiftning er nødvendig. Alle komponenter serviceres individuelt. Slibehylstre på slanger skal 
genanvendes eller udskiftes ved servicering af ventilationsslanger. Notér føringen af ventilationsslangen og gentag 
den efter service eller komponentudskiftning for at forhindre, at ventilationsslangerne klemmes eller slides. Der 
kan kun anvendes Kohler-erstatningsdele, idet monteringen er specifi k for systemet, og skal opretholdes. Besøg 
KohlerEngines.com for at se anbefalede Kohler-reservedele.

Gasspjældshus/indsugningsmanifold
BEMÆRK! Der kræves en ECU-nulstilling, hvis gasspjældshuset udskiftes.
Gasspjældshuset serviceres som en enhed med gasspjældsaksel, TPS, gasspjæld og justeringsskrue til 
tomgangshastighed monteret. Gasspjældsakslen roterer på nålelejer (kan ikke serviceres), dækket af tætninger, der 
forhindrer luftlækager.
FEJLFINDING

Fejlfi ndingsvejledning
Tilstand Mulig årsag

Motoren har svært 
ved at starte eller 

kan ikke starte, når 
den er kold.

Brændstofpumpen kører ikke.
Defekte tændrør.
For gammelt brændstof.
Forkert brændstoftryk.
Positionssensoren til krumtapakslen er løs eller defekt.
TPS indstillet forkert (ECU-nulstilling og TPS-initialisering).
Defekt TPS.
Defekt sensor for motortemperatur.
Defekte spoler.
Lav systemspænding.
Defekte indsprøjtningsdyser.
Defekt batteri.
Løse eller korroderede forbindelser.
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Fejlfi ndingsvejledning
Tilstand Mulig årsag

Motoren har svært 
ved at starte eller 

kan ikke starte, når 
den er varm.

Defekte tændrør.
Brændstofpumpen kører ikke.
Lavt brændstoftryk.
Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
TPS indstillet forkert (ECU-nulstilling og TPS-initialisering).
Positionssensoren til krumtapakslen er løs eller defekt.
Defekt TPS.
Defekt sensor for motortemperatur.
Defekte indsprøjtningsdyser.

Motoren stopper eller 
kører ujævnt i 

tomgang (kold eller 
varm).

Defekte tændrør.
Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
TPS indstillet forkert.
Defekt TPS.
Defekt sensortemperatur for motortemperatur.
Defekte indsprøjtningsdyser.

Motoren hakker, 
tøver eller stopper 

ved belastning.

Indsprøjtningsdyser, brændstoffi lter, brændstofslanger eller brændstoftilførsel tilsmudset/blokeret.
Snavset luftfi lter.
Utilstrækkeligt brændstoftryk eller brændstoftilførsel.
Vakuumlækage (indsugningsluft)
Forkert regulatorindstilling, -justering eller -drift.
Defekt TPS, monteringsproblem eller forkert TPS-initialiseringsprocedure.
Defekte spoler, tændrør eller ledninger.

Lav effekt.

Defekt/svigtende tændingssystem.
Snavset luftfi lter.
Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
Forkert justering af regulator.
Tilstoppet/begrænset udstødning.
Én indsprøjtningsdyse fungerer ikke.
Grundlæggende motorproblem.
Defekt TPS eller montering.
Gasspjæld i gasspjældshuset åbner ikke helt til WOT-stop (hvis monteret).
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Funktionstest

 ADVARSEL
Væsker under højt tryk kan gennemtrænge 
huden og forårsage alvorlige skader eller 
dødsfald.
Undgå at arbejde på brændstofsystemet 
uden tilstrækkelig uddannelse eller 
sikkerhedsudstyr.

Skader fra væskegennemtrængning er meget giftige og 
farlige. Ved ulykker skal der omgående søges læge.

Brændstofsystemets funktion er at levere tilstrækkeligt 
med brændstof med et systemdriftstryk på 39 psi ± 3. 
Hvis motoren har svært ved at starte, eller tørner, men 
ikke vil starte, kan det skyldes et problem med EFI-
brændstofsystemet. En hurtig test kan verifi cere, om 
systemet fungerer.
1. Afbryd tændrørskablerne, og forbind dem til stel. 
2. Overhold alle krav til sikkerhedslåsning og tørn 

motoren i ca. 3 sekunder.
3. Afmonter tændrør, og kontrollér, om der er 

brændstof på spidsen.
 a. Hvis der er brændstof på spidsen af tændrørene, 

fungerer brændstofpumpen og 
indsprøjtningsdyserne.

 b. Hvis der ikke er brændstof på spidsen af 
tændrørene, kontrolleres følgende:

 1. Kontrollér, at brændstoftanken indeholder rent 
og frisk brændstof af god kvalitet.

 2. Kontrollér, at ventilationsåbningen i 
brændstoftanken er åben.

 3. Kontrollér, at brændstoftankens ventil (hvis 
monteret) er helt åben.

 4. Kontrollér, at batteriet leverer den korrekte 
spænding.

 5. Kontrollér, at sikringerne er OK, og at 
elektriske forbindelser og 
brændstofslangeforbindelser ikke er 
beskadigede eller afbrudte.

 6. Test brændstofpumpen som beskrevet 
tidligere under Brændstofpumpe.

Fejlkoder
Eksempel på diagnosticeringsskærm

Et sekunds pause

Et sekunds pause

Et sekunds pause

Et sekunds pause

Tre sekunders pause

(0)

(0)

(7)

(6)

(1)

(1)

Slutkode 61

Fejl
Kode
0107

Resume over diagnosticeringsfejlkoder
Fejlkode Forbindelse eller fejlbeskrivelse

0031 Oxygenssensorkredsløb, varme, høj spænding
0032 Oxygenssensorkredsløb, varme, lav spænding
0107 Sensorkredsløb, absolut manifoldtryk, lav spænding eller afbrudt
0108 Sensorkredsløb, absolut manifoldtryk, høj spænding
0112 Temperatursensorkredsløb, indsugningsluft, lav spænding
0113 Temperatursensorkredsløb, indsugningsluft, høj spænding eller afbrudt
0117 Temperatursensorkredsløb, kølevæske/olie, lav spænding
0118 Temperatursensorkredsløb, kølevæske/olie, høj spænding eller afbrudt
0122 Sensorkredsløb, gasspjældsposition, lav spænding eller afbrudt
0123 Sensorkredsløb, gasspjældsposition, høj spænding
0131 Oxygenssensorkredsløb 1, lav spænding eller afbrudt
0132 Oxygenssensorkredsløb 1, høj spænding
0171 Maksimal tilpasningsgrænse overskredet
0172 Minimal tilpasningsgrænse overskredet
0174 Mager brændstofblanding ved høj belastning (åben løkke)
0201 Kredsløb, Indsprøjtningsdyse 1, defekt
0202 Kredsløb, Indsprøjtningsdyse 2, defekt
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0230 Brændstofpumpekredsløb, lav spænding eller afbrudt
0232 Brændstofpumpekredsløb, høj spænding
0336 Positionssensor, krumtapaksel, signalstøj
0337 Positionssensor, krumtapaksel, intet signal
0351 Cylinder 1, tændspole, defekt
0352 Cylinder 2, tændspole, defekt
0562 Lav systemspænding
0563 Høj systemspænding

61 Slut på kodetransmission
ECU'en overvåger kontinuerligt motorens drift i forhold til 
forindstillede ydelsesgrænser. Hvis driften ligger uden for 
grænserne, aktiverer ECU'en fejlfunktionslampen (hvis 
monteret), og lagrer en diagnosekode i hukommelsen. 
Hvis komponenten eller systemet vender tilbage til 
korrekt funktion, slukker ECU'en fejlfunktionslampen. 
Hvis fejlfunktionslampen forbliver tændt, advarer den 
kunden om en aktuel fejl, og der kræves servicering 
hos forhandleren. Ved modtagelsen kan forhandlerens 
tekniker udlæse fejlkoderne som en hjælp til at fastslå 
hvilken del af systemet, der ikke fungerer korrekt. 
Der er adgang til koderne via nøgleafbryderen, og de 
vises som blink på fejlfunktionslampen. Der er adgang til 
koderne således:
1. Kontrollér, at batterispændingen er over 11 volt.
2. Start med nøgleafbryder OFF.
3. Drej nøgleafbryder til ON og OFF, derefter ON og 

OFF, derefter ON, og lad den stå i denne position. 
Start ikke motoren. Tidsrummet mellem sekvenserne 
skal være mindre end 2,5 sekunder.

4. Fejlfunktionslampen vil blinke et antal gange. 
Antallet af gange, fejlfunktionslampen blinker, 
repræsenterer et tal i blinkkode.

5. En sekvens på fi re cifre udgør fejlkoden. Der er et 
(1) sekunds pause mellem en fejlkodes blink. Der er 
tre (3) sekunders pause mellem separate fejlkoder. 
Efter angivelsen af fejlkode(r) blinkes et tocifret 61 
for at indikere, at programmet er fuldført.

 a. Det er en god idé at notere koderne ned, når de 
vises, da de muligvis ikke er i numerisk rækkefølge.

 b. Kode 61 vil altid være den sidst viste kode og 
indikere slutningen af transmissionen. Hvis kode 61 
vises med det samme, fi ndes der ingen fejlkoder.

Når problemet er løst, kan fejlkoderne ryddes ved at 
følge procedurerne for ECU-nulstilling og TPS-indlæring.
Resume over diagnosticeringsfejlkoder viser fejlkoder, 
og hvad de betyder. Resume over diagnosticeringskoder 
er en liste med individuelle koder med en forklaring 
af, hvad der udløser dem, hvilke symptomer der kan 
forventes samt de mulige årsager.
Der fi ndes muligvis ikke en fejlfunktionslampe på 
motoren. Hvis udstyrsproducenten ikke har tilføjet 
en fejlfunktionslampe på udstyret, kan den nemt 
tilføjes til hurtig diagnosticering. Forbindelsen mellem 
hovedmotoren og køretøjet vil have en beige ledning, som 
er fejlfunktionslampens jordforbindelse. Glødepærer eller 
lysdioder kan anvendes som fejlfunktionslampe, så længe 
de ikke trækker mere end 0,1 A. Pærer/lysdioder skal være 
specifi ceret til 1,4 watt eller mindre, eller skal have en samlet 
modstand på 140 Ω eller mere. Lysdioder trækker typisk 
mindre end 0,03 A. Forbind +12 volt til pærens positive 
klemme og forbind pærens jordklemme til den beige ledning.

Resume over diagnosticeringskoder
Kode 0031
Komponent Varmelegeme til oxygensensor
Fejl: O2S-kredsløb, varme, høj spænding
Tilstand: Systemspænding for høj, kortsluttet 

forbindelse eller defekt sensor.
Konklusion: Relateret til oxygensensor

● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Sensor beskadiget.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik 

ved sort 7.

Relateret til ECU
● Forbindelsesproblem, ECU-til-ledningsnet

Kode 0032
Komponent Varmelegeme til oxygensensor
Fejl: O2S-kredsløb, varme, lav spænding
Tilstand: Systemspænding for lav, afbrudt 

forbindelse eller defekt sensor.
Konklusion: Relateret til motorens ledningsnet

● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU sort stift 7 eller defekt ledning.

Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsproblem.

Dårlig systemjordforbindelse fra ECU til 
motor eller batteri til motor

Kode 0107
Komponent Sensor for absolut manifoldtryk
Fejl: MAP-kredsløb, lav spænding eller afbrudt
Tilstand: Lækage på indsugningsmanifold, afbrudt 

forbindelse eller defekt sensor.
Konklusion: Relateret til MAP-sensor

● Defekt sensor.
● Vakuumlækager fra løs manifold eller 

sensor.

Relateret til ledningsnet
● Dårlig jordforbindelse eller afbrudt 

kredsløb.
● Ledningsnet og stik løse, beskadigede 

eller korroderede.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik 

ved sort 10, 11 og 16.

Dårlig TPS-indlæring.



4124 690 49 Rev. -- KohlerEngines.com

EFI SYSTEM-ECH

Kode 0108
Komponent Sensor for absolut manifoldtryk
Fejl: MAP-kredsløb, høj spænding
Tilstand: Lækage på indsugningsmanifold, 

kortsluttet forbindelse eller defekt sensor.
Konklusion: Relateret til MAP-sensor

● Defekt sensor.
● Vakuumlækager fra løs manifold eller 

sensor.

Relateret til ledningsnet
● Dårlig jordforbindelse.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik 

ved sort 11.

Dårlig TPS-indlæring.

Kode 0112
Komponent Sensor for indsugningslufttemperatur.
Fejl: Temperatursensorkredsløb, 

indsugningsluft, lav spænding
Tilstand: Kortsluttet forbindelse, defekt sensor eller 

kortsluttet ledning.
Konklusion: Relateret til temperatursensor

● Sensorledningsnet eller -stik

Relateret til motorens ledningsnet
● Stiftkredsløb sort 10 og sort 8 kan være 

beskadigede eller ført nær støjende 
signal (spoler, generator, osv.).

● Forbindelsesproblem, ECU-til-
ledningsnet

Kode 0113
Komponent Sensor for indsugningslufttemperatur.
Fejl: Temperatursensorkredsløb, 

indsugningsluft, høj spænding eller 
afbrudt

Tilstand: Kortsluttet forbindelse, defekt sensor, 
defekt ledning eller stik.

Konklusion: Relateret til temperatursensor
● Sensorledningsnet eller -stik

Relateret til motorens ledningsnet
● Stiftkredsløb ECU sort stift 10 og 8 kan 

være beskadiget.
● Problem med ECU-til-ledningsnet-

forbindelse eller defekt ledning.

Kode 0117
Komponent Kølemiddel-/oliesensor
Fejl: Temperatursensorkredsløb, kølevæske/

olie, lav spænding
Tilstand: Kortsluttet forbindelse, defekt sensor eller 

kortsluttet ledning.

Konklusion: Relateret til temperatursensor
● Sensorledningsnet eller -stik

Relateret til motorens ledningsnet
● Stiftkredsløb sort 10 og sort 14 kan 

være beskadigede eller ført nær 
støjende signal (spoler, stator, osv.).

● Forbindelsesproblem, ECU-til-
ledningsnet

Kode 0118
Komponent Kølemiddel-/oliesensor
Fejl: Temperatursensorkredsløb, kølevæske/

olie, høj spænding eller afbrudt
Tilstand: Kortsluttet forbindelse, defekt sensor eller 

afbrudt forbindelse eller defekt ledning.
Konklusion: Relateret til temperatursensor

● Sensorledningsnet eller -stik

Relateret til motorens ledningsnet
● Stiftkredsløb ECU sort stift 10 og 14 

kan være beskadiget.
● Problem med ECU-til-ledningsnet-

forbindelse eller defekt ledning.

Systemrelateret
● Motoren arbejder over 

temperatursensorgrænsen på 176 °C.

Kode 0122
Komponent Gasspjældspositionssensor (TPS)
Fejl: TPS-kredsløb, lav spænding eller afbrudt
Tilstand: Afbrudt forbindelse, defekt ledning eller 

defekt sensor.
Konklusion: Relateret til TPS

● Defekt TPS eller indvendigt slidt.

Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet.
 ECU sort stift 10 til TPS stift 1.
 ECU sort stift 12 til TPS stift 3.
 ECU sort stift 16 til TPS stift 2.

Relateret til gasspjældshus
● Gasspjældsaksel inde i TPS slidt, 

defekt eller beskadiget.
● Gasspjæld løst eller ikke justeret 

korrekt.
● Gasspjæld bøjet eller beskadiget, der 

tillader ekstra luft at passere, eller som 
nedsætter bevægelsen.

Relateret til ECU
● Kredsløb, der leverer spænding eller 

jordforbindelse til TPS, beskadiget.
● Indgangskredsløb til TPS-signal 

beskadiget.
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Kode 0123
Komponent Gasspjældspositionssensor (TPS)
Fejl: TPS-kredsløb, høj spænding
Tilstand: Kortsluttet forbindelse eller defekt sensor.
Konklusion: Relateret til TPS-sensor

● Sensorstik eller ledningsnet 
● Sensorudgang påvirket eller forstyrret 

af snavs, fedt, olie, slitage.
● Løs sensor på manifold til 

gasspjældshus.

Relateret til gasspjældshus
● Slitage/skader på gasspjældsaksel 

eller lejer.

Relateret til motorens ledningsnet
● ECU stifter sort 10, 12 og 16 

beskadiget (ledningsnet, stik).
● ECU stifter sort 10, 12 og 16 ført nær 

støjende elektriske signal (spoler, 
generator).

● Periodisk 5 volt kilde fra ECU (stift 
sort 16).

● Forbindelsesproblem, ECU-til-
ledningsnet

Kode 0131
Komponent Oxygensensor
Fejl: O2S-kredsløb 1, lav spænding
Tilstand: Afbrudt forbindelse, defekt ledning eller 

defekt sensor.
Konklusion: Relateret til oxygensensor

● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Sensor forurenet, korroderet eller 

beskadiget.
● Dårlig jordforbindelse.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU sort stift 10 eller 17.

Forkert TPS-indlæringsprocedure
● Mager brændstofblanding (kontrollér 

oxygensensorsignalet med VOA og se 
oxygensensor).

Ledningsnetrelateret, som f.eks. 
overskåret, defekt eller gennemhullet 
ledning.

Kode 0132
Komponent Oxygensensor
Fejl: O2S-kredsløb 1, høj spænding
Tilstand: Kortsluttet forbindelse eller defekt sensor.

Konklusion: Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Sensor forurenet eller beskadiget.
● Dårlig jordforbindelse.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU sort stift 10 eller sort stift 17.

Relateret til motorens ledningsnet
● Spændingsforskel mellem registreret 

spænding og faktisk sensorspænding.
● Kortslutning i ledningsnet. 

Kode 0171
Komponent Brændstofsystem
Fejl: Maksimal tilpasningsgrænse overskredet
Tilstand: Brændstoffets indsugningsfi lter blokeret, 

lavt tryk ved højtryksbrændstofslange, 
defekt TPS, kortsluttet forbindelse, defekt 
sensor, for lidt brændstof eller forkert 
brændstoftype.

Konklusion: Relateret til oxygensensor
● Korrosion eller dårlig forbindelse.
● Sensor forurenet eller beskadiget.
● Luftlækage i udstødningen.
● Dårlig jordforbindelse.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU sort stift 10 eller sort stift 17.

Relateret til TPS-sensor
● Forkert gasspjældsposition ved 

indlæringsprocedure.
● TPS-problem eller defekt TPS.

Relateret til motorens ledningsnet
● Spændingsforskel mellem registreret 

spænding og faktisk sensorspænding. 
● Problem i ledningsnet.
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Systemrelateret
● Tænding (tændrør, tændrørskabel, 

tændspole).
● Brændstof (brændstoftype/-kvalitet, 

indsprøjtningsdyse, brændstoftryk for 
lavt, brændstofpumpe eller 
løftepumpe).

● Forbrændingsluft (tilsmudset/blokeret 
luftfi lter, indsugningslækage, 
gasspjældsboringer).

● Motorproblem (ringe, ventiler).
● Lækage i udstødningssystem 

(lyddæmper, fl ange, oxygensensorens 
monteringsnav, osv.).

● Brændstof i krumtapakslens olie.
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Kode 0172
Komponent Brændstofsystem
Fejl: Minimal tilpasningsgrænse overskredet
Tilstand: For højt brændstoftryk ved 

højtryksbrændstofslange, TPS-fejl, 
kortsluttet forbindelse, defekt sensor eller 
fejl på brændstofpumpe.

Konklusion: Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsnet
● Sensor forurenet eller beskadiget.
● Dårlig jordforbindelse.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU sort stift 10 eller 17.

Relateret til TPS-sensor
● Forkert gasspjældsposition ved 

indlæringsprocedure.
● TPS-problem eller defekt TPS.

Relateret til motorens ledningsnet
● Spændingsforskel mellem registreret 

spænding og faktisk sensorspænding. 
● Problem i ledningsnet.
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Systemrelateret
● Tænding (tændrør, tændrørskabel, 

tændspole).
● Brændstof (brændstoftype/-kvalitet, 

indsprøjtningsdyse, brændstoftryk for 
højt, brændstofpumpe eller 
løftepumpe).

● Forbrændingsluft (luftfi lter tilsmudset/
blokeret).

● Motorproblem (ringe, ventiler).
● Brændstof i krumtapakslens olie.
● Overfyldt brændstofpumpe.
● Brud på løftepumpens membran.

Kode 0174
Komponent Brændstofsystem
Fejl: Mager brændstofblanding.
Tilstand: Brændstoffets indsugningsfi lter blokeret, 

lavt tryk ved højtryksbrændstofslange, 
defekt TPS, kortsluttet forbindelse eller 
defekt sensor.

Konklusion: Forkert TPS-indlæring
● Mager brændstofblanding (kontrollér 

oxygensensorsignalet med VOA og se 
oxygensensor).

Relateret til motorens ledningsnet
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU-stift sort 10, 12, 16 og 17.

Lavt brændstoftryk.
● Tilstoppede fi ltre
● Defekt løftepumpe.

Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Udstødningslækage.
● Dårlig jordforbindelse.

Dårlig systemjordforbindelse fra ECU til 
motor, som forårsager fed 
brændstofblanding, mens der indikeres 
mager blanding.

Brændstofpumpens forbindelse. 
Se brændstofkomponenter.

Kode 0201
Komponent Indsprøjtningsdyse
Fejl: Kredsløb, Indsprøjtningsdyse 1, defekt
Tilstand: Beskadiget eller defekt 

indsprøjtningsdyse, kortsluttet eller 
afbrudt forbindelse.

Konklusion: Relateret til indsprøjtningsdyse
● Indsprøjtningsdysens spole kortsluttet 

eller afbrudt.

Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet.
 ECU stift sort 5.
● Ledningsføring fra tænding.

Relateret til ECU
● Kredsløbet der styrer 

indsprøjtningsdyse nr. 1 beskadiget.
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Kode 0202
Komponent Indsprøjtningsdyse
Fejl: Kredsløb, Indsprøjtningsdyse 2, defekt
Tilstand: Beskadiget eller defekt 

indsprøjtningsdyse, kortsluttet eller 
afbrudt forbindelse.

Konklusion: Relateret til indsprøjtningsdyse
● Indsprøjtningsdysens spole kortsluttet 

eller afbrudt.

Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet.
 ECU stift sort 6.
● Ledningsføring fra tænding.

Relateret til ECU
● Kredsløbet der styrer 

indsprøjtningsdyse nr. 2 beskadiget.

Kode 0230
Komponent Brændstofpumpe
Fejl: Kredsløb, lav spænding eller afbrudt
Tilstand: Kortsluttet eller afbrudt forbindelse.
Konklusion: Relateret til brændstofpumpe

● Brændstofpumpe afbrudt eller 
kortsluttet indvendig.

Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet.
 ECU-stift sort 9 eller grå 17.

Relateret til ECU
● Beskadiget ECU.

Kode 0232
Komponent Brændstofpumpe
Fejl: Kredsløb, høj spænding
Tilstand: Kortsluttet forbindelse.
Konklusion: Relateret til brændstofpumpe

● Brændstofpumpe beskadiget 
indvendig.

For højt output.

Kode 0336
Komponent Positionssensor for krumtapaksel
Fejl: Positionssensor, krumtapaksel, signalstøj
Tilstand: Forkert luftgab, løs sensor, defekt batteri, 

kortsluttet eller defekt forbindelse, defekt 
sensor eller defekt jordforbindelse til 
sensor.

Konklusion: Relateret til positionssensor for 
krumtapaksel
● Sensorstik eller ledningsnet
● Løs sensor eller forkert luftgab.

Relateret til positionssensorhjul for 
krumtapaksel
● Beskadigede tænder.
● Område uden tand registreres ikke..

Relateret til motorens ledningsnet
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU-stift sort 4 og sort 13.
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Relateret til tændingssystem
● Ikke-modstandsbaseret tændrør er 

anvendt.
● Defekt eller frakoblet tændspole eller 

sekundært kabel.

Kode 0337
Komponent Positionssensor for krumtapaksel
Fejl: Positionssensor, krumtapaksel, intet 

signal
Tilstand: Forkert luftgab, løs sensor, afbrudt eller 

kortsluttet forbindelse eller defekt sensor.
Konklusion: Relateret til positionssensor for 

krumtapaksel
● Sensorstik eller ledningsnet
● Løs sensor eller forkert luftgab.

Relateret til positionssensorhjul for 
krumtapaksel
● Beskadigede tænder.

Relateret til motorens ledningsnet
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU-stift sort 4 eller sort 13.
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Hvis koden er registreret i fejlhistorikken 
og starter normalt. Ryd koden, øvrig 
service er ikke nødvendig.
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Kode 0351
Komponent Tændspole
Fejl: Cylinder 1, tændspole, defekt
Tilstand: Defekt ledning i ledningsnet (muligvis 

ikke synlig), kortsluttet forbindelse eller 
defekt sensor.

Konklusion: Relateret til motorens ledningsnet
● Forbindelse til tænding eller sikring.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
● ECU stift sort 1.
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Relateret til tændingssystem
● Forkert tændrør er anvendt.
● Dårlig forbindelse til tændrør.

Kode 0352
Komponent Tændspole
Fejl: Cylinder 2, tændspole, defekt
Tilstand: Defekt ledning i ledningsnet (muligvis 

ikke synlig), kortsluttet forbindelse eller 
defekt sensor.

Konklusion: Relateret til motorens ledningsnet
● Forbindelse til tænding eller sikring.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
 ECU stift grå 10.
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Relateret til tændingssystem
● Forkert tændrør er anvendt.
● Dårlig forbindelse til tændrør.

Kode 0562
Komponent Systemspænding
Fejl: Lav systemspænding
Tilstand: Defekt spændingsregulator, defekt sikring 

eller kortsluttet forbindelse.
Konklusion: Korroderede forbindelser

Defekt stator

Defekt batteri
● Lav udgang på ladesystem.
● Defekt magnet i svinghjul.
● Defekt eller manglende sikring.

Kode 0563
Komponent Systemspænding
Fejl: Høj systemspænding
Tilstand: Defekt spændingsregulator eller 

kortsluttet forbindelse.
Konklusion: Defekt ensretter-regulator

Defekt stator.

Defekt batteri.

Kode 61
Komponent Slut på kodetransmission

Procesdiagram til fejlfi nding
Følgende procesdiagram viser en alternativ metode til 
fejlfi nding på EFI-systemet. Diagrammet gør dig i stand til 
at gennemse hele systemet inden for 10-15 minutter. Via 
diagrammet, tilhørende diagnosehjælpemidler (vist efter 
diagrammet) og eventuelle registrerede fejlkoder bør du i 
stand til hurtigt at kunne fi nde problemer på systemet.
Diagnosehjælpemidler til procesdiagram

Diagnosehjælp nr. 1 SYSTEMSTRØM
(Fejlfunktionslampen tændes ikke, når tændingen sættes 
på ON)
BEMÆRK! Fejlfunktionslampen er monteret af OEM-

køretøjsproducenten. Tolv volt forsyning til 
pære vil være en del af køretøjets 
ledningsnet. Kohler-nøgleafbrydermodel vil 
have en fejlfunktionslampe på motoren med 
12 V forsyning til pæren.

Konklusion
● Batteri
● Hovedsystemets sikring
● Fejlfunktionspæren sprunget
● Problem med fejlfunktionslampens elektriske 

forbindelse
 Stiftkredsløb grå 3.
● Tændingskontakt
● Problem med permanent ECU-strømkredsløb
 Stiftkredsløb sort 18.
● Problem med switched ECU-strømkredsløb
 Stiftkredsløb sort 15.
● ECU-jordforbindelse.
● ECU

Diagnosehjælp nr. 2 FEJLKODER
Se Resume over diagnosticeringsfejlkoder.
Diagnosehjælp nr. 3 KØR(ON
(Fejlfunktionslampe forbliver tændt, når motoren kører)*
Tilstand
BEMÆRK! Glødepærer eller lysdioder kan anvendes 

som fejlfunktionslampe, så længe de ikke 
trækker mere end 0,1 A. Pærer/lysdioder 
skal være specifi ceret til 1,4 watt eller 
mindre, eller skal have en samlet modstand 
på 140 Ω eller mere. Lysdioder trækker 
typisk mindre end 0,03 A.

Alle strømrelaterede fejlkoder vil tænde for 
fejlfunktionslampen, når motoren kører.
Diagnosehjælp nr. 4 POSITIONSSENSOR TIL 
KRUMTAPAKSEL
(Fejlfunktionslampen slukkes ikke ved tørning)
Tilstand
● Positionssensor for krumtapaksel
● Problem med kredsløb til positionssensor for 

krumtapaksel, stiftkredsløb sort 4 og sort 13.
● Luftgab på positionssensor for krumtapaksel/tandhjul.
● Tandhjul
● Svinghjulets kile er skåret
● ECU
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Diagnosehjælp nr. 5 BRÆNDSTOFPUMPE
(brændstofpumpen aktiveres ikke)
Tilstand
● Hovedsikring
● Problem med kredsløb til brændstofpumpe, 

stiftkredsløb sort 9 og grå 17.
● Brændstofpumpe

Diagnosehjælp nr. 6 TÆNDINGSSYSTEM
(ingen gnist)
Tilstand
● Tændrør
● Tændrørskabel
● Spole
● Spolekredsløb, stiftkredsløb grå 10 og sort 1.
● ECU-jordforbindelse.
● ECU
● Køretøjets sikkerhedslåse, jordsignal på 

sikkerhedskabel.

Diagnosehjælp nr. 7 BRÆNDSTOFSYSTEMETS EL-
KREDSLØB
(ingen brændstoftilførsel)
Tilstand
● Intet brændstof
● Luft i højtryksbrændstofslange
● Brændstofventil lukket
● Brændstoffi lter/slange tilstoppet
● Indsprøjtningskredsløb, stiftkredsløb sort 5 og sort 6.
● Indsprøjtningsdyse
● ECU-jordforbindelse.
● ECU
● Løftepumpe fungerer ikke

Diagnosehjælp nr. 8 BRÆNDSTOFSYSTEM
(brændstoftryk)
Lavt brændstoftryk - Tilstand
● Manglende brændstof
● Brændstoffi lter tilstoppet
● Brændstofslange tilstoppet
● Brændstofl øftepumpe – utilstrækkelig 

brændstofforsyning
● Brændstofpumpe (løftepumpe eller modul) – blokeret 

indvendig

Lavt brændstoftryk - Tilstand
● Trykregulator fungerer ikke korrekt inde i 

brændstofpumpen.

Diagnosehjælp nr. 9 GRUNDLÆGGENDE MOTOR
(tørner, men kører ikke)
Tilstand
● Se diagrammer over grundlæggende fejlfi nding i 

Fejlfi nding, elektronisk brændstofi ndsprøjtning-ECH 
EFI og elektriske systemer.
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Procesdiagram for EFI-diagnostik
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1. Efter nøglen er sat på OFF, ventes 10 sekunder, før den drejes til ON for at lade ECU'en gå i dvale.

2. Brændstofpumpen kan høres som en vibration, eller der kan føles en vibration, for at verifi cere aktivitet. Brændstofpumpen vil køre 4-6 
sekunder, når ECU'en vågner op fra dvale.
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 ADVARSEL 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.

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

Bosch EFI-system

A
A

O

A

N

M

L

K

J

G
H

GE

F

D

C

B

A Brændstoftrykregulator B Defl ektorplade C Luftdefl ektor D Brændstofrør

E Sæt med 
indsugningsmanifold F Gasspjældspositions-

sensor G Modul H Indsprøjtningsdyse

I ECU J Hastighedssensor K Beslag til 
hastighedssensor L Skrue

M Indsugningspakning N Brændstoffi lter O Brændstofpumpens 
dele
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Det typiske brændstofsystem med elektronisk 
indsprøjtning (EFI) og relaterede dele omfatter:
● Brændstoftank og ventil.
● Brændstofpumpe.
● Brændstoffi lter.
● Brændstofrør
● Brændstofslange(r).
● Indsprøjtningsdyser.
● Brændstoftrykregulator
● Gasspjældshus/indsugningsmanifold.
● Elektronisk styreenhed (ECU).
● Tændspoler.
● Sensor for motor(olie)temperatur.
● Gasspjældspositionssensor (TPS).
● Hastighedssensor.
● Positionssensor for krumtapaksel.
● Oxygensensor.
● Ledningsnet og tilhørende ledninger.
● Fejlfunktionslampe (MIL).
● Temperatursensor for indsugningsluft

ANBEFALINGER VEDR. BRÆNDSTOF
Se afsnittet Vedligeholdelse.

BRÆNDSTOFSLANGE
Der skal være monteret brændstofslanger med lav 
gennemtrængning på alle motorer fra Kohler Co. for at 
sikre, at EPA- og CARB-regulativerne overholdes. 

Betjening
BEMÆRK! Ved test af spænding eller kontinuitet skal et 

for stort tryk mod eller på tilslutningsstifterne 
undgås. Prober med fl ad stift anbefales til 
test for at undgå spredning eller bukning af 
klemmer.

EFI-systemet er konstrueret til at levere en maksimal 
motorydelse med optimal brændstofeffektivitet og mindst 
mulig emission. Tændings- og indsprøjtningsfunktioner 
styres, overvåges og korrigeres konstant elektronisk 
under drift for at opretholde et ideelt luft-/
brændstofforhold. 
Systemets centrale komponenter er 
motorreguleringsenheden (ECU), som styrer 
systemets drift, og fastlægger den bedste kombination 
af brændstofblanding og tændingsindstilling for de 
aktuelle driftsforhold. 
Der anvendes en elektrisk brændstofpumpe til at føre 
brændstoffet fra tanken gennem brændstofslangen og 
brændstoffi lteret. En brændstoftrykregulator opretholder 
et driftstryk på 39 psi og fører overskydende brændstof 
tilbage til tanken. Ved motoren føres brændstoffet 
gennem brændstofrøret og ind i indsprøjtningsdyserne, 
som sprøjter det ind i indsugningsportene. ECU'en styrer 
mængden af brændstof ved at variere den tidsperiode, 
indsprøjtningsdyserne er aktiverede. Dette kan spænde 
over 1,5-8,0 millisekunder afhængigt af brændstofbehovet. 
Der sker en kontrolleret indsprøjtning af brændstof ved 
hver omdrejning af krumtapakslen eller to gange for 
hver 4-taktscyklus. Der indsprøjtes halvdelen af den 
nødvendige samlede mængde, hver gang en cylinder 
tænder ved hver indsprøjtning. Når indsugningsventilerne 
åbnes, suges brændstof-/luftblandingen ind i 
forbrændingskammeret, antændes og forbrændes.

ECU'en styrer mængden af brændstof, der indsprøjtes 
samt tændingsindstilling ved at overvåge primære 
sensorsignaler for motortemperatur, omdrejningstal og 
spjældposition (belastning). Disse primære signaler 
sammenlignes med forprogrammerede sammenhænge 
i ECU-computerchippen, og ECU'en justerer 
brændstofforsyningen efter værdiernes sammenhænge. 
Når motoren når driftstemperaturen, sender en 
oxygensensor i udstødningsgassen feedback til ECU'en 
om mængden af uforbrændt oxygen i udstødningen, 
hvilket indikerer, om brændstofblandingen er fed eller 
mager. Baseret på denne feedback justerer ECU'en 
brændstoftilførslen yderligere for at genetablere det ideelle 
brændstof-/luftforhold. Denne driftstilstand betegnes som 
en lukket løkke. EFI-systemet fungerer som en lukket 
løkke, når alle følgende tre betingelser er opfyldt:
● Olietemperaturen er højere end 35 °C.
● Oxygensensoren er tilstrækkelig varm til at levere et 

signal (minimum 375 °C).
● Motorydelsen er stabil (ikke under start, opvarmning, 

acceleration, osv.).
I en lukket løkke har ECU'en mulighed for at justere 
midlertidig og indlært tilpasset styring igen, hvilket 
kompenserer for ændringer i det overordnede motorforhold 
og driftsmiljø, så det ideelle brændstof-/luftforhold kan 
opretholdes. Systemet kræver en motorolietemperatur på 
mindst 80 °C for at tilpasses korrekt. De tilpassede værdier 
opretholdes, så længe ECU'en ikke nulstilles. 
Ved visse driftsforhold, som f.eks. koldstarter, opvarmning, 
acceleration, osv., kræves der en federe brændstof-/
luftblanding end 14,7:1, og systemet arbejder i en åben 
løkke. I en åben løkke anvendes udgangssignalet fra 
oxygensensoren ikke, og justeringerne er udelukkende 
baseret på primære sensorsignaler og programmerede 
sammenhænge. Systemet anvender en åben løkke, 
hver gang mindst en af de tre betingelser for lukket løkke 
(ovenfor) ikke overholdes.
ECU'en er hjernen eller centralcomputeren i hele EFI-
systemet til styring af brændstof/tænding. Når motoren 
arbejder, indsamler sensorer kontinuerligt data, som 
videresendes gennem ledningsnettet til ECU'ens 
indgangskredsløb. Signaler til ECU'en omfatter: tænding 
(til/fra), krumtapakslens position og hastighed (o/min), 
gasspjældsposition, olietemperatur, niveau for oxygen i 
udstødningen og batterispænding. ECU'en sammenligner 
indgangssignalerne med programmerede sammenhænge 
i sin hukommelse for at fastslå de korrekte krav til 
brændstof og tænding i forhold til driftsbetingelserne. 
ECU'en sender derefter udgangssignaler for at indstille 
indsprøjtningsvarighed og tænding.
ECU'en sammenligner indgangssignalerne med 
programmerede sammenhænge i sin hukommelse for 
at fastslå de korrekte krav til brændstof og tænding i 
forhold til driftsbetingelserne. ECU'en sender derefter 
udgangssignaler for at indstille indsprøjtningsvarighed 
og tænding.
ECU'en diagnosticerer kontinuerligt sig selv, hver sensor 
og systemets ydelse. Hvis der registreres en fejl, kan 
ECU'en tænde en fejlfunktionslampe (MIL) (hvis monteret) 
på kontrolpanelet, gemme en fejlkode i fejlhukommelsen 
og gå i fejldriftstilstand. Afhængigt af fejlens betydning 
kan normal drift muligvis fortsættes. En tekniker kan 
vurdere den gemte fejlkode via fejlfunktionslampens 
blinkkode. Der kan også anvendes et computerprogram til 
diagnosticering, se Værktøj og hjælpemidler.
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ECU'en kræver som minimum 7,0 volt for at fungere. 
En adaptiv hukommelse i ECU'en er i funktion, når den 
nødvendige spænding er til stede, men de tilpassede 
værdier går dog tabt, hvis strømmen afbrydes. ECU'en 
"gen-lærer" de tilpassede værdier, hvis motoren 
arbejder i 10-15 minutter ved forskellige hastigheder og 
belastninger, når olietemperaturen overstiger 55 °C. 
For at undgå for mange omdrejninger af motoren 
er der programmeret en omdrejningsbegrænsning i 
ECU'en. Hvis de maksimale o/min (4500) overskrides, 
tilbageholder ECU'en indsprøjtningssignalerne og 
afskærer brændstoftilførslen. Processen gentager sig 
selv i hurtig rækkefølge, hvilket begrænser driften til det 
indstillede maksimum. 
Motorens hastighedssensor er afgørende for 
motorens drift, og den måler konstant krumtapakslens 
omdrejninger og hastighed (o/min). En ferromagnetisk 
60-tandet startkrans med to tilstødende tænder fjernet er 
monteret på svinghjulet. Den induktive hastighedssensor 
er monteret 1,5 ± 0,25 mm fra startkransen. Ved 
rotationen dannes en vekselspændingspuls i sensoren, 
hver gang den passerer tanden. ECU'en beregner 
motorhastigheden ud fra tidsrummet mellem to 
tilstødende pulser. De manglende to tænder skaber en 
afbrydelse af indgangssignalet, svarende til en specifi k 
position (84° BTDC) af krumtapakslen for cylinder nr. 
1. Signalet fungerer som reference til ECU'ens kontrol 
af tændingsindstilling. Synkronisering af induktiv 
hastighedsmåling og position af krumtapakslen sker i 
løbet af de første to omdrejninger, hver gang motoren 
startes. Sensorens skal altid være korrekt tilsluttet. Hvis 
sensoren uanset årsag frakobles, stopper motoren.
Gasspjældspositionssensoren (TPS) anvendes 
til at indikere vinklen af gasspjældet for ECU'en. 
Da gasspjældet (via en regulator) påvirkes af 
motorbelastningen, er gasspjældets vinkel direkte 
relateret til motorbelastningen.
TPS er monteret på gasspjældshuset/
indsugningsmanifolden for enden af gasspjældsakslen 
og fungerer som et potentiometer, der varierer 
spændingssignalet til ECU'en i direkte sammenhæng 
med gasspjældets vinkel. Signalet behandles, sammen 
med andre sensorsignaler, af ECU'en og sammenlignes 
med forprogrammerede sammenhænge for at fastslå 
den nødvendige brændstof- og tændingsindstilling for 
motorbelastningen. 
Den korrekte position af TPS fastlægges og indstilles 
fra fabrikken. Undlad at løsne TPS eller ændre 
monteringspositionen, medmindre det er absolut 
nødvendigt for diagnosticering af fejlkoder eller service 
på gasspjældsakslen. Hvis TPS løsnes eller omplaceres, 
skal der udføres en korrekt TPS-initialiseringsprocedure 
for at genetablere den grundlæggende sammenhæng 
mellem ECU og TPS.
Sensoren for motor(olie)temperatur anvendes af 
systemet til at hjælpe med at fastslå brændstofbehovet 
ved start (en kold motor kræver mere brændstof end en 
motor med driftstemperatur). 
Den er monteret i oliefi lterets adapterhus, og indeholder en 
temperaturfølsom modstand, der er ført ind i oliestrømmen. 
Modstanden ændres med olietemperaturen, hvilket 
ændrer den spænding, der sendes til ECU'en. Via en tabel 
gemt i hukommelsen korrelerer ECU'en spændingsfald 
med en specifi k temperatur. Via en "oversigt" over 

brændstoftilførsel ved ECU'en derfor, hvor meget 
brændstof, der kræves til at starte ved en given temperatur.
Oxygensensoren fungerer som et lille batteri, der 
genererer et spændingssignal til ECU'en baseret på 
forskellen i oxygenindhold mellem udstødningsgassen 
og den omgivende luft.
Spidsen af sensoren, der er ført ind i udstødningsgassen, 
er hul. Den udvendige del af spidsen er omgivet af 
udstødningsgas, mens den indvendige del er udsat for 
den omgivende luft. Når oxygenkoncentrationen på den 
ene side af spidsen er forskellig fra den på den anden 
side, genereres der et spændingssignal på mellem 0,2 
og 1,0 volt mellem elektroderne, som sendes til ECU'en. 
Spændingssignalet fortæller ECU'en, om motoren driver 
væk fra den ideelle brændstofblanding på 14,7:1, og 
ECU'en justerer derefter indsprøjtningspulsen.
Oxygensensoren fungerer kun, når den er opvarmet af 
udstødningstemperaturen til minimum 375 °C. En kold 
oxygensensor kræver ca. 1-2 minutter ved moderat 
motorbelastning til at varme tilstrækkeligt op, så den 
genererer et spændingssignal. Korrekt jordforbindelse 
er også afgørende. Oxygensensoren jordforbindes 
via metalstellet, så der kræves en god, solid, ubrudt 
jordforbindelse tilbage gennem udstødningssystemets 
komponenter, motoren og ledningsnettet. Ethvert brud 
på jordkredsløbet kan påvirke udgangssignalet og 
udløse forkerte fejlkoder. Husk dette ved fejlfi nding i 
forbindelse med oxygensensoren. Oxygensensoren kan 
også forurenes af blyholdigt brændstof, visse RTV- og/
eller silikoneblandinger, rensemidler til karburatorer osv. 
Anvend kun produkter, der er angivet som værende "O2-
sensorsikre".
Der anvendes et elektrisk relæ til at strømføde 
indsprøjtningsdyserne, spolen og brændstofpumpen. 
Når nøgleafbryderen sættes på "ON", og alle 
sikkerhedsregler er overholdt, leverer relæet 12 volt til 
brændstofpumpekredsløbet, indsprøjtningsdyser og 
tændspoler. Brændstofpumpekredsløbet er konstant 
jordforbundet, så pumpen aktiveres omgående og 
sætter systemet under tryk. Aktivering af tændspoler og 
indsprøjtningsdyser styres af ECU'en, som jordforbinder 
deres respektive jordforbindelseskredsløb på korrekte 
tidspunkter.
Indsprøjtningsdyserne er monteret i gasspjældshuset/
indsugningsmanifolden, og højtryksbrændstofrør er 
sluttet til dem i toppen. Udskiftelige O-ringe i begge 
ender på indsprøjtningsdysen forhindrer ekstern 
brændstofl ækage, og isolerer den ligeledes fra 
varme og vibration. En specialbøjle forbinder hver 
indsprøjtningsdyse til brændstofrøret og holder 
den på plads. O-ringene skal udskiftes, hver gang 
indsprøjtningsdysen afmonteres. 
Når nøgleafbryderen er aktiveret, og relæet er lukket, 
sættes brændstofrøret under tryk, og der er spænding 
ved indsprøjtningsdysen. I det korrekte øjeblik 
fuldender ECU'en jordforbindelsen og strømføder 
indsprøjtningsdysen. Ventilnålen i indsprøjtningsdysen 
åbnes elektromagnetisk, og trykket i brændstofrøret 
tvinger brændstoffet fremad via den indvendige side. 
"Ledepladen" for enden af indsprøjtningsdysen indeholder 
en række kalibrerede åbninger, som leder brændstoffet ind 
i manifolden i et kegleformet sprøjtemønster.
Indsprøjtningsdysen åbnes og lukkes en gang for hver 
omdrejning af krumtapakslen, men kun halvdelen af 
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den nødvendige brændstofmængde for en tænding 
indsprøjtes ved hver åbning. Mængden af indsprøjtet 
brændstof styres af ECU'en og fastlægges af det 
tidsrum, ventilnålen holdes åben, hvilket også kaldes 
"indsprøjtningsvarigheden" eller "pulsbredden". 
Tidsrummet kan variere fra 1,5-8 millisekunder 
afhængigt af motorens hastighed og belastning.
Tændingssystemet på EFI-systemet anvender et 
højspændingsbaseret solid-state-batteri. ECU'en styrer 
tændingsudgangen og timingen via transistorbaseret 
styring af den primære strømstyrke til spolerne. Baseret 
på inputtet fra hastighedssensoren fastlægger ECU'en 
det korrekte tændingspunkt for den hastighed, som 
motoren arbejder ved. I det korrekt øjeblik frigøres 
primær strøm til spolen. Primær strøm inducerer 
højspænding i spolens sekundære del, som derefter 
leveres til tændrøret. Hver spole tænder for hver 
omdrejning, men hver anden gnist er "spildt".
Der anvendes en elektrisk brændstofpumpe til at føre 
brændstof til EFI-systemet. Afhængigt af modellen 
kan pumpen være placeret i brændstoftanken eller 
i brændstofslangen nær ved tanken. Pumperne er 
specifi ceret til en minimumkapacitet på 25 liter i 
timen ved 39 psi. Pumperne indeholder et indvendigt 
60-micron-fi lter. Desuden vil pumper monteret i 
tanken have et for-fi lter monteret på indgangen. 
Slangebaserede pumper kan også have et fi lter mellem 
tanken og pumpen på indsugnings-/lavtrykssiden. 
Når tændingen sættes på "ON" og alle krav til 
sikkerhedsafbrydere er overholdt, aktiverer ECU'en 
brændstofpumpen via et relæ, hvilket sætter systemet 
under tryk ved starten. Hvis tændingen ikke drejes 
korrekt til startpositionen, starter motoren ikke, 
eller motoren stopper med tændingen på "ON" 
(som ved et uheld). ECU'en afbryder pumpen for at 
forhindre fortsat brændstoftilførsel. I denne situation 
tændes fejlfunktionslampen, men vil slukkes efter 4 
tørningsomdrejninger, hvis systemet fungerer korrekt. 
Når motoren kører, forbliver brændstofpumpen tilsluttet.
Regulatoren til brændstoftrykket opretholder det 
nødvendige driftstryk på 39 psi ± 3. En gummi/fi ber-
membran opdeler regulatoren i to separate sektioner, 
brændstofkammeret og det trykregulerende kammer. 
En trykreguleringsfjeder presser mod ventilholderen (del 
af membranen), og trykker ventilen mod ventilsædet. 
Kombinationen af atmosfærisk tryk og regulerende 
fjedertryk udgør det nødvendige driftstryk. Hver 
gang brændstoftrykket mod bunden af membranen 
overstiger det ønskede (top)tryk, åbnes ventilen, hvilket 
frigør overskydende tryk, og returnerer overskydende 
brændstof til tanken.
Brændstofrøret er et formet rør, der fører brændstof 
til toppen af indsprøjtningsdyserne. Toppen af 
indsprøjtningsdyserne passer ind i formede skåle på 
brændstofrøret. Når røret fastgøres på manifolden, 
låses indsprøjtningsdyserne på plads. En lille låsering 
sørger for en sekundær lås. Indbygget i brændstofrøret 
er en trykafl astnings-/testventil til test af driftstrykket 
eller til frigøring af brændstoftrykket ved servicering. 
Brændstofslangerne er monteret på studsenden af 
brændstofrøret med en Oetiker-slangebøjle.
EFI-motorer har ingen karburator, så 
gasspjældsfunktionen (regulering af indgående 
forbrændingsluft) er indbygget i indsugningsmanifolden. 
Manifolden består af en enhed i støbt aluminium, som 

også danner monteringspunkter for indsprøjtningsdyser, 
gasspjældssensor, brændstofrør, luftskærmplade, 
tomgangsskrue og luftfi lter.
Tomgangshastigheden er den eneste justering der 
må udføres på EFI-systemet. Standardindstillingen for 
tomgangshastighed på EFI-motorer er 1500 o/min., men 
visse modeller kan kræve en anden indstilling. Kontrollér 
anbefalingerne fra producenten af udstyret.
Ved start og opvarmning vil ECU'en justere brændstof- og 
tændingsindstilling baseret på omgivelsestemperaturen, 
motortemperaturen og den aktuelle belastning. Under 
kolde forhold vil tomgangshastigheden sandsynligvis være 
højere end normalt et kort øjeblik. Under andre forhold 
kan tomgangshastigheden starte lavere end normalt, men 
gradvist øges til den etablerede indstilling, mens motoren 
arbejder. Forsøg ikke at omgå denne opvarmningsperiode 
eller at justere tomgangshastigheden i dette tidsrum. 
Motoren skal være helt varmet op og køre i lukket løkke, 
før tomgangshastigheden kan justeres nøjagtigt.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER!
● Renholdelse er afgørende og skal opretholdes ved 

servicering eller arbejde på EFI-systemet. Snavs, selv 
i små mængder, kan forårsage store problemer.

● Rengør alle forbindelser eller tilslutninger med 
rengøringsopløsning før åbning for at forhindre snavs i 
at trænge ind i systemet.

● Fjern altid trykket fra brændstofsystemet via en 
brændstoftilslutning på brændstofpumpen, før komponenter 
på brændstofsystemet frakobles eller serviceres.

● Forsøg aldrig at servicere brændstofsystemets 
komponenter, mens motoren kører eller med 
tændingslåsen på ON.

● Undlad at anvende trykluft, hvis systemet er åbnet. 
Tildæk alle afmonterede dele og sæt plastik over åbne 
forbindelser, hvis de skal forblive åbne i længere tid. 
Nye dele skal først fjernes fra beskyttelsesemballagen 
umiddelbart før montage.

● Undgå, at systemets komponenter udsættes for vand 
eller vandsprøjt.

● Undlad at frakoble eller tilkoble stik på ECU-
ledningsnettet eller på individuelle komponenter med 
tændingen aktiveret. Dette kan sende en 
ødelæggende spændingsspids gennem ECU'en.

● Lad ikke batterikablerne berøre modstående klemmer. 
Ved tilslutning af batterikabler fastgøres det positive 
(+) kabel først til den positive (+) batteriklemme, 
hvorefter det negative (-) kabel forbindes til den 
negative (-) batteriklemme.

● Start aldrig motoren, når kablerne er løsnede eller ikke 
korrekt fastgjort til batteriklemmerne.

● Undlad at frakoble batteriet, mens motoren kører.
● Anvend aldrig en lynbatterioplader til at starte motoren.
● Undlad at oplade batteriet, når tændingslåsen står på ON.
● Frakobl altid det negative (-) batterikabel, før batteriet 

oplades, og frakobl ledningsnettet fra ECU'en, før der 
udføres eventuel svejsning på udstyret.

Første start/spædningsprocedure
Vigtigt: EFI-brændstofsystemer skal udluftes (spædes) 
før første start, og/eller hver gang systemet har været 
adskilt, eller hvis brændstoftanken er kørt tør.
1. Lokaliser EFI-systemets elektroniske styreenhed 

(ECU). Kontrollér reservedelsnummeret for enden. 
Hvis reservedelsnummeret er 24 584 28 eller højere, 
indeholder ECU'en en indbygget spædningsfunktion.
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 a. Sæt nøgleafbryderen på positionen “ON/RUN”. 
Du vil kunne høre brændstofpumpen aktiveres og 
deaktiveres. Når brændstofpumpen stopper (efter 
ca. et minut), er systemet spædet, og motoren 
kan startes.

2. For ECU'er i plasthus under 24 584 28-S kan systemet 
spædes ved manuelt at betjene brændstofpumpen.

 a. Sæt nøgleafbryderen på positionen “ON/RUN”. 
Brændstofpumpen vil køre i ca. tre sekunder og 
stoppe. Drej afbryderen til OFF og tilbage til ON 
for at genstarte brændstofpumpen. Gentag denne 
procedure, indtil brændstofpumpen har kørt fem 
gange, og start derefter motoren.

3. Systemet kan også spædes på samme måde som 
ved frigørelse af tryk.

 a. Tilslut en trykmåler som beskrevet ovenfor for at 
frigøre brændstoftrykket. Tryk og hold 
frigøringsknappen nede og tørn motoren, indtil 
luften strømmer ud, og brændstoffet er synligt i 
udledningsrøret. Hvis brændstoffet ikke er synligt 
efter 10 sekunder, skal du stoppe tørning og lade 
starteren afkøle i 60 sekunder.

Spædning uden testventil i brændstofrør
BEMÆRK! Antallet af tørningsintervaller vil 

nødvendigvis være afhængigt af det 
individuelle systemdesign, og/eller hvornår 
systemet har været adskilt.

1. Tørn motoren i 10-15 sekunders intervaller, og lad 
starteren afkøle i 60 sekunder mellem 
tørningsintervaller, indtil motoren starter.

ELEKTRISKE KOMPONENTER
Der er anvendt tre forskellige ECU-modeller i EFI-
produktionen. Den første model kan nemt identifi ceres på 
sit metalhus med en stor 35-stifts tilslutningsblok og også 
som MA 1.7. Den anden og tredje model har begge et 
plasthus, men er mindre. Disse har en blok med 24 eller 
32 stifter og kan identifi ceres som henholdsvis MSE 1.0 
eller MSE 1.1. Grundlæggende styring af funktion og drift 
er ens mellem de tre modeller, men som følge af forskelle 
i de interne kredsløb samt ledningsnettet, kan ECU'erne 
ikke byttes indbyrdes. Der gælder også visse individuelle 
service-/fejlfi ndingsprocedurer, og de er omtalt individuelt 
som: "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU, "24-stift" (MSE 1.0) 
plasthus-ECU eller "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU.
Forsøg aldrig at adskille ECU'en. Den er forseglet for 
at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter. 
Garantien bortfalder, hvis huset åbnes eller på anden 
måde manipuleres.
Alle drifts- og styringsmæssige funktioner i ECU'en er 
forindstillede. Der må ikke udføres service eller justering 
af indvendige dele. Hvis der opstår et problem, og du slår 
fast, at ECU'en er defekt, skal du kontakte din leverandør. 
Undlad at udskifte ECU'en uden tilladelse fra fabrikken.
Sammenhængen mellem ECU'en og 
gasspjældspositionssensoren (TPS) er meget kritisk for 
korrekt drift. Hvis TPS'en eller ECU'en udskiftes, eller 
hvis monteringspositionen af TPS'en ændres, skal der 
udføres en tilhørende TPS-initialiseringsprocedure for at 
genskabe synkroniseringen.
Sensoren for motorhastighed er en forseglet enhed, der 
ikke kan serviceres. Hvis fejlkodediagnosticering indikerer 
et problem i dette område, kontrolleres og testes således.

1. Kontrollér sensorens montage og luftgab. Det skal 
være 1,5 mm ± 0,25 mm.

2. Efterse ledninger og stik for skader eller problemer.
3. Kontrollér, at motoren har tændrør af modstandstypen.
4. Frakobl ledningsnettets primære stik fra ECU'en. 
5. Tilslut et ohmmeter mellem de relevante stiftklemmer 

i stikket:
  "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftklemmer 

nr. 3 og 21.
  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftklemmer 

nr. 9 og 10.
  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftklemmer 

nr. 9 og 10.
 Se side 26 vedrørende ECU-typer. Der skal måles 

en modstandsværdi på 750-1000 Ω ved 
stuetemperatur (20 °C). Hvis modstanden er korrekt, 
kontrolleres monteringen, luftgabet, startkransens 
tænder (skader, kast, osv.) og svinghjulets kile.

6. Frakobl stikket til hastighedssensoren fra 
ledningsnettet. Det er stikket med den ene tykke 
sorte ledning. Med stikket placeret som vist 
(to justeringsskinner øverst) testes modstanden 
mellem de angivne klemmer. Der skal igen måles en 
modstand på 750-1000 Ω.

7. Hvis modstanden ikke er korrekt, afmonteres 
skruerne, der fastholder sensoren til 
monteringsbeslaget, og sensoren udskiftes.

 a. Hvis modstanden i trin 5 ikke var korrekt, men 
modstanden for sensoren alene var korrekt, 
testes ledningsnettets primære kredsløb mellem 
sensorens stikklemmer og de tilsvarende 
stiftklemmer på det primære stik. Korriger 
eventuelle observerede problemer, tilslut stikket 
igen og udfør trin 5 igen.

Kredsløb til hastighedssensor

A

D

C

B

A

Svarer til
nr. 3 (metalhus-
ECU) eller nr. 10 
(plasthus-ECU) i 

hovedstikket.

B To justeringsskinner

C
Svarer til nr. 21 
(metalhus-ECU) 

eller nr. 9 (plasthus-
ECU) i hovedstikket.

D Testklemmer
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Gasspjældspositionssensor (TPS)

A CB

D

A Gasspjældsventilak-
sel B Modstandsspor

C Kontaktarm med 
kontakt D Elektrisk forbindelse

TPS er en forseglet enhed, der ikke kan serviceres. Hvis 
diagnosticering indikerer en defekt sensor, skal enheden 
udskiftes. Hvis en blinkkode indikerer et problem med 
TPS'en, kan den testes således:
1. Mens antallet af omdrejninger tælles, skrues 

justeringsskruen til tomgangshastighed ud (mod 
uret), indtil gasspjældet kan lukkes helt.

2. Frakobl ledningsnettets primære stik fra ECU'en, 
men lad TPS'en forblive monteret på gasspjældshus/
manifold.

3. Tilslut ohmmeterets ledninger således:
 (se diagram på siderne).
  "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Rød (positiv) 

ohmmeterledning til stiftklemme nr. 12 og sort 
(negativ) ohmmeterledning til stiftklemme nr. 27.

  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Rød (positiv) 
ohmmeterledning til stiftklemme nr. 8 og sort 
(negativ) ohmmeterledning til stiftklemme nr. 4.

  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Rød (positiv) 
ohmmeterledning til stiftklemme nr. 8 og sort 
(negativ) ohmmeterledning til stiftklemme nr. 4.

Hold gasspjældet lukket og kontrollér modstanden. 
Den skal være 800-1200 Ω.
4. Lad kablerne være tilsluttet stikklemmerne som 

beskrevet i trin 3. Drej gasspjældsakslen langsomt mod 
uret til positionen for fuld gas. Observer ohmmeteret 
under rotationen for indikation af midlertidig kortslutning 
eller afbrydelse. Notér modstanden ved fuld gas. Den 
skal være 1800-3000 Ω.

5. Frakobl ledningsnetes hovedstik fra TPS'en, men lad 
TPS'en forblive tilsluttet gasspjældshus/manifold. Se 
diagrammet herunder og kontrollér modstanden som 
vist mellem klemmerne i TPS-stikket med 
gasspjældet i de angivne positioner.

Gas-
spjældspo-

sition
Mellem 

klemmer
Mod-

standsvær-
di (Ω)

Kontinuitet

Lukket
Lukket
Fuld
Fuld

Enhver

2 og 3
1 og 3
2 og 3
1 og 3
1 og 2

800-1200
1800-3000
1800-3000
800-1200

1600-2500

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

  Hvis modstandsværdierne i trin 3, 4 og 5 ligger 
inden for specifi kationerne, skal du gå til trin 6.

  Hvis modstandsværdierne ikke ligger inden for 
specifi kationerne, eller der blev registreret en 
midlertidig kortslutning eller afbrydelse ved 
rotationen (trin 4), skal TPS'en udskiftes. Gå til 
trin 7.

6. Kontrollér TPS-kredsløbene (indgang, jord) mellem 
TPS-stikket og ledningsnettets hovedstik for 
kontinuitet, skader osv. se diagrammet på siderne 

  "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 12 og 27.

  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 8 og 4.

  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 8 og 4.

 a. Reparer eller udskift efter behov
 b. Drej tomgangsskruen tilbage til den oprindelige 

position.
 c. Tilslut stikkene igen, start motoren og test 

systemets drift igen.
7. Afmonter de to monteringsskruer fra TPS'en. Gem 

skruerne til senere brug. Afmonter og kassér den 
defekte TPS. Monter erstatnings-TPS'en og fastgør 
den med de oprindelige monteringsskruer.

 a. Tilslut begge stik igen.
 b. Udfør TPS-initialiseringsproceduren for at 

integrere den nye sensor med ECU'en.

TPS-initialiseringsprocedure
Kun for "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU og "24-stift" 
(MSE 1.0) plasthus-ECU
1. Kontrollér, at selve motoren, alle sensorer, 

brændstoffet, brændstoftrykket og batteriet er OK og 
fungerer inden for specifi kationerne.

Vigtigt!
2. Afmonter/frakobl ALLE eksterne belastninger fra 

motoren (remme, pumper, elektrisk PTO-kobling, 
generator, ensretter-regulator, osv.).

3. Start motoren og lad den varme op i 5-10 minutter, 
så olietemperaturen er over 55 °C.

4. Før gasreguleringen til tomgangspositionen og lad 
motoren stabilisere sig i mindst ét minut.

5. Monter et kraftigt gummibånd omkring 
gasreguleringsarm og manifoldnav for at holde 
gasreguleringsarmen mod tomgangsstoppet. På nogle 
EFI-motorer fi ndes der en dæmpningsfjeder for enden 
af skruen til tomgangshastighed. Dæmpningsfjederen 
(hvis anvendt) skal være helt komprimeret og tappen 
på gasreguleringsarmen i direkte kontakt med 
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hastighedsskruen. Juster tomgangshastigheden til 
1500 o/min. ved hjælp af et tachometer.

6. Sluk motoren.
7. Lokaliser servicestikket i ledningsnettet.
  "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Tilslut en 

kortslutningsledning mellem TPS-
initialiseringsstiften nr. 8 (grå ledning) og 
jordstiften (sort ledning), eller anvend et jumper-
stik med rød jumper-ledning. 

  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Tilslut en 
kortslutningsledning mellem TPS-
initialiseringsstiften nr. 24 (violet ledning) og 
batterispændingsstiften (rød ledning), eller 
anvend et jumper-stik med blå jumper-ledning.

8. Hold gasreguleringsarmen mod 
tomgangshastighedens stopskrue, drej 
tændingslåsen til positionen "ON" (undlad at starte 
motoren) og hold øje med fejlfunktionslampen.

 a. Lampen skal blinke hurtigt i ca. 3 sekunder og 
derefter slukkes og forblive slukket, hvilket 
indikerer en gennemført initialiseringsprocedure.

 b. Hvis lampen forbliver tændt eller holder for hurtigt 
op med at blinke, er proceduren mislykket og skal 
gentages. Mulige årsager til mislykket indlæring kan 
være: 1) TPS eller gasspjældsakslen har bevæget 
sig under proceduren, 2) Der blev registreret 
bevægelse/rotation af hastighedssensoren under 
proceduren, 3) Gasspjældets position lå uden for 
indlæringsområdet (kontrollér justeringen af en 
tomgangshastighed på 1500 o/min.igen) eller 4) 
Problem med ECU eller TPS.

9. Når initialiseringsproceduren er gennemført, slukkes 
for nøglekontakten, kortslutningsledningen eller 
stikket fjernes og gummibåndet fjernes fra 
gasreguleringsarmen.

10. Frakobl det negative (-) batterikabel midlertidigt for at 
rydde alle indlærte justeringer.

11. Tilslut batterikablet og alle eksterne belastninger 
igen. Juster tomgangshastigheden igen til 
producentens specifi cerede indstillinger og kontrollér 
igen indstillingen for o/min. for høj hastighed, ingen 
belastning. Hold øje med den generelle ydelse.

TPS-initialiseringsprocedure
Kun for "32-stift" (MSE 1.1) -plasthus-ECU (Initialisering 
af "auto-indlæring")
1. Kontrollér, at selve motoren, alle sensorer, 

brændstoffet, brændstoftrykket og batteriet er OK og 
fungerer inden for specifi kationerne.

Vigtigt!
2. Afmonter/frakobl ALLE eksterne belastninger fra 

motoren (remme, pumper, elektrisk PTO-kobling, 
generator, ensretter-regulator, osv.).

3. Lokaliser servicestikket i ledningsnettet. For at initiere 
funktionen til automatisk TPS-indlæring tilsluttes en 
kortslutningsledning mellem TPS-initialiseringsstiften nr. 
24 (violet ledning) og batterispændingsstiften (rød 
ledning), eller anvend et jumper-stik med blå jumper-
ledning. Såfremt der anvendes pc-baseret 
fejlfi ndingssoftware, henvises til Specialtest i Værktøj 
og hjælpemidler, og følg henvisningerne som angivet.

4. Start motoren og hold omgående øje med 
fejlfunktionslampen. Lampen skal begynde at blinke 
4 gange for hver 2 sekunder.

5. Fjern kortslutningsledningen eller stikket fra 
servicestikket i ledningsnettet.

6. Kør motoren med fuld gas (over 3000 o/min.) for at 
varme den op og initier O2-sensorens funktion i 
"lukket løkke"-drift.

7. Hold øje med fejlfunktionslampen. Når lampen 
begynder at blinke hurtigt (5 blink pr. sekund), føres 
gasreguleringsarmen til positionen for lav 
tomgangshastighed. Kontrollér og juster 
tomgangshastigheden til 1500 o/min. ved hjælp af et 
tachometer. Lampen skal fortsat blinke hurtigt i endnu 
30 sekunder, før den begynder at blinke langsomt.

8. Når fejlfunktionslampen blinker langsomt, skal du 
ikke foretage dig noget men blot vente på, at den 
slukkes. Dette indikerer, at denne procedure er 
gennemført. 

9. Sluk motoren. 
  Hvis indlæringsproceduren blev gennemført, kan 

de eksterne belastninger, der blev afmonteret/
frakoblet i trin 2 tilsluttes igen.

  Hvis proceduren mislykkedes følges 
nedenstående trin a og b.

 a. Såfremt fejlfunktionslampen under denne 
procedure igen begynder at blinke 4 gange for 
hver 2 sekunder, er motoren og O2-sensoren 
kølet af, og er uden for "lukket løkke"-drift, 
hvilket forhindrer indlæring. Gentag trin 6-9.

 b. Såfremt fejlfunktionslampen forbliver tændt i 
mere end 15 sekunder under denne procedure 
med motoren kørende, skal tændingen 
afbrydes. Initier derefter fejlkodesekvensen ved 
at foretage tre på hinanden følgende nøgle-til/
nøgle-fra-cyklusser, og lad nøglen forblive i 
"ON" i den sidste sekvens (hver nøgle-til/
nøgle-fra-sekvens skal vare mindre end 2,5 
sekund). Registrerede fejl skal rettes, før 
funktionen til automatisk indlæring kan gen-
initialiseres. Der kan anvendes pc-baseret 
værktøj og software til afl æsning af fejlkode og 
som en hjælp til fejlfi nding og reparation.

Temperatursensoren er en forseglet enhed, der ikke 
kan serviceres. En defekt sensor skal udskiftes. Hvis en 
blinkkode indikerer et problem med temperatursensoren, 
kan den testes således:
1. Afmonter olietemperatursensoren fra adapterhuset 

og hætten, eller bloker adapterhullet.
2. Tør sensoren af og lad den nå stuetemperatur (20 °C).
3. Frakobl ledningsnettets primære stik fra ECU'en.
4. Med sensoren tilsluttet kontrolleres modstanden i 

kredsløbet til olietemperatursensoren. Værdien skal 
være 2375-2625 Ω. Se diagram på siderne 

  "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Kontrollér 
mellem stiftklemme nr. 14 og nr. 27.

  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Kontrollér 
mellem stiftklemme nr. 6 og nr. 4.

  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Kontrollér 
mellem stiftklemme nr. 6 og nr. 4.
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5. Frakobl sensorstikket , og kontrollér 
sensormodstanden separat. Modstandsværdien skal 
igen være 2375-2625 Ω.

 a. Hvis modstanden er uden for specifi kationerne, 
udskiftes temperatursensoren.

 b. Hvis den er inden for specifi kationerne, 
fortsættes til trin 6.

6. Kontrollér kredsløbene til temperatursensoren 
(indgang, jord) mellem ledningsnettets primære stik 
og den tilsvarende klemme på sensorstikket for 
kontinuitet, skader, osv.

  "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 14 og 27.

  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 6 og 4. 

  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 6 og 4.

Snitt egning af oxygensensor

A B C D E F G H

A Forbindelseskabel B Tallerkenfjeder
C Keramisk støtterør D Beskyttelseskrave
E Kontaktelement F Sensorhus

G Aktiv keramisk 
sensor H Beskyttende rør

BEMÆRK! Alle test skal udføres med et højimpedant 
digitalt VOA-meter af god kvalitet for at sikre 
nøjagtige målinger.

Som øvrige sensorer, der allerede har været omtalt, kan 
der ikke udføres service på oxygensensoren. Fuldstændig 
udskiftning er nødvendigt, hvis den er beskadiget. Sensor 
og ledningsnet kan kontrolleres således.
1. Oxygensensoren skal være varm (minimum 400 °C). 

Lad motoren køre i ca. 5 minutter. Med motoren 
kørende frakobles oxygensensorens ledning fra 
ledningsnettet. Indstil VOA-meteret til 
jævnspænding, og slut den røde ledning til den 
frakoblede sensorledning og den sorte ledning til 
sensorstellet. Der skal måles en spænding på 
mellem 0,2 og 1,0 volt.

 a. Hvis spændingen ligger inden for det 
specifi cerede område, gå til trin 2.

 b. Hvis spændingen ikke ligger inden for det 
specifi cerede område, tilsluttes oxygensensorens 
ledning igen. Med ledningen tilsluttet berøres eller 
tilsluttes sensorstikket med VOA-meterets røde 
ledning. Slut den sorte VOA-meter-ledning til en 
god jordforbindelse. Start motoren, og lad den køre 
med 3/4 gas, og notér spændingsafl æsningen 
signaleret af oxygensensoren. Afl æsningen skal 
skifte mellem 0,2 og 1,0 volt, hvilket indikerer, at 
oxygensensoren fungerer normalt, og at 
brændstoftilførslen ligger inden for de foreskrevne 
parametre. Hvis spændingsafl æsningen viser et 
konstant fald, gasses motoren op, og afl æsningen 
kontrolleres igen. Hvis spændingen midlertidigt 
øges og derefter igen mindskes, uden at skifte frem 
og tilbage, kører motoren muligvis med en mager 
brændstofblanding som følge af forkert TPS-
initialisering. Sluk motoren, udfør TPS-initialisering 
og gentag testen. Hvis TPS-initialisering ikke kan 
gennemføres, udføres trin c.

 c. Udskift oxygensensoren (se næste side). 
Lad motoren køre tilstrækkeligt længe til at øge 
sensorens temperatur, og gentag udgangstesten 
fra trin 1. Der skal afl æses en skiftende spænding 
mellem 0,2 og 1,0 volt.

2. Flyt den sorte voltmeterledning til motorens 
jordforbindelse og gentag udgangstesten. Der skal 
afl æses samme spænding (mellem 0,2 og 1,0 volt).

 a. Hvis samme spænding afl æses, gå videre til trin 3.
 b. Hvis udgangsspændingen ikke længere er 

korrekt, er der en dårlig jordforbindelsesvej 
mellem sensoren og motorens jord. Lad den sorte 
ledning berøre forskellige punkter, mens der 
arbejdes fra motorens jordforbindelse og tilbage 
mod sensoren, og hold øje med ændring af 
spændingen ved hvert punkt. Hvis korrekt 
spænding afl æses på et punkt, kontrolleres for 
problemer (rust, korrosion, løs forbindelse eller 
løst stik) mellem dette punkt og det forrige 
kontrolpunkt. Hvis afl æsningen f.eks. er for lav på 
krumtaphuset men korrekt, når den sorte ledning 
berører stellet eller lyddæmperen, er problemet 
sandsynligvis ved fl angeforbindelser ved 
udstødningsportene.

3. Mens sensoren fortsat er varm (minimum 400 °C), 
skiftes ohmmeterets skala til Rx1K eller Rx2K, og 
modstanden mellem sensorledningen og sensorhuset 
kontrolleres. Den skal være mindst 2,0 KΩ.

 a. Hvis modstanden er mindre end 2,0 KΩ, gå til trin 4.
 b. Hvis modstanden er større end 2,0 KΩ, er 

oxygensensoren defekt og skal udskiftes.
4. Lad sensoren afkøle (mindre end 60 °C) og test igen 

modstanden med ohmmeteret indstillet på skalaen 
Rx1M. På den afkølede sensor skal modstanden 
være større end 1,0 MΩ.

 a. Hvis modstanden er større end 1,0 MΩ, gå til trin 5.
 b. Hvis modstanden er mindre end 1,0 MΩ, er 

oxygensensoren defekt og skal udskiftes.



EFI SYSTEM-BOSCH

56 24 690 49 Rev. --KohlerEngines.com

5. Med oxygensensoren frakoblet og motoren slukket 
frakobles ledningsnettets primære stik fra ECU'en, 
og ohmmeteret indstilles til skalaen Rx1. Kontrollér 
kredsløbets kontinuitet således: 

  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: 
Kontrollér for kontinuitet fra stift nr. 15 på 
ECU'ens stik (se side ) til stellet på 
oxygensensoren og fra stift nr. 11 til 
sensorstikkets klemme på ledningsnettet. 
Begge test skal vise kontinuitet.

  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: 
Kontrollér for kontinuitet fra stift nr. 19 på 
ECU'ens stik (se side) til stellet på 
oxygensensoren og fra stift nr. 20 til 
sensorklemmen på ledningsnettet. Begge test 
skal vise kontinuitet.

 a. Hvis der ikke vises kontinuitet i mindst én af 
testene, kontrolleres ledningsnettet for brud eller 
skader og stikkene for dårlig kontakt, fugt eller 
korrosion. Hvis der ikke blev fundet kontinuitet i 
den første test, kontrolleres også for defekt/dårlig 
jordforbindelse tilbage gennem 
udstødningssystemet, motoren og monteringen 
(sensoren er jordforbundet via sit stel).

 b. Hvis der måles kontinuitet, gå til trin 6.
6. Med nøgleafbryderen i positionen ON/RUN 

kontrolleres spændingen mellem stikket til 
ledningsnettets oxygensensor og motorens 
jordforbindelsespunkt med et højimpedant voltmeter. 
Der skal være en stabil spænding mellem 350 og 
550 mV.

 a. Hvis den afl æste spænding ikke er som angivet, 
fl yttes den sorte voltmeterledning til den negative 
pol på batteriet for at sikre en god jordforbindelse. 
Hvis spændingen fortsat ikke er korrekt, er 
ECU'en muligvis defekt.

 b. Hvis den afl æste spænding er korrekt, ryddes 
fejlkoderne og motoren startes for at kontrollere, 
om der igen registreres fejlkoder.

Sådan udskiftes oxygensensoren
1. Frakobl stikket til oxygensensoren fra ledningsnettet.
2. Løsn og afmonter oxygensensoren fra 

udstødningsmanifolden/lyddæmperen.
3. Påfør anti-sammenbrændingsblanding sparsomt på 

gevindet af den nye oxygensensor, hvis dette ikke 
allerede er påført. UNDLAD at påføre blandingen på 
spidsen, da dette vil forurene sensoren. Monter 
sensoren, og tilspænd den med 50-60 Nm.

4. Slut ledningen til stikket på ledningsnettet igen. 
Kontrollér, at det ikke kan berøre varme overfl ader, 
bevægelige dele, osv.

 5. Prøvekør motoren.
En defekt relæ kan resultere i start- og 
driftsvanskeligheder. Relæet og de tilhørende ledninger 
kan testes således:
1. Frakobl relæet stik fra relæet.
2. Slut den sorte ledning fra VOA-meteret til en 

jordforbindelse på chassiset. Slut den røde ledning 
til klemme nr. 86 i relæstikket. Indstil VOA-meteret til 
at teste modstand (Rx1).  Drej tændingslåsen fra 
OFF til ON. VOA-meteret skal måle kontinuitet 

(jordkredsløbet er forbundet) i 1 til 3 sekunder. 
Drej nøgleafbryderen tilbage igen.

 a. Rengør forbindelsen og kontrollér ledningsnettet 
for at se, om der var brud på kredsløbet.

3. Indstil VOA-meteret til jævnspænding. Lad den røde 
ledning berøre klemme nr. 30 i relæstikket. Der skal 
afl æses en konstant spænding på 12 volt.

4. Slut VOA-meterets røde ledning til klemme nr. 85 i 
relæstikket. Drej nøgleafbryderen til positionen ON. 
Der skal måles batterispænding.

 a. Ingen spænding indikerer et problem med 
nøgleafbryderen, ledningsnettet eller stikket. 

 b. Hvis der måles spænding, er ledningsforbindelsen 
til stikket OK. Drej tændingslåsen OFF og fortsæt til 
trin 5 for at teste relæet.

5. Tilslut et ohmmeter (Rx1-skala) mellem klemme nr. 
85 og nr. 86 i relæet. Der skal måles kontinuitet.

6. Slut ohmmeterets ledninger til klemme nr. 30 og 87 i 
relæet. Først må der ikke måles kontinuitet. Med en 
12 V-strømforsyning sluttes den positive (+) ledning 
til klemme nr. 85 og den negative (-) ledning skal 
berøre klemme nr. 86. Når der tilføres 12 volt, skal 
relæet aktiveres, og der skal måles kontinuitet 
mellem klemme nr. 30 og nr. 87. Gentag testen fl ere 
gange. Hvis relæet mindst én gang ikke aktiveres, 
skal det udskiftes.
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Oplysninger om indsprøjtningsdyser

A

C

D E

B

E

G

H

A Filtersi i 
brændstoftilførslen

B Elektrisk forbindelse

C Solenoidevikling D Ventilhus
E Rotor F Ventilhus
G

Ventilnål
H Multihuls-ledeplade 

med kalibreret 
åbning

Problemer med indsprøjtningsdyser falder typisk i tre 
kategorier: elektrisk, smuds/tilstoppet eller lækage. 
Et elektrisk problem får normalt en eller begge 
indsprøjtningsdyser til at fejle. Der anvendes fl ere metoder 
til at kontrollere, om indsprøjtningsdyserne fungerer. 
1. Med motoren kørende i tomgang føles efter 

vibrationer, der indikerer, at de åbnes og lukkes.
2. Hvis temperaturen forhindrer berøring, lyttes efter 

summende eller klikkende lyde med en skruetrækker 
eller et mekanisk stetoskop.

BEMÆRK! Påfør ikke indsprøjtningsdysen/-dyserne 
spænding. For stor spænding vil ødelægge 
indsprøjtningsdyserne. Forbind ikke 
indsprøjtningsdyser til jord med tændingen 
ON. Indsprøjtningsdyserne vil åbne/
aktiveres, hvis relæet strømfødes.

3. Frakobl det elektriske stik fra en indsprøjtningsdyse 
og lyt efter ef ændring i tomgangen (kører kun på én 
cylinder) eller en ændring i indsprøjtningsdysens støj 
eller vibration. 

Hvis en indsprøjtningsdyse ikke fungerer, kan det 
indikere enten en defekt indsprøjtningsdyse eller et 
problem på ledningsnet/elektrisk forbindelse. Kontrollér 
følgende punkter:

1. Frakobl det elektriske stik fra begge 
indsprøjtningsdyser. Slut en 12-volts noid-lampe
(del af EFI-servicesættet, se Værktøj og 
hjælpemidler) til ét stik.

2. Kontrollér, at alle krav til sikkerhedsafbrydere 
overholdes. Tørn motoren og kontrollér for en 
blinkende testlampe. Gentag testen ved hvert stik.

 a. Hvis lampen blinker, anvendes et ohmmeter 
(Rx1-skala) til at kontrollere modstanden på hver 
indsprøjtningsdyse over to klemmer. Korrekt 
modstand er 12-20 Ω. Hvis indsprøjtningsdysens 
modstand er korrekt, kontrolleres om stikkets og 
indsprøjtningsdysernes klemmer laver en god 
forbindelse. Hvis modstanden er forkert, udskiftes 
indsprøjtningsdysen i henhold til trin 1-8 og 13-16 
herunder.

 b. Hvis lampen ikke blinker, sluttes stikkene til 
begge indsprøjtningsdyser igen. Frakobl 
ledningsnettets primære stik fra ECU'en og 
stikket fra relæet. Indstil ohmmeteret til skalaen 
Rx1 og kontrollér indsprøjtningsdysens 
kredsløbsmodstand således.

  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: 
Kontrollér modstanden mellem klemme nr. 87 
og nr. 16 på det primære stik. Kontrollér 
derefter modstanden mellem relæklemmerne

  nr. 87 og nr. 17. Modstanden skal være 4-15 
Ω for hvert kredsløb. "32-stift" (MSE 1.1) 

  plasthus-ECU: Kontrollér modstanden mellem 
klemme nr. 87 og nr. 14 på det primære stik. 
Kontrollér derefter modstanden mellem 
relæklemme nr. 87 og nr. 15. Modstanden skal 
være 4-15 Ω for hvert kredsløb.

Kontrollér alle elektriske forbindelser, stik og 
ledningsnettet, hvis modstanden ikke er korrekt.
Lækage på indsprøjtningsdysen er meget usandsynlig, 
men i de sjældne tilfælde kan den være indvendig (efter 
spidsen på ventilnålen) eller udvendig (lækage rundt 
om indsprøjtningsdysens hus). Manglende systemtryk 
fra lækage kan forårsage startproblemer, når motoren 
er varm og længere tørningstider. For at kontrollere 
for lækage er det nødvendigt at løsne eller afmontere 
blæserhuset, som kan involvere afmontering af motoren.
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Punkter til eftersyn af indsprøjtningsdyse

A

A Kontrollér for lækager
1. Motoren skal være afkølet. Fjern trykket fra 

brændstofsystemet gennem testventilen i 
brændstofrøret.

2. Kobl tændrørskablerne fra tændrørene.
3. Afmonter luftfi lterets udvendige dæksel, indvendige 

vingemøtrik, elementdæksel og luftfi lterelement/forfi lter. 
Udfør service på luftfi lterkomponenter efter behov.

4. Afmonter skruerne, der fastholder luftfi lteret på 
gasspjældshusets manifold. Afmonter luftfi lteret for 
at få adgang til indsprøjtningsdyserne. Kontrollér 
tilstanden for luftfi lterets pakning, og udskift om 
nødvendigt.

5. Afmonter svinghjulets gitter, hvis det dækker for 
blæserhuset.

6. Hvis motoren har monteret en oliekøler af kølertypen på 
blæserhuset, afmonteres oliekølerens monteringsskruer.

7. Afmonter skruerne til blæserhuset. Notér 
placeringen af den forkromede (sølv)skrue, der 
fastholder ensretter/regulatorens jordledning. 
Afmonter blæserhuset.

8. Rengør omhyggeligt området rundt om det og inkluder 
gasspjældshus/manifold og indsprøjtningsdyser. 

9. Frakobl gasspjældsforbindelsen og 
dæmpningsfjederen fra gasreguleringshåndtaget. 
Frakobl TPS-ledningen fra ledningsnettet.

10. Afmonter manifoldens monteringsbolte og adskil 
gasspjældshuset/manifolden fra motoren, men 
bibehold tilslutninger for TPS, brændstofrør, 
luftskærmplade, indsprøjtningsdyser og rør. 
Kassér gamle pakninger.

11. Placer manifolden over en passende beholder, og 
sæt tændingen på ON for at aktivere 
brændstofpumpen og sætte systemet under tryk. 
Drej ikke tændingslåsen til START-positionen.

12. Hvis en af indsprøjtningsdyserne lækker mere end to 
til fi re dråber fra spidsen pr. minut, eller viser tegn på 
lækage rundt om den udvendige skal, skal 
tændingen sættes på OFF og indsprøjtningsdyserne 
udskiftes således:

13. Fjern trykket fra brændstofsystemet og følg 
proceduren for brændstofadvarsel på side. Afmonter 
skruerne til brændstofrøret.

14. Rengør eventuel ophobet snavs fra tætnings-/
montageområdet på defekte indsprøjtningsdyser og 
frakobl elektriske stik.

15. Træk låsebøjlen af toppen af indsprøjtningsdyserne. 
Frakobl brændstofrøret og afmonter 
indsprøjtningsdyse(r) fra manifolden.

16. Anvend den omvendte rækkefølge af proceduren for at 
montere nye indsprøjtningsdyser og samle motoren. 
Brug nye O-ringe, hver gang en indsprøjtningsdyse 
afmonteres (nye erstatningsindsprøjtningsdyser 
inkluderer nye O-ringe). Smør O-ringe en smule med 
olie. Tilspænd monteringsskruerne, der fastholder 
brændstofrøret og blæserhuset med 3,9 Nm og 
monteringsskruerne til indsugningsmanifolden og 
luftfi lteret med 9,9 Nm.

Problemer med indsprøjtningsdyser pga. snavs eller 
tilstopning er generelt usandsynlige som følge af 
konstruktionen af indsprøjtningsdyser, højt brændstoftryk 
og rensende additiver i benzinen. Symptomer, der kan 
forårsages af snavsede/tilstoppede indsprøjtningsdyser, 
omfatter ujævn tomgang, tøven/ujævn acceleration eller 
registrering af fejlkoder relateret til fremføring af brændstof. 
Tilstopning af indsprøjtningsdyser er normalt forårsaget 
af en ophobning af snavs på ledepladen, der mindsker 
tilstrømningen af brændstof, hvilket resulterer i et forringet 
sprøjtemønster. Nogle medvirkende årsager til tilstoppede 
indsprøjtningsdyser omfatter højere temperatur end 
normalt, korte driftsperioder og snavset, forkert brændstof 
eller brændstof af dårlig kvalitet. Rengøring af tilstoppede 
indsprøjtningsdyser anbefales ikke, de bør udskiftes. 
Additiver og brændstof af god kvalitet kan anvendes som 
forebyggelse, hvis tilstopning har været et problem. 
BEMÆRK! Undlad at jordforbinde spoler med 

tændingen ON, da disse kan overophede 
eller udsende gnister.

Test af tænding
1. Frakobl ledningsnettets primære stik fra ECU'en.
  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Lokaliser 

stift nr. 22 og 23 i 24-stiftstikket. Se side:
  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Lokaliser 

stift nr. 30 og 31 i 32-stiftstikket. Se side:
2. Frakobl stikket fra relæet og lokaliser klemme nr. 87 i 

stikket.
3. Med et ohmmeter indstillet til skalaen Rx1 

kontrolleres modstanden i kredsløbet således: 
  "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Kontrollér 

mellem klemme nr. 87 og 22 for spole nr. 1. Gentag 
testen mellem klemme nr. 87 og 23 for spole nr. 2.

  "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Kontrollér 
mellem klemme nr. 87 og 30 for spole nr. 1. Gentag 
testen mellem klemme nr. 87 og 31 for spole nr. 2.

  En afl æsning på 1,8-4,0 Ω i hver test indikerer, at 
ledninger og spolens primære kredsløb er OK.

 a. Hvis afl æsningen ikke ligger inden for 
specifi kationerne, kontrolleres og rengøres 
stikkene, og der testes igen.

 b. Hvis afl æsningen fortsat ikke ligger inden for det 
specifi cerede område, skal spolerne testes adskilt 
fra ledningsnettet således:

 1. Frakobl den røde og sorte primære ledning fra 
spolens klemmer.
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 2. Slut et ohmmeter indstillet til skalaen Rx1 til 
de primære klemmer. Den primære modstand 
skal være 1,8-2,5 Ω.

 3. Frakobl den sekundære ledning fra tændrøret. 
Slut et ohmmeter indstillet til skalaen Rx1 
mellem klemmen til tændrørshætten og den 
røde primære klemme. Den sekundære 
modstand skal være 13.000-17.500 Ω.

 4. Hvis den sekundære modstand ikke ligger inden 
for det specifi cerede område, skrues tændrørets 
ledningsmøtrik fra spolens sekundære tårn, og 
afmonter tændrørsledningen. Gentag trin b3 og 
test fra den sekundære tårnklemme til den røde 
primære klemme. Hvis modstanden nu er 
korrekt, er spolen OK, men tændrørskablet er 
defekt og skal udskiftes. Hvis modstanden i trin 
b2 ikke er korrekt og/eller den sekundære 
modstand fortsat ikke er korrekt, er spolen 
defekt og skal udskiftes.

EFI-systemets ledningsnet forbinder de elektriske 
komponenter, og leverer de nødvendige strøm- og 
jordkredsløb. Alle indgangs- og udgangssignaler sker 
gennem et specielt vejrbestandigt stik, der er tilsluttet og 
låst til ECU'en.
Ledningernes, stikkenes og klemmetilslutningernes 
stand er afgørende for systemets funktion og ydelse. 
Korrosion, fugt og dårlig forbindelse er mere sandsynlige 
årsager til driftsproblemer og systemfejl end den faktiske 
komponent. 
Brændstofpumpe
Brændstofpumpen kan ikke serviceres, og skal 
udskiftes, hvis den er defekt. Hvis et problem vurderes 
til at være forårsaget af brændstofpumpen, skal du sikre 
dig, at pumpen aktiveres via relæet, at alle elektriske 
tilslutninger sidder korrekt, at sikringerne er OK og at der 
tilføres mindst 7,0 volt. Hvis spændingen falder til under 
7,0 volt ved tørning, kan det forårsage en reduktion 
af brændstoftrykket, hvilket vil resultere i en mager 
blanding ved start. Hvis påkrævet kan der udføres en 
test af brændstofpumpen.
1. Slut den sorte slange på tryktesteren (del af EFI-

servicesættet, se Værktøj og hjælpemidler) til 
testventilen i brændstofrøret. Før den klare slange 
ned i en transportabel benzinbeholder eller 
tilsvarende brændstoftank.

2. Drej nøgleafbryderen for at aktivere pumpen og 
kontrollér systemtrykket på måleren. Hvis 
systemtrykket på 39 psi ± 3 observeres, fungerer 
relæet, brændstofpumpen og regulatoren korrekt. 
Drej nøgleafbryderen til OFF og tryk på ventilknappen 
på testeren for at frigøre systemtrykket. 

 a. Hvis trykket er for højt, og regulatorer sidder uden 
for tanken (umiddelbart efter pumpen), 
kontrolleres, at returslangen fra regulator til tank 
ikke er bøjet eller blokeret. Hvis returslangen er 
OK, udskiftes regulatoren (se Regulator på side).

 b. Hvis trykket er for lavt, monteres et integreret "T" 
mellem pumpe og regulator, og trykket testes 
igen ved dette punkt. Hvis denne også her er for 
lav, udskiftes brændstofpumpen.

3. Hvis pumpen ikke blev aktiveret (trin 2), skal stikket til 
brændstofpumpen frakobles. Tilslut et DC-voltmeter 
over klemmerne i stikket, drej nøgleafbryderen og 

observer, om der er minimum 7 volt. Hvis spændingen 
er mellem 7 og 14 volt, drejes nøgleafbryderen til OFF, 
og der tilsluttes et ohmmeter mellem klemmerne på 
pumpen for at kontrollere for kontinuitet.

 a. Hvis der ikke er kontinuitet mellem pumpeklemmerne, 
skal brændstofpumpen udskiftes.

 b. Hvis spændingen er under 7, testes ledningsnettet 
og relæet som omtalt i Elektrisk relæ.

4. Hvis spændingen ved stikket er OK, og der er 
kontinuitet over pumpeklemmerne, sættes stikket 
tilbage i pumpen, mens der sikres, at der er god 
forbindelse. Drej nøgleafbryderen og lyt til pumpens 
aktivering.

 a. Hvis pumpen starter, gentages trin 1 og 2 for at 
verifi cere korrekt tryk.

 b. Hvis pumpen fortsat ikke fungerer, skal den udskiftes.

Oplysninger om brændstoftrykregulator

B

A

C

I D

E
FH

G

A Trykregulerende 
fjeder

B Trykregulerende 
kammer

C Membran D Ventilsæde
E Brændstofkammer F Udgangsport 

(til brændstofrør)
G Returport (til tank) H Indgangsport
I Ventil

Afhængigt af modellen kan regulatoren være placeret i 
brændstoftanken sammen med brændstofpumpen eller 
uden for tanken umiddelbart efter brændstofpumpen. 
Regulatoren er en forseglet enhed, der ikke kan 
serviceres. Hvis den er defekt, skal den adskilles fra 
holderen og udskiftes således:
1. Sluk for motoren, sørg for, at motoren er afkølet og 

frakobl det negative (-) batterikabel.
2. Fjern trykket fra brændstofsystemet gennem 

testventilen i brændstofrøret.
3. Arbejd på regulatoren efter behov og fjern eventuel 

snavs eller fremmedlegemer fra området.
4. Ekstern regulator-
 a. Afmonter skruerne, der fastholder 

monteringsbeslaget til regulatorhuset. Afmonter 
O-ringen og træk regulatoren ud af huset.

 b. Afmonter låseringen og regulatoren fra holderen. 
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 Intern regulator (i tanken)
  Afmonter skruerne, der fastholder låseringen og 

regulatoren på holderen. Tag fat i regulatoren og 
træk den ud af holderen. 

5. Anvend altid nye O-ringe og slangebøjler ved 
montering af regulatoren. En ny erstatningsregulator vil 
allerede have nye O-ringe monteret. Smør O-ringene 
(ekstern regulator) med let smørefedt eller olie.

6. Monter den nye regulator ved forsigtigt at skubbe og 
dreje den en smule ind i huset/foden. 

 a. Kun eksterne regulatorer med fi rkantet fod/hus: 
Monter en ny O-Ring mellem regulator og 
monteringsbeslag. Placer monteringsbeslaget.

 b. Fastgør regulatoren på foden med den oprindelige 
låsering eller de oprindelige skruer. Vær forsigtig 
med ikke at beskadige regulatorhuset, da 
driftseffektiviteten kan påvirkes.

7. Saml og tilslut afmonterede dele fra trin 3 igen.
8. Tilslut det negative (-) batterikabel igen.
9. Kontrollér det regulerede systemtryk ved 

brændstofrørets testventil igen.

Brændstofrør
Brændstofrøret er monteret på gasspjældshuset/
indsugningsmanifolden. Der kræves ingen specifi k 
servicering, medmindre driftsforholdene indikerer, at 
det skal rengøres indvendigt eller udskiftes. Det kan 
frakobles ved at afmontere monteringsskruerne og 
indsprøjtningsdysens låsebøjle. Rengør omhyggeligt 
området rundt om alle samlinger og fjern eventuelt tryk 
før adskillelse.

Gasspjældshus/indsugningsmanifold
Gasspjældshuset/indsugningsmanifolden serviceres 
som en enhed med gasspjældsaksel, TPS, gasspjæld 
og justeringsskrue til tomgangshastighed monteret. 
Gasspjældsakslen roterer på nålelejer (kan ikke 
serviceres), dækket af gummitætninger, der forhindrer 
luftlækager. Der kan fås et reparationssæt til 
gasspjældsakslen til udskiftning af akslen, hvis den er 
slidt eller beskadiget. Der skal udføres korrekt TPS-
initialisering efter hver servicering af gasspjældsakslen.

Justering af tomgangshastighed (o/min)
Justeringsprocedure
1. Kontrollér, at der ikke er fejlkoder i ECU-hukommelsen.
2. Start motoren og lad den varme helt op og nå lukket 

løkke-drift (efter ca. 5-10 minutter).
3. Placer gasreguleringen i positionen IDLE/SLOW og 

kontrollér tomgangshastigheden med et tachometer. 
Drej skruen til tomgangshastighed ind eller ud efter 
behov for at nå 1500 o/min. eller tomgangshastigheden 
angivet af udstyrsproducenten. 

4. Justering af tomgangshastighed kan påvirke 
indstillingen for hurtig tomgangshastighed. Før 
gasreguleringen til positionen for fuld gas og 
kontrollér den hurtige tomgangshastighed. Juster 
efter behov til 3750 o/min. eller den hastighed, der er 
angivet af udstyrsproducenten. 

Dæmpningsfjeder til skrue for tomgangshastighed
Oplysninger om skrue til tomgangshastighed

C

B

A

A Dæmpningsfjeder 
(nogle modeller) B

1-3 mm Synlig 
længde for enden af 

justeringsskruen

C
Skrue til regulering 

af 
tomgangshastighed

Der er monteret en lille dæmpningsfjeder for enden af 
skruen til tomgangshastighed på nogle EFI-motorer 
for at hjælpe med at stabilisere hastighederne ved 
manglende belastning.
Proceduren for justering af tomgangshastigheden 
forblive den samme for motorer med eller uden 
dæmpningsfjeder. Typisk er der ikke behov for 
periodiske serviceeftersyn på dette område, Såfremt 
afmontering/udskiftning af dæmpningsfjederen alligevel 
er påkrævet, skal den monteres igen således:
1. Monter fjederen på enden af tomgangsskruen, og 

lad 1-3 mm af fjederen stikke ud for enden af skruen 
til tomgangshastighed.

2. Fastgør fjederen på skruen med en lille smule 
Permabond™ LM-737 eller tilsvarende Loctite®-
klæbemiddel. Undlad at komme klæbemiddel på 
fjederens frie vindinger.

3. Start motoren og kontrollér igen indstilling af 
tomgangshastigheden efter tilstrækkelig opvarmning. 
Juster efter behov.

Indledende justering af regulator
Indledende regulatorjustering er specielt kritisk på EFI-
motorer pga. det elektroniske styresystems nøjagtighed 
og følsomhed. Forkert justering kan resultere i for høj 
hastighed, manglende effekt, manglende reaktion 
eller utilstrækkelig belastningskompensation. Hvis 
du oplever et af disse symptomer og mistænker, at 
de er relateret til regulatorindstillingen, skal følgende 
anvendes til at kontrollere og/eller justere regulatoren og 
gasspjældsforbindelsen.
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Hvis regulatoren/gaskomponenterne alle er intakte, men du mener, der kan være et problem med justeringen, skal du 
følge procedure A for at kontrollere indstillingen. Hvis regulatorarmen var løsnet eller afmonteret, skal du omgående 
gå til procedure B og udføre indledende justering.
A. Kontrol af indledende justering
 1. Afmonter plastforbindelsesleddets bøsning, der fastholder gasspjældsforbindelsesleddet på regulatorarmen. 

Hægt dæmpningsfjederen af armen, adskil forbindelsesleddet fra bøsningen og afmonter bøsningen fra armen. 
Marker hulplaceringen, og hægt regulatorfjederen af regulatorarmen.

 2. Kontrollér, om motoren har monteret et højhastighedsgasspjældsstop i manifoldens støbte nav. 
 a. På motorer uden en stopskrue drejes gasspjældsakslen og gasspjældet til positionen FULL THROTTLE. 

Indsæt et 1,52 mm søgerblad mellem den bageste fl ig på gasspjældsakslens plade og undersiden af 
manifoldnavet. Brug en låsetang (spidse kæber fungerer bedst) til midlertidigt at fastgøre delene i denne 
position. 

 b. På motorer med en stopskrue drejes gasspjældsakslen og pladen til positionen FULL THROTTLE, så fl igen 
på gasspjældsakselpladen hviler mod enden af højhastighedsstopskruen. Fastgør delene midlertidigt i 
denne position.

 3. Drej regulatorarmen og akslen mod uret, indtil de stopper. Brug kun tilstrækkelig kraft til at holde delene i 
denne position.

 4. Kontrollér, hvordan enden af gasspjældets forbindelsesled er rettet ind med bøsningshullet i regulatorarmen. 
Den bør være rettet ind med midten af hullet. Er den ikke det, udføres justering således.

B. Indstilling af indledende justering
 1. Kontrollér spalten, hvor fastgøringsskruen går gennem regulatorarmen. Der skal være et mellemrum på mindst 

1/32". Hvis spidserne rører, og der ikke er et mellemrum, skal armen udskiftes. Hvis ikke allerede monteret, 
placeres regulatorarmen på tværakslen, men lad fastgøringsskruen sidde løs.

 2.  Følg vejledningen i trin 2 vedr. kontrol af indledende justering, og monter derefter gasspjældets forbindelsesled 
på regulatorarmen igen med bøsningsbøjlen. Det er ikke nødvendigt at montere lyddæmperen eller 
regulatorfjederen igen på dette tidspunkt.

 3. Indsæt et søm i hullet øverst på tværakslen. Med et let tryk drejes regulatorakslen mod uret, så langt den kan, 
hvorefter møtrikken på fastgøringsskruen tilspændes med 6,8 Nm. Sørg for, at regulatorarmen ikke er bøjet op 
eller ned, efter møtrikken er spændt.

 4. Kontrollér, at regulatoren er indstillet korrekt. Mens forbindelsesleddet fortsat sidder i positionen FULL 
THROTTLE (trin 2), frigøres bøsningsbøjlen, forbindelsesleddet adskilles fra bøsningen og bøsningen 
afmonteres fra armen. Følg trin 3 og 4 vedr. Kontrol af indledende justering.

 5. Slut dæmpningsfjederen til regulatorarmens hul fra bunden igen. Monter bøsningen igen og fastgør 
gasspjældets forbindelsesled igen. Fastgør regulatorfjederen i det markerede hul igen.

 6. Start motoren og lad den varme helt op og nå lukket løkke-drift (efter ca. 5-10 minutter). Kontrollér 
hastighedsindstillingen og juster efter behov – først den lave tomgangshastighed og derefter den høje.

FEJLFINDING
Fejlfi ndingsvejledning

Tilstand Mulig årsag

Motoren har svært 
ved at starte eller 

kan ikke starte, når 
den er kold.

Brændstofpumpen kører ikke.
Defekte tændrør.
For gammelt brændstof.
Forkert brændstoftryk.
Hastighedssensoren er løs eller defekt.
Forkert TPS-afvigelse (initialisering)
Defekt sensor for motortemperatur.
Defekt sensor for motortemperatur.
Defekte spoler.
Lav systemspænding.
Defekte indsprøjtningsdyser.
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Motoren har svært 
ved at starte eller 

kan ikke starte, når 
den er varm.

Defekte tændrør.
Brændstofpumpen kører ikke.
Lavt brændstoftryk.
Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
Forkert TPS-afvigelse (initialisering)
Hastighedssensoren er løs eller defekt.
Defekt TPS.
Defekt sensor for motortemperatur.
Defekte indsprøjtningsdyser.

Motoren stopper 
eller kører ujævnt i 

tomgang (kold 
eller varm)

Defekte tændrør.
Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
Forkert TPS-afvigelse
Defekt TPS.
Defekt sensortemperatur for motortemperatur.
Defekte indsprøjtningsdyser.

Motoren hakker, 
tøver eller stopper 

ved belastning.

Indsprøjtningsdyser, brændstoffi lter, brændstofslanger eller brændstoftilførsel tilsmudset/blokeret.
Snavset luftfi lter.
Utilstrækkeligt brændstoftryk eller brændstoftilførsel.
Vakuumlækage (indsugningsluft)
Forkert regulatorindstilling, -justering eller -drift.
Defekt hastighedssensor.
Defekt TPS, monteringsproblem eller forkert TPS-initialiseringsprocedure.

Defekte spoler, tændrør eller ledninger.

Lav effekt.

Defekt/svigtende tændingssystem.
Snavset luftfi lter.
Utilstrækkelig brændstoftilførsel.
Forkert justering af regulator.
Tilstoppet/begrænset udstødning.
Én indsprøjtningsdyse fungerer ikke.
Grundlæggende motorproblem.
Defekt TPS eller montering.
Gasspjæld i gasspjældshuset/indsugningsmanifolden åbner ikke helt til WOT-stop (hvis monteret).

EFI-systemet anvender 12 VDC med negativ jord 
og er konstrueret til at kunne fungere ned til 7,0 volt. 
Hvis systemspændingen falder under dette niveau, 
fungerer spændingsfølsomme komponenter som f.eks. 
ECU, brændstofpumpe og indsprøjtningsdyser kun 
periodisk eller slet ikke, hvilket forårsager fejlfunktioner 
eller besværlig start. Et fuldt opladet 12-volts batteri 
med minimum 350 ampere til kold tørning er vigtig for 
vedligeholdelse af et jævnt fungerende og pålideligt 
system. Batteri- og ladetilstanden skal altid kontrolleres 
først ved fejlfi nding på et driftsproblem.
Husk, at EFI-relaterede problemer oftere er forårsaget af 
ledningsnettet eller forbindelser end af EFI-komponenter 
Selv små mængder korrosion eller oxidering kan påvirke 
milliampere-strømme, der anvendes af systemet. 
Rengøring af stik og jordforbindelser vil i mange tilfælde 
løse problemer. 

I en nødsituation kan en enkel frakobling og tilslutning 
af stik rengøre kontaktpunkterne tilstrækkeligt til at 
genskabe korrekt drift, i det mindste midlertidigt.
Hvis en fejlkode indikerer et problem med en elektrisk 
komponent, skal ECU-stikket frakobles og testes for 
kontinuitet mellem komponentens klemmetilslutninger 
og de tilsvarende klemmer på ECU-stikket med et 
ohmmeter. Der bør måles en lille eller ingen modstand, 
hvilket indikerer, at forbindelserne til det specifi kke 
kredsløb er OK. En illustration af klemmeplaceringer for 
hver type ECU er vist på side 63, 65 og 67.



6324 690 49 Rev. -- KohlerEngines.com

EFI SYSTEM-BOSCH

Systemer med "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU
Stift nr. Komponent

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tændspole nr. 1
Anvendes ikke

Sensor for motorhastighed
Klemme til ECU-produktionstest

Anvendes ikke
Anvendes ikke
Anvendes ikke

TPS-initialiseringsklemme
Motorens jordforbindelse

O2-Sensor
Anvendes ikke

Gasspjældspositionssensor
Anvendes ikke

Sensor for olietemperatur
Anvendes ikke

Permanent batterispænding til ECU
Switched batterispænding til ECU

Motorens jordforbindelse
Tændspole nr. 2

Køretøjets jordforbindelse
Sensor for motorhastighed

Anvendes ikke
Anvendes ikke
Anvendes ikke

Gasspjældspositionssensor
Anvendes ikke

Gasspjældspositionssensor/sensor for 
olietemperatur

Effektrelæ
Anvendes ikke
Anvendes ikke

Fejlfunktionslampe
Anvendes ikke

Køretøjets jordforbindelse
Anvendes ikke

Indsprøjtningsdyser
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Systemer med "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU
Stift nr. Komponent

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20
21

22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Permanent batterispænding
Switched tændingsspænding

Sikkerhedsafbryder
Gasspjældspositionssensor (TPS) og temperatursensor, jord

Anvendes ikke 
Indgang til sensor for olietemperatur

Anvendes ikke
Indgang til gasspjældspositionssensor (TPS)

Indgang for hastighedssensor
Hastighedssensor, jord

Indgang til oxygensensor
Anvendes ikke (oxygensensor, jord, hvis behov)

Ledning til diagnostik
Strømforsyning til gasregulering

Batteri, jord
Indsprøjtningsdyse 1, udgang
Indsprøjtningsdyse 2, udgang

Hovedrelæ, udgang 
Fejlfunktionslampe (MIL).

Anvendes ikke (tachometer-udgang hvis behov)
Anvendes ikke

Tændspole nr. 1, udgang
Tændspole nr. 2, udgang
TPS-initialiseringsklemme
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Systemer med "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU
Stift nr. Komponent

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

17

18

19

20
21

22

23
24
25

26

27

28
13

14

29
30

15

16

31

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Permanent batterispænding
Switched batterispænding

Klemme til indstilling af TPS-initialisering "automatisk indlæring"
Gasspjældspositionssensor (TPS) og temperatursensor, jord

Anvendes ikke
Indgang til sensor for olietemperatur

Anvendes ikke
Indgang til gasspjældspositionssensor (TPS)

Hastighedssensor, indgang (+)
Hastighedssensor, jord (-)

Anvendes ikke
Anvendes ikke
Anvendes ikke

Indsprøjtningsdyse 1, udgang
Indsprøjtningsdyse 2, udgang

Anvendes ikke
Ledning til diagnostik

Strømforsyning til gasreguleringssensor
Batteri, jord

Indgang til oxygensensor
Batteri, jord (sekundært)

Anvendes ikke
Anvendes ikke
Anvendes ikke

Sikkerhedsafbryder, indgang
Anvendes ikke
Anvendes ikke

Hovedrelæ, udgang
Fejlfunktionslampe (MIL).
Tændspole nr. 1, udgang
Tændspole nr. 2, udgang

Anvendes ikke
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Brændstofsystem 

 ADVARSEL! Brændstofsystemet er under tryk!
Brændstofsystemet arbejder under højt tryk. Systemets 
tryk skal frigøres via testventilen i brændstofrøret, 
før der udføres service og før afmontering af 
brændstofsystemets komponenter. Undgå tobaksrygning 
eller arbejde tæt på varmelegemer og andre brandfarlige 
elementer. Hav en ildslukker ved hånden og arbejd 
udelukkende i et godt ventileret område.
Brændstofsystemets funktion er at levere tilstrækkeligt 
med brændstof med et systemdriftstryk på 39 psi ± 3. 
Hvis motoren har svært ved at starte, eller tørner, men 
ikke vil starte, kan det skyldes et problem med EFI-
brændstofsystemet. En hurtig test kan verifi cere, om 
systemet fungerer.
1. Afbryd tændrørskablerne, og forbind dem til stel.
2. Overhold alle krav til sikkerhedslåsning og tørn 

motoren i ca. 3 sekunder.
3. Afmonter tændrør, og kontrollér, om der er 

brændstof på spidsen.
 a. Hvis der er brændstof på spidsen af tændrørene, 

fungerer brændstofpumpen og 
indsprøjtningsdyserne.

 b. Hvis der ikke er brændstof på spidsen af 
tændrørene, kontrolleres følgende:

1. Kontrollér, at brændstoftanken indeholder rent og 
frisk brændstof af god kvalitet.

2. Kontrollér, at ventilationsåbningen i brændstoftanken 
er åben.

3. Kontrollér, at brændstoftankens ventil (hvis 
monteret) er helt åben.

4. Kontrollér, at batteriet leverer den korrekte 
spænding.

5. Kontrollér, at sikringerne er OK, og at elektriske 
forbindelser og brændstofslangeforbindelser er OK.

6. Test brændstofpumpens og relæets funktion som 
beskrevet tidligere under Brændstofpumpe.

Fejlkoder
ECU'en overvåger kontinuerligt motorens drift i forhold 
til forindstillede ydelsesgrænser. Hvis driften ligger uden 
for grænserne, aktiverer ECU'en fejlfunktionslampen 
og lagrer en diagnosekode i hukommelsen. Hvis 
komponenten eller systemet vender tilbage til korrekt 
funktion, slukker ECU'en fejlfunktionslampen og sletter 
fejlkoden. Hvis fejlfunktionslampen forbliver tændt, 
advarer den kunden om, at der kræves servicering 
hos forhandleren. Ved modtagelsen kan forhandlerens 
tekniker udlæse fejlkoderne som en hjælp til at fastslå 
hvilken del af systemet, der ikke fungerer korrekt. 
2-cifrede blinkekoder baseret på typen af ECU er angivet 
på side 70, 71 og 72.
Der er adgang til koderne via nøgleafbryderen, og de 
vises som blink på fejlfunktionslampen. Der er adgang til 
koderne således:
1. Start med nøgleafbryder OFF.
2. Drej nøgleafbryderen til-fra-til-fra-til, og lad den 

forblive til. Tidsrummet mellem sekvenserne skal 
være mindre end 2,5 sekunder.

3. Lagrede fejlkoder vil derefter blive vist som en serie 
blink på fejlfunktionslampen (fra 2 til 6), hvilket 
repræsenterer første ciffer, efterfulgt af en pause, og 
endnu en serie blink (fra 1 til 6) for det andet ciffer.

 a. Det er en god idé at notere koderne ned, når de 
vises, da de muligvis ikke er i numerisk 
rækkefølge.

 b. Kode 61 vil altid være den sidst viste kode og 
indikere slutningen af transmissionen. Hvis kode 
61 vises med det samme, fi ndes der ingen 
fejlkoder.
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Lang pause
Korte pauser

Kode 32
3 2

Kode 61

16

Lang pause

Lampen forbliver tændt ved slutningen 
på transmissionen

1. Diagnosevisning initieret via sekvenser med tændingsnøglen.

2.

Eksempel på diagnosticeringsskærm

Lang pause

3.

4.

5.

6.

7.

Når problemet er løst, kan fejlkoderne slettes således:
1. Frakobl det negative (-) batterikabel fra batteriklemmen, eller afmonter hovedsikringen for ECU'en i ca. 1 minut.
2. Slut kablet til igen og spænd det fast, eller monter hovedsikringen igen. Start motoren og lad den køre i nogle 

minutter. Fejlfunktionslampen skal forblive slukket, hvis problemet er løst, og der skal ikke registreres fejlkoder 
(koderne 31, 32, 33 og 34 kan kræve 10-15 minutters kørsel af motoren, før de registreres igen).

Følgende diagrammer viser fejlkoder, hvad de betyder, og hvad den visuelle indikation vil være. Følgende diagram er 
en liste med individuelle koder med en forklaring af, hvad der udløser dem, hvilke symptomer der kan forventes samt 
de mulige årsager.

Blin-
keko-

de

OBD2 
P-kode gæl-
der for: Kun 

"32-stift" (MSE 
1.1) ECU-sy-

stem

Forbindelse eller fejlbeskrivelse
"35-stift" 
(MA 1.7) 
metal-

hus-ECU/
system

"24-stift" 
(MSE 1.0) 

plast-
hus-ECU/

system

"32-stift" 
(MSE 1.1)

plast-
hus-ECU/

system

Note

- - Intet o/min--signal Y Y Y

21 P0335 Tab af synkronisering Y Y Y

22 P0120 TPS-signalet usandsynligt N N N 2

22 P0122 TPS – afbrudt eller kredsløb
kortsluttet til jord Y Y Y

22 P0123 TPS – Kortslutning til batteri Y Y Y

23 P0601 Defekt ECU Y Y Y

24 Sensor for motorhastighed Y Y Y 9

31 P0174 Systemet har for mager blanding Y Y Y 6
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Blin-
keko-

de

OBD2 
P-kode gæl-
der for: Kun 

"32-stift" (MSE 
1.1) ECU-sy-

stem

Forbindelse eller fejlbeskrivelse
"35-stift" 
(MA 1.7) 
metal-

hus-ECU/
system

"24-stift" 
(MSE 1.0) 

plast-
hus-ECU/

system

"32-stift" 
(MSE 1.1)

plast-
hus-ECU/

system

Note

31 P0132 O2-sensorkredsløb Kortsluttet til batteri Y N Y 3

32 P0134 O2-sensorkredsløb Ingen aktivitet 
registreret

N N N 8

33 P0175 Systemet har for fed blanding Y Y Y 7,8

33 P0020 O2-sensorstyring ved øvre grænse Y Y Y 8

34 P0171 Maksimal tilpasningsgrænse nået Y Y Y 8

34 P0172 Minimal tilpasningsgrænse nået Y Y Y 8

42 P0117 Kredsløb til temperatursensor Kort-
sluttet til jord

Y Y Y

42 P0118 Kredsløb til temperatursensor Afbrudt 
kredsløb eller kortsluttet til batteri

Y Y Y

43 Ej relevant Mislykket autom. indlæring – TPS-af-
vigelse under mindst tilladte grænse Ej relevant Ej relevant Y

44 Ej relevant Mislykket autom. indlæring – TPS-af-
vigelse over højst tilladte grænse Ej relevant Ej relevant Y

51 P1260 Indsprøjtningsdyse 1 – afbrudt 
kredsløb Ej relevant Ej relevant Y

51 P0261
Indsprøjtningsdyse 1 – kredsløb 
kortsluttet til jord

Ej 
relevant

Ej
relevant

Y

51 P0262
Indsprøjtningsdyse 1 – kredsløb 
kortsluttet til batteri

Ej
relevant

Ej
relevant

Y

52 P1263
Indsprøjtningsdyse 2 – afbrudt 
kredsløb

Ej
relevant

Ej
relevant

Y

52 P0264 Indsprøjtningsdyse 2 – kredsløb 
kortsluttet til jord Ej relevant Ej relevant Y

52 P0265 Indsprøjtningsdyse 2 – kredsløb 
kortsluttet til batt. Ej relevant Ej relevant Y

55 P1651 Diagnoselampe – afbrudt kredsløb Ej relevant Ej relevant Y

55 P1652 Diagnoselampe – kredsløb kortslut-
tet til jord Ej relevant Ej relevant Y

55 P1653 Diagnoselampe – kredsløb kortslut-
tet til batteri Ej relevant Ej relevant Y
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Blin-
keko-

de

OBD2 
P-kode 

gælder for: 
Kun "32-stift" 

(MSE 1.1) 
ECU-system

Forbindelse eller fejlbeskrivelse
"35-stift" 
(MA 1.7) 
metal-

hus-ECU/
system

"24-stift" 
(MSE 1.0) 

plast-
hus-ECU/

system

"32-stift" 
(MSE 1.1)

plast-
hus-ECU/

system

Note

56 P1231 Pumperelæ – afbrudt kredsløb Ej relevant Ej relevant Y

56 P1232 Pumperelæ – kortsluttet til jord Ej relevant Ej relevant Y

56 P1233 Pumperelæ – kortsluttet til batteri Ej relevant Ej relevant Y

61 Slut på kodetransmission Y Y Y

BEMÆRK!
1. Tomgangskontakt anvendes ikke.
2. Diagnosticering af usandsynligt TPS-signal er deaktiveret i koden.
3. Diagnostikregistrering af O2-sensor kortsluttet til batteri er deaktiveret med SAS-brændstofafbrydelse kalibreret ud.
4. Sensoren til lufttemperatur anvendes ikke.
5. Diagnostikregistrering af usandsynligt temperatursensorsignal er kalibreret ud med TPLAUS angivet til -50 °C.
6. For mager blanding var normalt O2-sensor – kortsluttet til jord (P0131).
7. For fed blanding var normalt O2-sensor – styring ved nedre grænse (P0018´9).
8. Kan kun afl æses med ECU 24 584 28-S eller senere.
9. Holder ikke op med at blinke.
Kode 21
Komponent Sensor for motorhastighed
Fejl: ECU'en modtager inkonsistente signaler 

om tandantal fra hastighedssensoren.
Tilstand: Sandsynlig fejltænding, idet ECU'en forsøger 

at re-synkronisere, og i dette tidsrum 
beregnes brændstof og tænding ikke.

Konklusion: Relateret til sensor for motorhastighed
● Sensorstik eller ledningsnet
● Sensor løs eller forkert luftgab.
● Svinghjulets kile er skåret

Relateret til hastighedssensorens 
startkrans

● Beskadigede tænder.
● Varierende luftgab (løs tandkrans/ikke 

justeret).

Relateret til motorens ledningsnet 
"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU:
● Forbindelse til stiftkredsløb 3 og/eller 

21 eller stik.
● Afskærmning af stiftkredsløb 3 og/eller 

21 beskadiget eller ikke korrekt 
jordforbundet.

● Dårlig eller forkert jordforbindelse i 
systemet (batteri, ECU, oxygensensor, 
afskærmning, brændstofpumpe, 
tændingsudgang).

● Stiftkredsløb 3 og/eller 21 ført tæt på 
støjende elektriske signaler (spolers, 
tændrørskabel, stik).

Relateret til motorens ledningsnet 
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU:
● Forbindelse til stiftkredsløb 9 og/eller 

10 eller stik.
● Afskærmning af stiftkredsløb 9 og/eller 

10 beskadiget eller ikke korrekt 
jordforbundet.

● Dårlig eller forkert jordforbindelse i 
systemet (batteri, ECU, oxygensensor, 
afskærmning, brændstofpumpe, 
tændingsudgang).

● Stiftkredsløb 9 og/eller 10 ført tæt på 
støjende elektriske signaler (spolers, 
tændrørskabel, stik).

Relateret til motorens ledningsnet
"32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU:
● Forbindelse til stiftkredsløb 9 og/eller 

10 eller stik.
● Afskærmning af stiftkredsløb 9 og/eller 

10 beskadiget eller ikke korrekt 
jordforbundet.

● Dårlig eller forkert jordforbindelse i 
systemet (batteri, ECU, oxygensensor, 
afskærmning, brændstofpumpe, 
tændingsudgang).

● Stiftkredsløb 9 og/eller 10 ført tæt på 
støjende elektriske signaler (spolers, 
tændrørskabel, stik).

Relateret til ECU/ledningsnet
● Forbindelsesproblem, ECU-til-ledningsnet
Relateret til tændingssystem
● Ikke-modstandsbaseret tændrør er 

anvendt.
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Kode 22
Komponent Gasspjældspositionssensor (TPS)
Fejl: Ikke-genkendeligt signal er sendt fra 

sensoren (for højt, for lavt, inkonsistent).
Tilstand: Motoren er i "nødtilstand" med en 

generel nedsat ydeevne og effektivitet. 
Brændstofforsyning er udelukkende 
baseret på oxygensensoren og fem 
angivne værdisammenhænge. Kørsel 
med en fed blanding (sort røg) vil 
ske, indtil "lukket løkke"-drift initieres. 
Motoren kan hakke en fejltænde ved 
hård acceleration og/eller motoren kører 
uforudsigeligt.

Konklusion: Relateret til TPS-sensor
● Sensorstik eller ledningsnet
● Sensorudgangen påvirket eller 

forstyrret af snavs, fedt, olie, slitage 
eller placeringen af udluftningsslangen 
(skal være langs siden modsat TPS).

● Løs sensor på manifold til 
gasspjældshus.

Relateret til gasspjældshus
● Slitage/skader på gasspjældsaksel 

eller lejer.

Relateret til motorens ledningsnet 
"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU:
● Stiftkredsløb 12, 25 og/eller 27 

beskadiget (ledninger eller stik).
● Stiftkredsløb 12, 25 og/eller 27 ført nær 

støjende elektriske signal (spoler, 
generator).

● Periodisk 5 volt kilde fra ECU 
(stiftkredsløb 25).

Relateret til motorens ledningsnet
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU:
● Stiftkredsløb 4, 8 og/eller 14 

beskadiget (ledninger eller stik).
● Stiftkredsløb 4, 8 og/eller 14 ført nær 

støjende elektriske signal (spoler, 
generator).

● Periodisk 5 volt kilde fra ECU 
(stiftkredsløb 14).

Relateret til motorens ledningsnet 
"32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU:
● Stiftkredsløb 4, 8 og/eller 18 

beskadiget (ledninger eller stik).
● Stiftkredsløb 4, 8 og/eller 18 ført nær 

støjende elektriske signal (spoler, 
generator).

● Periodisk 5 volt kilde fra ECU 
(stiftkredsløb 18).

Relateret til ECU/ledningsnet
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Kode 23
Komponent ECU
Fejl: ECU'en er ude af stand til at genkende eller 

behandle signaler fra sin hukommelse.
Tilstand: Motoren vil ikke køre.
Konklusion: ECU (internt hukommelsesproblem). 

● Kan kun diagnosticeres ved udelukkelse 
af alle øvrige system-/komponentfejl.

Kode 24 (holder ikke op med at blinke)
Komponent Sensor for motorhastighed
Fejl: Intet tandsignal fra hastighedssensoren. 

Fejlfunktionslampen slukkes ikke efter 
tørning.

Tilstand: Ingen – motoren vil ikke starte eller 
køre, idet ECU'en er ude af stand til at 
fastlægge hastigheden.

Konklusion: Relateret til sensor for motorhastighed
● Sensorstik eller ledningsnet
● Løs sensor eller forkert luftgab.

Relateret til hjul for hastighedssensor
● Beskadigede tænder.
● Område uden tand registreres ikke.

Relateret til motorens ledningsnet
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
Stift 3 og/eller 21 for "35-stift" (MA 1.7) 

metalhus-ECU.
Stift 9 og/eller 10 for "24-stift" (MSE 

1.0) plasthus-ECU.
Stift 9 og/eller 10 for "32-stift" (MSE 

1.1) plasthus-ECU.

Relateret til ECU/ledningsnet
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet
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Kode 31
Komponent Brændstofblanding eller oxygensensor
Fejl: Systemet har for mager blanding 

Oxygensensoren sender ikke den 
forventede spænding til ECU'en.

Tilstand: Systemet køre kun i "åben løkke"-
tilstand. Indtil ECU'en registrerer fejl, 
kører motoren med en fed blanding, hvis 
oxygensensoren er kortsluttet til jord, 
eller med en mager blanding hvis den er 
kortsluttet til batterispændingen. Når der 
registreres en fejl, kan ydelsen variere 
afhængigt af årsagen. Hvis ydelsen er 
OK, skyldes problemet sandsynligvis 
oxygensensoren, ledningsnettet eller 
stikkene. Hvis motoren fortsat køre 
med en fed blanding (sejtrækker, 
manglende effekt) eller med en mager 
blanding (smælder eller fejltænder), 
skyldes problemet sandsynligvis 
brændstofblandingen i form af forkert 
TPS-initialisering eller lavt brændstoftryk.

Konklusion: Forkert TPS-initialisering
● Mager brændstofblanding (kontrollér 

oxygensensorsignalet med VOA og se 
afsnittet Oxygensensor).

Relateret til motorens ledningsnet
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
  Stift 10 for "35-stift" (MA 1.7) 

metalhus-ECU.
  Stift 11 for "24-stift" (MSE 1.0) 

plasthus-ECU.
  Stift 20 for "32-stift" (MSE 1.1) 

plasthus-ECU.

Lavt brændstoftryk.

Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Udstødningslækage.
● Dårlig jordforbindelse til motor 

(sensoren er stelforbundet).

Dårlig systemjordforbindelse fra 
ECU til motor, som forårsager fed 
brændstofblanding, mens der indikeres 
mager blanding.

Kode 32
Komponent Oxygensensor
Fejl: Ingen ændring af udgangssignal.
Tilstand: Kun åben løkke-drift, kan forårsage 

et fald i systemets ydeevne og 
brændstofeffektivitet.

Konklusion: Relateret til motorens ledningsnet
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
  Stift 10 for "35-stift" (MA 1.7) 

metalhus-ECU.
  Stift 11 for "24-stift" (MSE 1.0) 

plasthus-ECU.
  Stift 20 for "32-stift" (MSE 1.1) 

plasthus-ECU.

Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Sensor forurenet eller beskadiget.
● Sensor under minimal driftstemperatur 

(375 °C).
● Dårlig jordforbindelse fra sensor til 

motor (sensor jordforbindes via stel, se 
afsnittet Oxygensensor).
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Kode 33
Komponent Oxygensensor/brændstofsystem
Fejl: Systemet har for fed blanding. Styringen 

af midlertidig brændstoftilpasning er ved 
øvre grænse.

Tilstand: Relateret til brændstoftilførsel 
(ikke mager – kun fed)
● Delvist blokeret returslange forårsager 

for stort brændstoftryk.
● Brændstoffets indsugningsfi lter tilstoppet 

(kun integreret brændstofpumpe).
● Forkert brændstoftryk ved brændstofrør.

Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Sensor forurenet eller beskadiget.
● Udstødningslækage.
● Dårlig jordforbindelse.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
  Stift 10 for "35-stift" (MA 1.7) 

metalhus-ECU.
  Stift 11 for "24-stift" (MSE 1.0) 

plasthus-ECU.
  Stift 20 for "32-stift" (MSE 1.1) 

plasthus-ECU.

Relateret til TPS-sensor
● Gasspjældspositionen forkert indstillet 

eller forkert registreret ved initialisering.
● TPS-problem eller defekt TPS.

Relateret til motorens ledningsnet
● Spændingsforskel mellem følt 

spænding (stiftkredsløb 17 for 
metalhus-ECU, stiftkredsløb 2 for 
plasthus-ECU) og faktisk spænding på 
indsprøjtningsdyse (kredsløb 45/45A). 

Systemrelateret
● Tænding (tændrør, tændrørskabel, 

tændspole).
● Brændstof (brændstoftype/-kvalitet, 

indsprøjtningsdyse, brændstofpumpe, 
brændstoftryk.

● Forbrændingsluft (tilsmudset/blokeret 
luftfi lter, indsugningslækage, 
gasspjældsboringer).

● Motorproblem (ringe, ventiler).
● Læk i udstødningssystemet.
● Brændstof i krumtapakslens olie.
● Blokeret eller delvist blokeret 

returkredsløb for brændstoffet til tanken.

Relateret til ECU/ledningsnet
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Kode 34
Komponent Oxygensensor/brændstofsystemets 

komponenter
Fejl: Styringen af brændstoffets 

langtidstilpasning er ved øvre eller nedre 
grænse.

Tilstand: Systemet kører i lukket løkke. Intet 
mærkbart tab af ydeevne så længe 
midlertidig tilpasning kan levere 
tilstrækkelig kompensation.

Konklusion: Relateret til oxygensensor
● Sensorstik eller ledningsproblem.
● Sensor forurenet eller beskadiget.
● Udstødningslækage.
● Dårlig jordforbindelse.
● Kredsløbsforbindelse til stift eller stik
  Stift 10 for "35-stift" (MA 1.7) 

metalhus-ECU.
  Stift 11 for "24-stift" (MSE 1.0) 

plasthus-ECU.
  Stift 20 for "32-stift" (MSE 1.1) 

plasthus-ECU.

Relateret til TPS-sensor
● Forkert gasspjældsposition ved 

initialiseringsprocedure.
● TPS-problem eller defekt TPS.

Relateret til motorens ledningsnet
● Spændingsforskel mellem følt 

spænding (stiftkredsløb 17 for 
metalhus-ECU, stiftkredsløb 2 for 
plasthus-ECU) og faktisk spænding på 
indsprøjtningsdyse (kredsløb 45/45A). 

● Problem i ledningsnet.
● Forbindelsesproblem, ECU-til-

ledningsnet

Systemrelateret
● Tænding (tændrør, tændrørskabel, 

tændspole).
● Brændstof (brændstoftype/-kvalitet, 

indsprøjtningsdyse, brændstoftryk, 
brændstofpumpe.

● Forbrændingsluft (tilsmudset/blokeret 
luftfi lter, indsugningslækage, 
gasspjældsboringer).

● Motorproblem (ringe, ventiler).
● Lækage i udstødningssystem 

(lyddæmper, fl ange, oxygensensorens 
monteringsnav, osv.).

● Brændstof i krumtapakslens olie.
● Højde.
● Blokeret eller delvist blokeret 

returkredsløb for brændstoffet til 
tanken.
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Kode 42
Komponent Sensor for motor(olie)temperatur
Fejl: Sender ikke korrekt signal til ECU.
Tilstand: Motoren kan være svær at starte, idet 

ECU'en ikke kan fastlægge korrekt 
brændstofblanding.

Konklusion: Relateret til temperatursensor.
● Sensorledningsnet eller -stik
Relateret til motorens ledningsnet 

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU:
● Stiftkredsløb 14 og/eller 27A beskadiget 

(ledninger, stik) eller ført nær støjende 
signal (spoler, generator, osv.).

● Forbindelsesproblem, ECU-til-
ledningsnet

Relateret til motorens ledningsnet
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU:
● Stiftkredsløb 4, 6 og/eller 4A beskadiget 

(ledninger, stik) eller ført nær støjende 
signal (spoler, generator, osv.).

● Forbindelsesproblem, ECU-til-
ledningsnet

Relateret til motorens ledningsnet 
"32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU:
● Stiftkredsløb 4, 6 og/eller (4A) 

beskadiget (ledninger, stik) eller ført nær 
støjende signal (spoler, generator, osv.).

● Forbindelsesproblem, ECU-til-
ledningsnet

Systemrelateret
● Motoren arbejder over 

temperatursensorgrænsen på 176 °C.

Kode 43 og 44, kun "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU.
Komponent Initialiseringsfunktionen til auto-indlæring 

af TPS mislykkedes, gasspjældsvinkel 
uden for indlæringsområde.

Fejl: Ved udførelse af "auto-
indlæringsfunktionen" for TPS var den 
målte gasspjældsvinkel ikke inden for de 
accepterede grænser.

Tilstand: Tændt fejlfunktionslampe. Motoren 
vil fortsat køre men ikke korrekt. Ved 
genstart vil auto-indlæringsfunktionen for 
TPS køres igen, medmindre spændingen 
til ECU'en afbrydes for at nulstille 
hukommelsen.

Konklusion: Relateret til TPS
● TPS drejet på gasspjældsakslen uden 

for det tilladte område.
● Defekt TPS.

Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet.
  ECU stift 18 til TPS stift 1.
  ECU stift 4 til TPS stift 2.
  ECU stift 8 til TPS stift 3.
Relateret til gasspjældshus
● Gasspjældsaksel inde i TPS slidt, 

defekt eller beskadiget.
● Gasspjæld løst eller ikke justeret 

korrekt.
● Gasspjæld bøjet eller beskadiget, der 

tillader ekstra luft at passere, eller som 
nedsætter bevægelsen.

Relateret til ECU
● Kredsløb, der leverer spænding eller 

jordforbindelse til TPS, beskadiget.
● Indgangskredsløb til TPS-signal 

beskadiget.



7724 690 49 Rev. -- KohlerEngines.com

EFI SYSTEM-BOSCH

Kode 51, kun "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU.
Komponent Kredsløb til indsprøjtningsdyse nr. 1 

afbrudt, kortsluttet til jord eller kortsluttet 
til batteri.

Fejl: Indsprøjtningsdyse nr. 1 fungerer ikke, 
idet kredsløbet er afbrudt, kortsluttet til 
jord eller kortsluttet til batteri.

Tilstand: Motoren vil arbejde meget dårligt med 
kun én fungerende cylinder.

Konklusion: Relateret til indsprøjtningsdyse
● Indsprøjtningsdysens spole kortsluttet 

eller afbrudt.

Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet.
  ECU stift 14 til indsprøjtningsdyse 

stift 2. ECU stift 28 til 
brændstofpumperelæ stift 86. 
Bemærk: efter nøgleafbryderen 
drejes til off og igen til on, 
registreres også fejlkode 56. 
Brændstofpumperelæ stift 87 til 
indsprøjtningsdyse stift 1.

● Afbrudt hovedsikring F1.

Relateret til brændstofpumperelæ
● Defekt brændstofpumperelæ. 
  Primære side fungerer, men stift 30 

til pin 87 forbliver afbrudt. Den 
primære sides stift 85 til stift 86 er 
enten afbrudt eller kortsluttet ved 
betjening af motoren. Bemærk: efter 
nøgleafbryderen drejes til off og igen 
til on, registreres også fejlkode 56.

Relateret til ECU
● Kredsløbet der styrer 

indsprøjtningsdyse nr. 1 beskadiget.
● Kredsløbet der styrer 

brændstofpumpen beskadiget.

Kode 52, kun "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU.
Komponent Kredsløb til indsprøjtningsdyse nr. 2 afbrudt, 

kortsluttet til jord eller kortsluttet til batteri.
Fejl: Indsprøjtningsdyse nr. 2 fungerer ikke, 

idet kredsløbet er afbrudt, kortsluttet til 
jord eller kortsluttet til batteri.

Tilstand: Motoren vil arbejde meget dårligt med 
kun én fungerende cylinder.

Konklusion: Relateret til indsprøjtningsdyse
● Indsprøjtningsdysens spole kortsluttet 

eller afbrudt.
Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet. ECU stift 15 til 
indsprøjtningsdyse stift 2. ECU stift 28 
til brændstofpumperelæ stift 86. 
Bemærk: efter nøgleafbryderen drejes 
til off og igen til on, registreres også 
fejlkode 56. Brændstofpumperelæ stift 
87 til indsprøjtningsdyse stift 1.

● Afbrudt hovedsikring F1.
Relateret til brændstofpumperelæ
● Defekt brændstofpumperelæ.
  Primære side fungerer, men stift 30 til 

pin 87 forbliver afbrudt.
  Den primære sides stift 85 til stift 86 

er afbrudt eller kortsluttet ved 
betjening af motoren. Bemærk: efter 
nøgleafbryderen drejes til off og igen 
til on, registreres også fejlkode 56.

Relateret til ECU
● Kredsløbet der styrer 

indsprøjtningsdyse nr. 2 beskadiget.
● Kredsløbet der styrer 

brændstofpumpen beskadiget.

Kode 55, kun "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU.
Komponent Kredsløb til fejlfunktionslampe afbrudt, 

kortsluttet til jord eller kortsluttet til batteri.
Fejl: Fejlfunktionslampen fungerer ikke, idet 

kredsløbet er afbrudt, kortsluttet til jord 
eller kortsluttet til batteri.

Tilstand: Motoren vil køre normalt, hvis der ikke 
registreres andre fejl.

Konklusion: Relateret til fejlfunktionslampe
● Fejlfunktionslampe afbrudt eller 

kortsluttet til jord.
● Pæren mangler.
Relateret til motorens ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i ledningsnet.
  ECU stift 29 til lampen afbrudt eller 

kortsluttet.
Relateret til køretøjets ledningsnet
● Defekt eller kortsluttet ledning i ledningsnet.
  Strømkabel til fejlfunktionslampen 

afbrudt eller kortsluttet.
Relateret til ECU
● Kredsløbet der styrer lampen beskadiget.
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Kode 56, kun "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU.
Komponent Kredsløb til brændstofpumperelæ afbrudt, 

kortsluttet til jord eller kortsluttet til batteri.
Fejl: Brændstofpumpe, tændspoler og 

indsprøjtningsdyser vil ikke fungere, idet 
kredsløbet til brændstofpumperelæet 
enten er afbrudt eller kortsluttet til jord 
eller muligvis konstant "til", hvis kortsluttet 
til batteri.

Tilstand: Motoren vil ikke køre, eller 
brændstofpumpen vil fortsætte med at 
køre, efter motoren er stoppet.

Konklusion: Relateret til brændstofpumperelæ
● Defekt brændstofpumperelæ.
  Primære side afbrudt eller kortsluttet.

Relateret til brændstofpumpe
● Brændstofpumpe afbrudt eller 

kortsluttet indvendig.

Relateret til motorens ledningsnet
● Brændstofpumpens sikring F1 afbrudt.
● Defekt eller kortsluttet ledning i 

ledningsnet.
  ECU stift 28 til brændstofpumperelæ 

stift 86.
  Tændingen til brændstofpumperelæ 

stift 85.

Relateret til ECU
● Kredsløbet der styrer 

brændstofpumpen beskadiget.

Kode 61
Komponent 
Fejl: 
Tilstand: Angiver slutningen på fejlkoder. Hvis 

kode vises med det samme, fi ndes der 
ingen fejlkoder.

Konklusion:
Procesdiagram til fejlfi nding
Procesdiagrammer viser en alternativ metode til fejlfi nding 
på EFI-systemet. Diagrammet gør dig i stand til at 
gennemse hele systemet inden for 10-15 minutter. Via 
diagrammet, tilhørende diagnosehjælpemidler (vist efter 
diagrammet) og eventuelle registrerede fejlkoder bør du i 
stand til hurtigt at kunne fi nde problemer på systemet.
Diagnosehjælpemidler til procesdiagram
Diagnosehjælp nr. 1 "systemstrøm" (fejlfunktionslampen 
tændes ikke, når tændingen sættes på ON).
BEMÆRK! Fejlfunktionslampen i metalhus-ECU-

systemer er en LED. Fejlfunktionslampen i 
plasthus-ECU-systemer skal være en 1/4 
watt glødelampe.

Mulige årsager:
● Batteri
● Hovedsystemets sikring
● Fejlfunktionspæren sprunget

● Problem med fejlfunktionslampens elektriske kredsløb
"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 31 og 31A.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 19 og 84.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 29 og 84.

● Tændingskontakt
● Problem med ECU'ens permanente strømkredsløb

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftkredsløb 16.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 1.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 1.
● Problem med ECU'ens switched strømkredsløb

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftkredsløb 17.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 2.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 2.
● ECU-jordforbindelse.
● ECU
Diagnosehjælp nr. 2 "FEJLKODER" (se detaljeret 
liste over fejlkoder foran procesdiagrammet samt 
serviceoplysningerne for de respektive komponenter)
● Kode 21 – Synkronisering af motorhastighed
● Kode 22 – Gasspjældspositionssensor (TPS)
● Kode 23 – Motorstyring (ECU)
● Kode 31 – Oxygensensor
● Kode 32 – Oxygensensor
● Kode 33 – Brændstofsystem (midlertidig tilpasningsfaktor)
● Kode 34 – Brændstofsystem (permanent tilpasningsfaktor)
● Kode 42 – Sensor for motor(olie)temperatur.
● Kode 43 – Funktionen til "auto-indlæring" af TPS 

(under min. grænse), kun "32-stift" (MSE 1.1) 
plasthus-ECU.

● Kode 44 – Funktionen til "auto-indlæring" af TPS (over 
maks. grænse), kun "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU.

● Kode 51 – Indsprøjtningsdyse 1, kun "32-stift" 
(MSE 1.1) plasthus-ECU.

● Kode 52 – Indsprøjtningsdyse 2, kun "32-stift" 
(MSE 1.1) plasthus-ECU.

● Kode 55 – Fejlfunktionslampe, kun "32-stift" 
(MSE 1.1) plasthus-ECU.

● Kode 56 – Pumperelæ, kun "32-stift" (MSE 1.1) 
plasthus-ECU.

● Kode 61 – Slut på fejl/transmission af blinkekoder

Diagnosehjælp nr. 3 "RUN/ON" (fejlfunktionslampe 
forbliver tændt, mens motoren kører)*
Mulige årsager:
● Fejlkoder, som tænder for fejlfunktionslampen, når 

motoren kører.
● Kode 21 – Synkronisering af motorhastighed
● Kode 22 – Gasspjældspositionssensor (TPS)
● Kode 23 – Motorstyring (ECU)
● Kode 31 – Oxygensensor (kortsluttet)
● Kode 34 – Brændstofsystem (permanent 

tilpasningsfaktor ved grænse)
● Kode 42 – Sensor for motor(olie)temperatur.
● Kode 43 – Funktionen til "auto-indlæring" af TPS 

(under min. grænse), kun "32-stift" (MSE 1.1) 
plasthus-ECU.

● Kode 44 – Initialisering af TPS-“auto-indlæring" 
● Funktion (over maks. grænse), kun "32-stift" 

(MSE 1.1) plasthus-ECU.
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● Kode 51 – Indsprøjtningsdyse 1, kun "32-stift" 
(MSE 1.1) plasthus-ECU.

● Kode 52 – Indsprøjtningsdyse 2, kun "32-stift" 
(MSE 1.1) plasthus-ECU.

● Kode 55 – Fejlfunktionslampe, kun "32-stift" 
(MSE 1.1) plasthus-ECU.

● Kode 56 – Pumperelæ, kun "32-stift" (MSE 1.1) 
plasthus-ECU.

● Fejlfunktionslampens kredsløb jordforbundet mellem 
lampen og ECU'en.
"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftkredsløb 31.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 19.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 29.
● ECU

Diagnosehjælp nr. 4 HASTIGHEDSSENSOR 
(fejlfunktionslampen slukkes ikke ved tørning). Indikerer, at 
ECU'en ikke modtager et signal fra hastighedssensoren.
Mulige årsager:
● Hastighedssensor
● Problem med kredsløbet til hastighedssensoren

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 3 og 21.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 9 og 10.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Stiftkredsløb 
nr. 9 og 10.

● Hastighedssensor/luftgabet på tandhjul
● Tandhjul
● Svinghjulets kile er skåret
● ECU

Diagnosehjælp nr. 5 "BRÆNDSTOFPUMPE" 
(brændstofpumpen aktiveres ikke)
Mulige årsager:
● Brændstofpumpens sikring
● Problem med kredsløbet til brændstofpumpen

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Kredsløb 43, 44 
og relæ.

"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Kredsløb 30, 
87 og relæ.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Kredsløb 30, 87 
og relæ.

● Brændstofpumpe

Diagnosehjælp nr. 6 "RELÆ" (relæet fungerer ikke)
Mulige årsager:
● Problem med sikkerhedsafbrydere/-kredsløb

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Kredsløb 41 og 41A.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Kredsløb 3.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Kredsløb 25.
● Problem med relækredsløb

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Kredsløb 28, 41 
og 41A.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Kredsløb 18, 85, 
30 og 87.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Kredsløb 28, 85, 
30 og 87.

● Relæ
● ECU-jordforbindelse.
● ECU

Diagnosehjælp nr. 7 "TÆNDINGSSYSTEM" (ingen gnist)
Mulige årsager: 
● Tændrør
● Tændrørskabel
● Spole
● Spolekredsløb
 "35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Kredsløb 1, 19, 

40, 40A, 43 og relæ.
 "24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Kredsløb 22, 

23, 65, 66, 30 og relæ.
 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Kredsløb 30, 

31, 65, 66, relæ og relækredsløb 30.
● ECU-jordforbindelse.
● ECU

Diagnosehjælp nr. 8 "BRÆNDSTOFSYSTEMETS 
ELEKTRISKE KREDSLØB" (ingen brændstoffremføring)
Mulige årsager:
● Intet brændstof
● Luft i brændstofrør
● Brændstofventil lukket
● Brændstoffi lter/slange tilstoppet
● Kredsløb til indsprøjtningsdyse

"35-stift" (MA 1.7) metalhus-ECU: Kredsløb 35, 35A, 
45 og 45A.
"24-stift" (MSE 1.0) plasthus-ECU: Kredsløb 16, 17, 
45 og 45A.

 "32-stift" (MSE 1.1) plasthus-ECU: Kredsløb 14,15 
og 45.

● Indsprøjtningsdyse
● ECU-jordforbindelse.
● ECU

Diagnosehjælp nr. 9 "BRÆNDSTOFSYSTEM" (brændstoftryk)
Mulige årsager til lavt brændstoftryk i systemet:
● Manglende brændstof
● Brændstoffi lter tilstoppet
● Brændstofslange tilstoppet
● Brændstofpumpe

Mulige årsager til højt brændstoftryk i systemet:
● Brændstoftrykregulator
● Brændstoffets returslange tilstoppet eller delvist tilstoppet.

Diagnosehjælp nr. 10 “GRUNDLÆGGENDE 
MOTORFORHOLD” (tørner, men starter ikke)
Mulige årsager:
● Se diagrammer over grundlæggende fejlfi nding i 

Fejlfi nding, elektronisk brændstofi ndsprøjtning-ECH 
EFI og elektriske systemer.
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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. Oliesumpen skal afmonteres for at 
yde service på olieopsamler, trykafl astningsventil og oliepumpe.

Smørekomponenter

A

H
G

B

C

D

EF

A Oliefi lter B Bagside C Oliekøler D Olieaftapningsprop E Oliepåfyldningsdæksel

F Oliepåfyldning/
oliepind G Trykafbryder H Oil SentryTM

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.
 a. Klemdæksel:  sæt oliepinden i røret igen, og tryk den helt ned.

eller
 b. Dæksel med gevind:  Sæt oliepinden ind i røret igen; sæt hætten på røret, men skru den ikke fast.
2. Tag oliepinden op, og afl æs oliestanden. Oliestanden bør befi nde sig øverst på oliepindens indikator.
3. Hvis oliestanden er lav, skal du påfylde olie op til overkanten af indikatormærket.
4. Sæt oliepinden tilbage på plads, og fastgør den.
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UDSKIFTNING AF OLIE OG FILTER
Skift olie, når motoren er varm
1. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet/

oliepinden og aftapningsproppen. 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. 
Monter aftapningsproppen igen. Spænd til et 
tilspændingsmoment på 13,6 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.

OLIEKØLER (hvis monteret)
1. Rengør køleribber med en børste eller trykluft.
2. Afmonter skruerne, der fastholder oliekøleren, 

og vip den for at rengøre bagsiden.
3. Monter oliekøleren med et tilspændingsmoment 

på 2,2 Nm
OIL SENTRY™ (hvis monteret)
Denne kontakt har til formål at forhindre motorstart 
ved lav oliestand eller ved oliemangel. Oil Sentry™ vil 
muligvis ikke være i stand til at lukke en kørende motor 
ned, før der opstår motorskade. I visse situationer 
aktiverer denne kontakt muligvis et advarselssignal. 
Se manualerne til udstyret for at få yderligere 
oplysninger.
Oil Sentry™-trykafbryderen er monteret på 
udluftningsdækslet. På motorer, der ikke er forsynet med 
Oil Sentry™, er monteringshullet tætnet ved hjælp af 
en 1/8-27 N.P.T.F. rørprop.

Montering
1. Påfør tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® PST® 

592™ gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på 
afbryderens gevind.

2. Monter afbryderen i det gevindskårne hul 
i udluftningsdækslet.

3. Spænd afbryderen med 4,5 Nm.

Test
Du skal bruge trykluft, en trykregulator, en trykmåler 
og en kontinuitetsmåler, når du afprøver afbryderen.
ECH-modeller:
Hvileafbryder
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 øges 
fra 2,0 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 2,0 psi. Testeren 
bør også begynde at vise kontinuitet (afbryder 
lukket) ned til 0 psi.

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

Lukkeafbryder
1. Tilslut kontinuitetsmåleren på bladklemmerne 

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

2. Øg langsomt trykket på afbryderen. Når trykket 
forøges fra 2,0 til 5 psi, bør testeren begynde at vise 
begyndende kontinuitet (afbryder lukket). Afbryderen 
skal forblive lukket, når trykket øges til 90 psi 
(maksimum).

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

CH-modeller:
Trykafbryder PSI

12 099 04 2-6
24 099 03 2-5
25 099 27 2-5
28 099 01 2-6
48 099 07 12-16
52 099 08 7-11
52 099 09 7-11
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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 
udskift det.
1. Kontrollér gnistgabet ved hjælp af et søgerblad. 

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

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 400 
koldstartsampere (cca) til start under alle forhold. Et 
batteri med mindre kapacitet er ofte tilstrækkeligt, hvis 
en motor kun startes under varme temperaturforhold. Se 
minimumkapaciteter i nedenstående tabel baseret på 
forventede omgivelsestemperaturer. Kravet til den 
faktiske strømstyrke ved koldstart afhænger af motorens 
størrelse, tilsluttet udstyr og starttemperaturer. I takt med 
at temperaturen falder, stiger kravet til starteffekt, mens 
batteriets kapacitet forringes. Se udstyrets 
betjeningsvejledning vedrørende specifi kke batterikrav.
Anbefalet batteristørrelse

Temperatur Nødvendigt batteri
Over 0 °C Minimum 200 cca

-18 °C til 0 °C Minimum 250 cca
-21°C til -18 °C Minimum 300 cca

-23 °C eller lavere Minimum 400 cca
Hvis batteriet ikke er ladet tilstrækkeligt op til at tørne 
motoren, skal det genoplades.

Vedligeholdelse af batteri
Det er nødvendigt jævnligt at vedligeholde batteriet for at 
forlænge dets levetid.

Batteritest
Test batteriet ved at følge producentens vejledning.
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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 afbryde alt andet elektrisk tilbehør med samme stelforbindelse.
● Sørg for, at statorledningerne (AC) ikke berører hinanden eller kortslutter, mens motoren kører. Det kan beskadige 

statoren.

Motorerne er forsynet med et reguleret batteriopladningssystem på 20 eller 25 ampere.

Reguleret opladningssystem på 20/25 ampere

B

C

E

F
A

D

A Batteri B Starter C Sikring D Ensretter-regulator
E Tilslutningsblok F Svinghjul med stator

Stator
Statoren er monteret på krumtaphuset bag svinghjulet. Følg anvisningerne i afsnittet Afmontering/eftersyn, service og 
genmontering, hvis det er nødvendigt at udskifte statoren.
Ensretter-regulator
BEMÆRK! Sørg ved montering af ensretter-regulatoren for at notere dig markeringerne på klemmerne, og monter 

stikket/stikkene i overensstemmelse hermed.
BEMÆRK! Adskil alle elektriske forbindelser, der er fastgjort til ensretter-regulatoren. Testen kan udføres med 

monteret eller løs ensretter-regulator. Gentag den relevante testprocedure to eller tre gange for at 
bestemme delens tilstand.

Ensretter-regulatoren er monteret på blæserhuset. For at udskifte den skal du tage stikket/stikkene ud, afmontere 
monteringsskruerne samt kablet eller metalstelforbindelsen til stel.
Test af ensretter-regulatoren kan udføres således ved hjælp af en egnet ensretter-regulator-tester.
Sådan testes ensretter-regulatorer på 20/25 ampere:
1. Slut testerens stelkabel (med spændeklup) til huset på ensretter-regulatoren
2. Forbind det røde kabel fra testeren til den midterste klemme mærket B+.
3. Slut de sorte kabler fra testeren til begge de udvendige AC-klemmer på ensretter-regulatoren.
4. Slut testeren til egnet AC-stikkontakt. Tænd for testeren. POWER-lampen tændes, og en af de fi re statuslamper 

kan ligeledes være tændt. Dette siger ikke noget om delens tilstand.
5. Tryk på knappen TEST, indtil der høres et klik, og slip derefter knappen. En af de fi re statuslamper vil tændes 

kortvarigt, og angiver delens delvise tilstand.



Elektrisk system

86 24 690 49 Rev. --KohlerEngines.com

Tilstand Konklusion
20/25 amp

Lampen OK (grøn) tændes og forbliver tændt. Frakobl testerens sorte kabel, der er sluttet til en AC-
klemme, og slut det til den anden AC-klemme. Gentag 
testen. Hvis den grønne OK-lampe tændes igen, fungerer 
delen og kan derfor anvendes.

BEMÆRK! Hvis LOW-lampen blinker, kan det også 
skyldes en utilstrækkelig stelforbindelse. 
Kontrollér, at tilslutningsstikket er rent, og at 
klemmen er fastgjort.

Andre lamper tændes.

Ensretter-regulatoren er defekt og må ikke anvendes.

Fejlfi ndingsvejledning
Batteriopladningssystemer på 20/25 ampere
BEMÆRK! Nulstil altid ohmmeteret på hver skala før 

testen for at sikre nøjagtige afl æsninger. 
Spændingstest bør udføres med motoren 
kørende med 3.600 o/min og uden 
belastning. Batteriet skal være i god stand 
og fuldt opladet.

Hvis der er problemer med at holde batteriet opladet, eller 
hvis batteriet lades op til et for højt niveau, kan årsagen 
normalt fi ndes i batteriopladningssystemet eller i batteriet.
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 0,064/0,2 
ohm.

Statoren er OK.

Modstanden er 0 ohm. Statoren er kortsluttet og 
skal udskiftes.

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 
kortsluttet til jord og skal 
udskiftes.

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

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

Tilstand 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.
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SIKRINGER
Motoren er udstyret med 3 sikringer af bladtypen. Nye 
sikringer skal have samme specifi kationer, som defekte. 
Brug sikringsdiagrammet til at fi nde den korrekte sikring.

Ledningsfarve Sikringsspecifi kation
2 lilla ledninger 30 ampere sikring

1 rød ledning m/sort stribe
1 rød ledning m/hvid stribe 10 ampere sikring

2 røde ledninger 10 ampere sikring

Skift af sikring
1. Sluk for motoren og tag nøglen ud.
2. Lokaliser sikringsholderne.
3. Afmonter sikringsdækslet og tag sikringen ud.
4. Efterse sikringen for et helt eller defekt 

sikringselement. Udskift sikringen, hvis 
sikringselementet er defekt. Hvis du er i tvivl, om 
sikringselementer er defekt, skal du udskifte 
sikringen.

5. Sæt sikringen i sikringsholderen, så den sidder 
korrekt. Monter sikringsdækslet.
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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 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 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 solenoidebaserede 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. Afmonter og udfør proceduren for individuel 
solenoidetest.

Starteren strømfødes, men 
drejer langsomt rundt.

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

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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ELEKTRISKE SOLENOIDESKIFTESTARTERE
Komponenter i solenoideskiftestarter

A

B

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

IH

G
F

E
D

C

A Slange B Underlagsskive
C Rotor D Drev
E Stop F Låsering
G Krave H Drevets endedæksel
I Skrue J Stempel
K Fjeder L Arm
M Plade N Prop
O Solenoide P Ramme og felt
Q Børsteholder R Møtrik

S Kommutatorens 
endedæksel T Skrue

U Bolt
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.

Adskillelse af starter
BEMÆRK! Genbrug ikke den gamle holder.
BEMÆRK!  Rotoren rengøres med lidt vand og uden 

brug af rengøringsopløsningsmidler Rengør 
delene med en blød klud eller trykluft.

1. Afmonter møtrikken, og tag det positive (+) 
børstekabel/-beslag ud af solenoideklemmen.

2. Afmonter skruerne, der fastholder solenoiden på 
starteren.

3. Afmonter låseringen fra rotorakslen ved hjælp af 
enten en låseringstang eller værktøj til afmontering 
af låseringe som beskrevet i trin 4 og 5. Genbrug 
ikke den gamle holder.

4. Afmonter de gennemgående (større) bolte.
5. Afmonter kommutatorens endeplade, der indeholder 

børsteholderen, børster, fjedre og låsedæksler. Tag 
den trykskive, der sidder i kommutatorenden, ud.

6. Afmonter rammen fra rotoren og drevets endedæksel.
7. Afmonter gummityllen og bagpladen fra endedækslet.
8. Tag drevarmen ud, og træk rotoren ud af 

drevendedækslet.
9. Afmonter trykskiven fra rotorens aksel.
10. Skub stopkraven ned for at fritlægge holderingen.
11. Afmonter holderen fra rotorens aksel. Gem stopkraven.
12. Afmonter spidshjulet fra rotoren.
13. Rengør delene i det omfang, det er nødvendigt.

Eftersyn
Kontrollér spidshjulet og undersøg følgende områder:
● Spidshjulets tænder for unormal slitage eller 

beskadigelser.
● Overfl aden mellem spidshjul og koblingsmekanisme 

for knæk eller uregelmæssigheder, der kan medføre 
beskadigelse af tætningen.

● Kontrollér drevkoblingen ved at holde koblingshuset 
og dreje spidshjulet. Spidshjulet må kun kunne dreje i 
den ene retning.

Børster og fjedre
Oplysninger

A

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

A

B
A Kommutator udv. diam. B Mica-isolering

D
E

C

C Kontrol af isolering D Rotorspole
E Kontinuitetskontrol

1. Rengør og kontrollér kommutatoren (udvendig 
overfl ade). Mica-isoleringen skal være lavere end 
kommutatorbjælkerne (underskåret) for at sikre, at 
kommutatoren virker korrekt. 

2. Brug et ohmmeter indstillet til Rx1-skalaen. Placer 
sonderne mellem kommutatorens to forskellige 
segmenter, og kontrollér for kontinuitet. Test alle 
segmenter. Der skal være kontinuitet mellem alle 
segmenterne, ellers er rotoren defekt.

3. Kontrollér, at der er kontinuitet mellem rotorens 
spolesegmenter og kommutatorsegmenter. Der må 
ikke være kontinuitet. Hvis der er kontinuitet mellem 
segmenterne, er rotoren defekt.

4. Kontrollér rotorviklingerne/-isolationen for kortslutning.
Skiftegaffel
Kontrollér, at skiftegafl en er komplet, og at dreje- og 
kontaktområderne ikke er slidt ud over det normale, er 
revnede eller på anden måde itu.
Udskiftning af børste
Der skal udføres service på 4 børster og fjedre som et 
samlet sæt. Anvend et nyt Kohler børste- og fjedersæt, 
hvis udskiftning er påkrævet.
1. Udfør trin 1-5 i Adskillelse af starter
2. Afmonter skruerne, der fastgør børsteholderen til 

endedækslet (plade). Notér, hvilken vej de vender, til 
brug ved efterfølgende samling. Kassér den gamle 
børsteholder.

3. Rengør delene i det omfang, det er nødvendigt.
 De nye børster og fjedre leveres forsamlet i en 

børsteholder med et beskyttelseshylster, der også 
anvendes som monteringsværktøj.

4. Udfør trin 10-13 i det forløb, der er beskrevet under 
Genmontering af starteren. Såfremt starteren har 
været adskilt, skal montering foretages efter 
montering af rotor, drevarm og ramme.

Genmontering af starteren
BEMÆRK! Brug altid en ny holder. Genbrug ikke gamle 

holdere, der har været afmonteret.
BEMÆRK! Hvis den er monteret korrekt, vil drevarmens 

midterste drejeled være på linje med eller 
under den maskinbearbejdede overfl ade på 
huset.

1. Påfør drevsmøremiddel på rotorakslens noter. 
Monter spidshjulet på rotorakslen.

2. Monter og saml stopkraven/holderen.
 a. Monter stopkraven på rotorakslen med 

forsænkningen opad.
 b. Monter en ny holder i den større (bageste) rille på 

rotorakslen. Pres den ned i rillen med en tang.
 c. Skub stopkraven op, og lås den fast, så 

forsænkningen sidder rundt om holderen i rillen. 
Drej om nødvendigt spidshjulet udaf på rotorens 
noter mod holderen for at montere kraven rundt 
om holderen.

3. Monter den forskudte tryk(stop)skive, så skivens 
mindre fremspring vender ind mod holderen/kraven.

4. Påfør en mindre mængde olie på lejet i drevets 
endedæksel, og monter rotoren sammen med 
spidshjulet.

5. Smør gaffelenden og drevarmens midterste drejeled 
med drevsmøremiddel. Anbring enden af gafl en i 
rummet mellem den fastspændte skive og det 
bageste af spidshjulet.

6. Skub rotoren ind i drevets endedæksel, og monter 
samtidig drevarmen i huset.

7. Monter gummityllen i den tilhørende forsænkning på 
drevets endedæksel. De formstøbte forsænkninger i 
tyllen skal være ude, svare til og sidde på linje med 
forsænkningerne i endedækslet.

8. Monter rammen med den lille rille fremad på rotoren 
og drevets endedæksel. Anbring rillen på linje med 
det tilsvarende område i gummityllen. Monter 
aftapningsrøret i den bageste udskæring, hvis den 
blev afmonteret tidligere.

9. Monter den fl ade trykskive på kommutatorenden af 
rotorakslen.

10. Afmontering af starter ved udskiftning af børsterne/
børsteholderen:

 a. Hold starteren vertikalt på endehuset, og anbring 
omhyggeligt den samlede børsteholder med den 
medfølgende beskyttelsesslange mod enden af 
kommutatoren/rotoren. Monteringsskruehullerne i 
metalbøjlerne skal vende op/ud. Pres 
børsteholderen ned på plads rundt om 
kommutatoren, og monter tyllen til det positive (+) 
børstekabel i rammens udskæring. 
Beskyttelsesslangen kan gemmes og anvendes 
til fremtidig service.

 Afmontering af starter uden udskiftning af børsterne/
børsteholderen:

 a. Hægt forsigtigt holdehætterne af børsterne. Pas 
på ikke at tabe fjedrene.
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 b. Anbring børsterne i deres monteringsåbninger, så de er på linje med børsteholderens indvendige diameter. Før 
børstemonteringsværktøjet (med udvidelse) eller den ovenfor beskrevne slange fra en tidligere montering 
gennem børsteholderen, så hullerne i monteringsbøjlerne vender op/ud,

 c. Monter børstefjedrene, og hægt holdehætterne på.
 d. Hold starteren vertikalt på endehuset, og anbring forsigtigt værktøjet (med udvidelse) og den samlede originale 

børsteholder på enden af rotorakslen. Pres børsteholderen ned på plads rundt om kommutatoren, og monter 
tyllen til det positive (+) børstekabel i rammens udskæring.

11. Monter endedækslet på rotoren og rammen, så den tynde ophøjede ribbe i enden af dækslet sidder på linje med 
den tilsvarende åbning i tyllen til det positive (+) kabel.

12. Monter de gennemgående bolte og monteringsskruerne til børsteholderne. Tilspænd boltene med 5,6-9,0 Nm og 
børsteholderens monteringsskruer med 2,5-3,3 Nm.

13. Hægt stemplet fast bag den øverste ende af drevarmen, og sæt fjederen fast i solenoiden. Før 
monteringsskruerne gennem hullerne i rotorens endedæksel. Brug disse til at holde solenoidepakningen på plads, 
og monter derefter solenoiden. Tilspænd skruerne med 4,0-6,0 Nm.

14. Slut det positive (+) børstekabel/beslag til solenoiden og fastgør med en møtrik. Spænd møtrikken med et 
tilspændingsmoment på 8-11 Nm. Spænd den ikke for meget.

Test af solenoide
BEMÆRK! UNDLAD at lade 12 volt-testkablerne være tilsluttet solenoiden i længere tid end nødvendigt for udførelse 

af individuelle test. Der kan ske intern beskadigelse af solenoiden.
Kobl alle kabler fra solenoiden inklusive det positive børstekabel, der er tilsluttet den nederste klemme. Afmonter 
monteringstilbehør og adskil solenoiden fra starteren i forbindelse med test.
Sådan testes solenoidens evne til at trække spolen/stemplet ind:
Aktivering
1. Brug et strømforsyning på 12 V samt 2 testkabler.
2. Slut det ene kabel til det fl ade spadestik/startklemmen på solenoiden. Slut midlertidigt det andet kabel til den 

nederste store klemme.
 Efter tilslutningen skal solenoiden få tilført strøm (der høres et klik), og stemplet trækkes tilbage. Gentag testen 

fl ere gange.
Kontinuitet
1. Brug et ohmmeter indstillet til lyd eller Rx2K-skalaen og slut ohmmeterets to kabler til de to store klemmer.
2. Udfør test af solenoidens evne til at trække spolen/stemplet ind, og kontrollér for kontinuitet. Ohmmeteret skal 

vise kontinuitet. Gentag testen fl ere gange.
Sådan testes solenoidens evne til at holde spolen inde:
Funktion
1. Slut et 12 V-testkabel til den fl ade spadestik/startklemmen på solenoiden og det andet kabel på solenoidens hus 

eller monteringsfl ade.
2. Skub manuelt stemplet IND og kontrollér, om spolen holder stemplet tilbagetrukket. Lad ikke testkablerne forblive 

tilsluttet solenoiden i længere tid. 
Kontinuitet
1. Brug et ohmmeter indstillet til lyd eller Rx2K-skalaen og slut ohmmeterets to kabler til de to store klemmer. 
2. Udfør test af solenoidens evne til at holde spolen inde, og kontrollér for kontinuitet. Ohmmeteret skal vise 

kontinuitet. Gentag testen fl ere gange.

Tilstand Konklusion
Solenoiden aktiveres ikke. Udskift solenoiden.
Der angives ikke kontinuitet.

Stemplet forbliver ikke tilbagetrukket.



 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

C

D

G

B

F

E

A Smudsfi lter B Blæserhus C Udvendig plade D Udluftningsdæksel

E Oil Sentry™ F Sensor for 
olietemperatur G Indvendig plade

Adskillelse/eftersyn og service
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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.

Frakobling af tændrørskablerne
BEMÆRK! Tag fat om hætten for at undgå, at der 

opstår skader på tændrørskablet.
Kobl kablerne fra tændrørene.

Aftapning af olie fra krumtaphuset og afmontering 
af oliefi lter
BEMÆRK!  Nogle modeller er udstyret med en 

olieaftapningsventil.
1. Afmonter oliepåfyldningsdækslet, oliepinden og 1 

olieaftapningsprop.
2. Lad olien få tid til at løbe af krumtaphuset og 

oliefi lteret.
3. Afmonter og kassér oliefi lteret.

Afmontering af oliekøleren
1. Afmonter oliefi lterniplen med gevind ved hjælp af en 

8 mm unbrakonøgle.
2. Adskil fi lteradapteren fra lukkespjældet, men lad 

olieslangerne sidde. Afmonter skruerne, der fastholder 
oliekøleren på blæserhuset, og afmonter derefter 
køler, slanger og fi lteradapter som en enhed.

Afmontering af lyddæmper
1. Afmonter udstødningssystemet og 

befæstelseselementerne fra motoren. Hvis motoren 
er udstyret med foring, skal foringen fjernes.

2. Afmonter oxygensensoren og frakobl stikket fra 
ledningsnettet.

Afmontering af luftfi lter
Heavy Duty-luftfi lter
1. Afmonter møtrikkerne, der fastholder luftfi lteret på 

gasspjældshuset.
2. Afmonter skruerne, der fastholder luftfi lteret på 

luftfi lterets monteringsbeslag, og afmonter 
luftfi lterenheden.

Luftfi lter med lav profi l (tilbehør)
1. Løsn fastgørelsestappen og afmonter dækslet. 
2. Afmonter vingemøtrikken fra elementdækslet.
3. Afmonter elementdækslet, luftfi lterelementet med 

forfi lter og taptætningen.
4. Afmonter møtrikkerne.
5. Afmonter skruerne, der fastholder luftfi lterenheden, 

og afmonter derefter luftfi lterenheden.

Afmontering af gasreguleringspanel
1. Frakobl gasreguleringskablet.
2. Afmonter skruerne, der fastholder gasreguleringspanelet 

og afmonter panelet fra blæserhuset.
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Ekstern regulatorregulering (ECH EFI)

D

A
B

C B

I

F
F

D

E C

A G H

A Gasreguleringsbeslag B Kabelklemme C Skrue D Gasaktuatorarm 
(nederst)

E Fjederskive F Gasreguleringsarm 
(øverst) G Flad spændeskive H Møtrik

I Returfjeder

Afmontering af ekstern regulatorregulering
1. Frakobl regulatorfjederen, der fastgør regulatorarmen på gasaktuatorarmen.
2. Frakobl fjederen til gasspjældsforbindelsesled. Afmonter gasspjældsforbindelsesleddets bøsning og 

gasspjældsforbindelsesleddet fra regulatorarmen.
3. Løsn møtrikken, og afmonter regulatorarmen fra tværakslen.
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 ADVARSEL 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.

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

Brændstofpumpe
Afmontering af brændstoffets løftepumpe og brændstofpumpen

B

G

A

E

G

C

D

F

J

H

A Pulspumpe B Indsugningsslange C Udgang til 
brændstofpumpe D Pulsslange

E Elektrisk stik F Brændstofpumpe G Brændstofpumpens 
skærmplade H

Tilslutning for
højtryksbrændstof-

slange.

I Oetiker-bøjle J Udluftningsport/
ventilationsbeslag

Afmontering af brændstoffets løftepumpe og 
brændstofpumpen
Pumper af pulstypen
1. Frakobl brændstofslanger ved det indbyggede 

brændstoffi lter på tanken til pulspumpeslangen.
2. Frakobl pulsslangen (vakuumslangen) fra krumtaphuset.
3. Afmonter skruerne, der fastholder brændstofpumpen 

på beslaget på blæserhuset.
4. Markér/bemærk brændstofpumpens orientering, og 

afmonter derefter brændstofpumpen med tilsluttede 
slanger.

Pumper af mekanisk type
Den mekaniske brændstofpumpe er en del af ventildækslet.

1. Frakobl brændstofslangerne ved pumpeudgangen 
og det indbyggede brændstoffi lter.

2. Brændstofpumpen afmonteres sammen med 
ventildækslet. Se proceduren for afmontering af 
ventildæksel.

Afmontering af brændstofpumpe (ECH EFI)
1. Afmonter skruerne, der fastholder brændstofpumpen.
2. Med en skævbider eller tilsvarende værktøj frigøres 

Oetiker-bøjlen, så indgangsbrændstofslangen kan 
afmonteres. Der skal bruges en ny Oetiker-bøjle, når 
pumpen igen skal samles.

3. Frakobl det gule elektriske stik ved at trække i den 
grå tap, så det frigøres.

4. Vikl en klud helt omkring stikket til højtryksbrændstofslangen.

I
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5. Tryk på frigørelsesknappen/-knapperne og træk 
langsomt stikket væk fra brændstofpumpen, og lad 
kluden absorbere eventuelle brændstofrester i 
højtryksbrændstofslangen. Spildt brændstof skal 
fjernes omgående.

6. Frakobl ventilationsslangen fra toppen af 
brændstofpumpen.

7. Afmonter skruerne, der fastholder brændstofpumpens 
sideskærm, som pumpen var monteret på.

Afmontering af gasspjældshus
1. Frakobl udluftningsslangen fra gasspjældshuset.
2. Frakobl temperatursensoren til indsugningsluften fra 

gasspjældshuset.
3. Frakobl stikket til gasspjældspositionssensoren.
4. Frakobl ventilationsslangen fra gasspjældshuset.
5. Før gasspjældshuset væk fra indsugningsmanifolden.

ECU (ECH EFI)
Afmontering af elektronisk styreenhed (ECU)

B

A

C

A Elektronisk 
styreenhed (ECU) B ECU-beslag

C Starter
1. Afmonter skruerne, der fastholder ECU'en på 

beslaget.
2. Frakobl det sorte og grå elektriske stik fra ECU'en.

Afmontering af ECU'ens beslag og den elektriske 
startermotor
1. Kobl kablerne fra starteren.
2. Afmonter skruerne.

Afmontering af smudsfi lter
BEMÆRK! Blæseren vil sidde løst, men kan ikke 

afmonteres, før blæserhuset er afmonteret.
1. Afmonter maskinskruerne, der fastholder 

metalgræsgitteret og afmonter gitteret.
2. Afmonter afstandsstykker, og vær opmærksom på 

krumningen af fjerderskiverne mellem 
afstandsstykkerne og blæseren.

3. Såfremt der er et plastgræsgitter monteret på 
blæseren, afmonteres skruerne, der fastholder 
græsgitteret. Afmontering af gitteret vil gøre skruerne, 
der fastholder blæseren på svinghjulet, synlige.

Afmontering af udvendige ledeplader og blæserhus
BEMÆRK! Nogle motorer kan have 2 sikringer monteret 

på et beslag over ECU'en, og en tredje 
indbygget sikring ved ensretter-regulatoren.

1. Frakobl stikket til ensretter-regulatoren.
2. Afmonter den sølvfarvede ensretter-regulators skrue 

til jordforbindelsen, der er fastgjort på krumtaphuset. 
Ensretter-regulatoren behøver ikke at blive koblet fra 
blæserhuset.

3. Frakobl de 3 sikringsstik på den udvendige 
ledeplade og lad dem hænge.

4. Afmonter skruerne, der fastholder de udvendige 
ledeplader. Notér placeringen af eventuelle 
løftebånd og de korte skruer til brug ved 
efterfølgende samling. Spolen og eventuelle slanger 
forbliver fastgjort til ledepladen efter frakobling.

5. Afmonter de udvendige ledeplader.
6. Afmonter de resterende skruer, der fastholder 

blæserhuset. Afmonter blæserhuset.

Afmontering af Oil Sentry™

BEMÆRK! Dette er valgfrit. Det er ikke nødvendigt at 
afmontere Oil Sentry™ for at afmontere 
udluftningsdækslet.

1. Kobl kablet fra Oil Sentry™-afbryderen.
2. Afmonter Oil Sentry™-afbryderen fra udluftningsdækslet.

Afmontering af sensor for olietemperatur
BEMÆRK! Medmindre sensoren til olietemperaturen er 

beskadiget eller defekt, er det ikke nødvendigt 
at frakoble den fra udluftningsdækslet.

1. Frakobl kablet fra sensoren til olietemperaturen.
2. Afmonter sensoren til olietemperaturen fra 

udluftningsdækslet.
3. Afmonter udluftningsslangen fra udluftningsdækslet.

Afmontering af indvendige ledeplader og 
udluftningsdæksel
1. Afmonter skruerne, der fastgør de indvendige 

ledeplader på krumtaphuset.
2. Afmonter de indvendige ledeplader (defl ektorplader).
3. Afmonter de resterende skruer fra udluftningsdækslet.
4. Lirk under den fremspringende kant af 

udluftningsdækslet med en skruetrækker for at bryde 
pakningstætningen. Stik ikke hul i forseglingens 
overfl ade, da det kan medføre beskadigelser, der 
igen kan føre til lækager.

5. Afmonter udluftningsdæksel og pakning.
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Komponenter i topstykke

A

B
C

D

H
I

L

G

F

J

M

KN

O

P

A Ventildæksel B Ventildækselpakning C Sekskantet 
fl angeskrue D Omdrejningspunkt for 

vippearm
E Vippearm F Støttestang G Hydraulisk løfter H Ventilhætte
I Magnetanker til ventil J Ventilfjeder K Ventilforsegling L Ventilfjederholder
M Topstykke N Pakning i topstykke O Ventil P Styretap

Afmontering af ventildæksler (ECH EFI)
1. Afmonter skruerne, der fastholder hvert 

ventildæksel. Notér forskellene på ventildækslerne, 
så de placeres korrekt ved senere montering. Sørg 
for, at afmonterede beslag monteres på samme 
placering efterfølgende.

2. Dækslerne bør kunne løsnes uden at skulle lirkes.

Afmontering af positionssensor for krumtapaksel
1. Afmonter skruerne, der fastholder beslaget til 

positionssensoren for krumtapakslen.
2. Frakobl det elektriske stik til positionssensoren for 

krumtapakslen.

Afmontering af sensor til absolut manifoldtryk 
(MAP) (ECH EFI)
1. Med en skruetrækker skubbes låsetappen på det 

elektriske stik.
2. Frigør stikket.
3. Afmonter skruen og træk MAP-sensoren ud af 

indsugningsmanifolden.

Afmontering af indsprøjtningsdyser (ECH EFI)
1. Frakobl det elektriske stik.
2. Afmonter skruen og træk hver indsprøjtningsdyse ud 

af indsugningsmanifolden.
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3. Efter afmontering trækkes i metallåsebøjlen, der fastholder indsprøjtningsdysen på indsprøjtningsdysens hætte. 
Der kan fortsat være en smule brændstof i slangen. Spildt brændstof skal fjernes omgående.

Afmontering af indsugningsmanifold
1. Afmonter skruen, der fastholder en ringklemme, som er en del af ledningsnettet.
2. Afmonter skruerne, der fastholder indsugningsmanifolden på topstykket. Notér, hvilke skruer der holder 

ledningsklemmen. 
3. Frigør ledningsnettet fra bøjlen ved hjælp af en skruetrækker.
4. Afmonter indsugningsmanifolden og pakningerne til indsugningsmanifolden
5. Lad ledningsnettet sidde på manifolden.

Afmontering af tændrør
Afmonter alle tændrør fra topstykkerne.

Afmontering af topstykker og hydrauliske ventilløftere
BEMÆRK!  Topstykkerne er fastgjort med enten skruer eller møtrikker og spændeskiver på tapper. Undgå at blande 

delene sammen.
1. Afmonter skruerne eller møtrikker med spændeskiver, der fastgør hvert topstykke. Kassér skruerne eller 

møtrikkerne med spændeskiverne, når de er afmonteret. Genbrug dem ikke. Afmonter kun tapperne (hvis 
monteret), hvis de er beskadiget, eller hvis cylinderen skal repareres. Hvis tapperne afmonteres, skal de 
udskiftes.

2. Markér placeringen af støttestænger som enten indsugning eller udstødning og som cylinder 1 eller 2. 
Støttestænger skal altid monteres i samme position.

3. Afmonter forsigtigt støttestænger, topstykker og toppakninger.
4. Afmonter løftearmene fra boringerne. Anvend et værktøj til hydrauliske løftere. Brug ikke en magnet til at 

afmontere løfterne. Markér placeringen af løftere som enten indsugning eller udstødning og som cylinder 1 eller 2. 
Hydrauliske løftere skal altid monteres i samme position.

Eftersyn
Kontrollér de hydrauliske løfteres grundfl ade for slid eller skader. Hvis løfterne skal udskiftes, skal du påføre et tykt 
lang Kohler-smøremiddel (se Værktøj og hjælpemidler) på grundfl aden på hver ny løfter, inden den monteres.
Udluftning af ventilløftere
For at forhindre at en stempelstang bøjes, eller en vippearm brækker, skal løfterne "drænes" for evt. overskydende 
olie, før de monteres.
1. Skær et stykke på 50-75 mm af enden af en gammel stempelstang, og spænd den fast i en borestander.
2. Læg et stykke stof eller en klud på bordet, som borestanderen står på, og anbring løfteren på kluden med den 

åbne ende opad.
3. Sænk den opspændte stempelstang, indtil den berører stemplet i løfteren. Pump langsomt stemplet 2 eller 3 

gange for at tvinge olien ud af drænhullet i siden af løfteren.

Adskillelse af topstykker
BEMÆRK! Disse motorer bruger ventilspindeltætninger på indsugnings- og udstødningsventilerne. Skift tætning, hver 

gang ventilen afmonteres, eller hvis tætningen forringes eller beskadiges. Genbrug aldrig gamle tætninger.
1. Afmonter skruer, vippearmenes omdrejningsled samt vippearmene fra topstykket.
2. Tryk ventilfjedrene sammen ved hjælp af en ventilfjederklemme.
3. Når ventilfjederen er komprimeret, afmonteres ventilfjedrenes magnetankre og derefter følgende elementer:
 ● Ventilfjederholdere
 ● Ventilfjedre
 ● Ventilfjederhætter
 ● Indsugnings- og udstødningsventil (markér deres position)
 ● Tætning på ventilspindel (indsugning og udstødning)

4. Gentag ovenstående procedure for det andet topstykke. Brug ikke dele fra det ene topstykke på det andet.
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Eftersyn og service
Oplysninger om ventiler

A

A

A

B

B

C

D

D

EE
F F

GG

HH

I J

K

L

Mål Indsugning Udstødning
A Sædevinkel 89° 89°
B Indsat udvendig diameter 36,987/37,013 mm 32,987/33,013 mm
C Skinnedybde 4 mm 4 mm
D Indvendig diameter, skinne 7,038/7,058 mm 7,038/7,058 mm
E Ventilhoveddiameter 33,37/33,63 mm 29,37/29,63 mm
F Ventilfl adens vinkel 45° 45°
G Ventilmargen (min.) 1.5 mm 6,982/7,000 mm 1,5 mm
H Ventilspindlens diameter 6,970/6,988 mm
I Udstødningsventil
J Indsugningsventil
K Udstødningsindsats
L Indsugningsindsats

Efter rengøring kontrolleres topstykkets planhed og den tilsvarende øverste fl ade på krumtaphuset med en 
opmærkeplade eller et stykke glas og et søgerblad. Den maksimalt tilladte afvigelse fra planhed er 0,076 mm
Kontrollér omhyggeligt ventilmekanismens dele. Kontrollér ventilfjedrene og relaterede dele for kraftig slitage eller 
skævvridning. Kontrollér ventiler og ventilsæder eller -indsatser for tegn på kraftig tæring, revner eller skævvridning. 
Kontrollér spillerummet for ventilspindlerne i styrene. Se ventiloplysninger og --specifi kationer.
Hård start eller tab af motorkraft sammen med et højt brændstofforbrug kan være symptomer på defekte ventiler. 
Selvom disse symptomer også kan skyldes slidte ringe, skal du først afmontere og kontrollere ventilerne. 
Efter afmontering skal du rengøre ventilhoveder, ventilanlægsfl ader og ventilspindler med en kraftig stålbørste. 
Derefter skal du omhyggeligt kontrollere hver ventil for defekter såsom forvredet hoved, kraftig korrosion eller en 
slidt spindelende. 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 på styret ved hjælp af et mikrometer. Brug derefter et udvendigt mikrometer til at 
måle ventilspindlens diameter fl ere steder på spindlen, hvor den bevæger sig i ventilstyret. Brug den største 
spindeldiameter til at udregne spillerummet med ved at trække spindlens diameter fra styrets diameter. Hvis 
indsugningsspillerummet overstiger 0,038/0,076 mm eller udstødningsspillerummet overstiger 0,050/0,088 mm skal 
det fastlægges, om ventilspindlen eller styret er årsag til spillerummet.
Det maksimale (indv. diam.) slid på indsugningsventilstyret er 7,134 mm, mens 7,159 mm er maksimum på 
udstødningsstyret. Styrene kan ikke afmonteres, men kan oprømmes 0,25 mm. Ventiler med spindler i med en 
overstørrelse på 0,25 mm kan anvendes.

Adskillelse/eftersyn og service 

9924 690 49 Rev. -- KohlerEngines.com



Hvis værdierne for styrene ligger inden for grænserne, men ventilspindlerne er slidt ud over grænseværdierne, skal 
ventilerne udskiftes.
Ventilsædeindsatser
Indsugning i hærdet specialstål og udstødningsventilsædeindsatser er fastgjort til topstykket ved hjælp af 
prespasning. Disse indsatser kan ikke udskiftes, men kan repareres, hvis de ikke er for ujævne eller skævvredne. 
Hvis de er revnede eller meget forvredne, bør topstykket udskiftes.
Reparer ventilsædeindsatserne i overensstemmelse med de anvisninger, der følger med den anvendte 
ventilsædefræser. Den sidste fræsning skal foretages med en 89°-fræser som specifi ceret for ventilsædevinklen. 
En fræsning med korrekt vinkel på 45° for ventilfl aden og et korrekt udfræset ventilsæde (44,5°, halvdelen af en fuld 
vinkel på 89°) vil give den ønskede interferensvinkel på 0,5° (1,0° hel fræsning), hvor det maksimale tryk ligger på 
ventilfl adens og sædets udvendige diameter.
Lapning af ventiler
Slebne eller nye ventiler skal lappes for at give en korrekt tætning. Brug en håndventilsliber med sugekop til den endelige 
lapning. Påfør et tyndt lag 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 topstykket af, skal du påføre et tyndt lag SAE 10-motorolie, så topstykket ikke ruster.
Ventilspindeltætning
Disse motorer bruger ventilspindeltætninger på indsugnings- og udstødningsventilerne. Brug altid en ny tætning, 
når ventilerne har været afmonteret fra topstykket. Tætningerne bør også udskiftes, hvis de er nedbrudte eller 
beskadigede på nogen måde. Genbrug aldrig gamle tætninger.

Komponenter i svinghjul

A

B
D

C

A Svinghjulsblæser B Svinghjul C Stator D Bagplade

Afmontering af blæser og svinghjul
BEMÆRK! Brug altid en båndskruenøgle eller et holdeværktøj til at holde svinghjulet med, når svinghjulets skrue skal 

løsnes eller spændes. Brug ikke en stang eller en kile til at holde svinghjulet med. Svinghjulet kan revne 
eller blive beskadiget, hvis du bruger denne type værktøjer.

BEMÆRK! Brug altid en navaftrækker til afmontering af svinghjulet fra krumtapakslen. Undlad at slå på krumtapakslen 
og svinghjulet, da disse dele kan revne eller blive beskadiget på anden måde. Hvis du slår på navaftrækkeren 
eller krumtapakslen, kan krumtapdrevet bevæge sig og påvirke krumtapakslens endeslør.

1. Afmonter ansatsskruerne, der fastholder blæseren, hvis disse fortsat er fastgjort, og afmonter blæseren.
2. Brug en båndskruenøgle eller et holdeværktøj til svinghjul (se Værktøj og hjælpemidler) til at holde svinghjulet 

med og løsn skruen, der fastholder svinghjulet på krumtapakslen.
3. Afmonter skrue og skive.
4. Brug en navaftrækker til afmontering af svinghjulet fra krumtapakslen.
5. Afmonter Woodruff-kilen.
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Regulatordrivhjulet er monteret inden i lukkespjældet. 
Fortsæt med Eftersyn, Adskillelse og Genmontering, hvis 
der er behov for service.
Eftersyn
Efterse regulatordrivhjulets tænder. Udskift hjulet, 
hvis det er slidt eller revnet, eller hvis en af tænderne 
mangler. Kontrollér regulatorvægtene. De skal kunne 
bevæge sig frit i regulatordrivhjulet.
Adskillelse
BEMÆRK! Regulatordrivhjulet holdes fast på akslen 

ved hjælp af to små støbte tapper inde i 
drivhjulet. Når drivhjulet afmonteres fra 
akslen, går disse tapper i stykker, og 
drivhjulet skal udskiftes. Derfor skal du kun 
afmontere drivhjulet, hvis det er absolut 
nødvendigt.

Regulatordrivhjulet skal udskiftes, hvis det én gang er 
blevet afmonteret fra lukkespjældet
1. Afmonter reguleringspinden og regulatordrivhjulet.
2. Afmonter låsetappens spændeskive under 

regulatordrivhjulet.
3. Kontrollér regulatordrivhjulets aksel omhyggeligt, 

og udskift den, hvis den er beskadiget. 
Efter afmontering af en beskadiget aksel trykkes 
eller bankes erstatningsakslen forsigtigt ind i 
lukkespjældet til den viste dybde.

Genmontering
1. Monter låsetappens trykskive på regulatordrivhjulets 

aksel med tappen nedad.
2. Anbring reguleringspinden inde i regulatordrivhjulet/

svinghjulet, og monter begge på regulatorakslen.

Eftersyn
Kontrollér svinghjulet for revner, og kontrollér kilesporet 
for beskadigelse. Udskift svinghjulet, hvis det er revnet. 
Udskift svinghul, krumtapaksel og kile, hvis svinghjulskilen 
er skåret, eller hvis kilesporet er beskadiget.
Kontrollér startkransen for revner eller beskadigelse. 
Kohler leverer ikke startkranse, der kan udføres service 
på. Udskift svinghjulet, hvis startkransen er beskadiget.

Afmontering af stator og bagplade (ECH EFI)
1. Afmonter skruerne, der fastholder bagpladen. 

Afmonter bagpladen.
2. Afmonter skruer og stator. Notér placeringen/

føringen af statorkablet.

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

krumtaphuset.
2. Lokaliser de splitter, der er støbt ind i kanten af 

lukkespjældet. Indsæt drevenden af en 1/2" lednøgle 
mellem splitten og krumtaphuset, og drej den for at 
løsne tætningen. Stik ikke hul i forseglingens 
overfl ade, da det kan medføre lækager.

Eftersyn
Kontrollér olietætningen i lukkespjældet, og afmonter 
den, hvis den er slidt eller beskadiget. Se afsnittet 
Montering af lukkespjældets olietætning i Genmontering 
vedr. montering af ny olietætning.
Efterse hovedlejet overfl ade for slitage eller skader (se 
Specifi kationer). Udskift om nødvendigt lukkespjældet.

Regulatordrivhjul
Oplysninger om regulatorakslens pressedybde

C
B

A

A Drivhjulsaksel
B 19,40 mm
C 34,0 mm, 33,5 mm
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Oliepumpe (type A)
Tilspændingsrækkefølge for oliepumpe (type A)

1

2

Oliepumpen er monteret inden i lukkespjældet. 
Se Eftersyn, Adskillelse og Genmontering vedr. 
procedurer, hvis der er behov for service.
Adskillelse
1. Afmonter skruerne.
2. Afmonter oliepumpen fra lukkespjældet.
3. Afmonter oliepumpens rotor. Frigør låsebøjlen og 

træk den forsigtigt fra af oliepumpehuset.
 Trykafl astningsventilen er én enhed, som er fastgjort 

til pumpehuset. Den må ikke afmonteres, og det er 
ikke mulige at servicere indvendige dele. Hvis der er 
problemer med trykafl astningsventilen, skal 
oliepumpen udskiftes.

Eftersyn
Kontrollér oliepumpehus, drivhjul og rotorer for hak, 
grater, slitage eller synlige skader af en hvilken 
som helst art. Hvis nogle af delene er slidte eller 
beskadigede, skal oliepumpen udskiftes.
Genmontering
1. Monter oliepickuppen på oliepumpens hus. 

Smør O-ringen med olie, og sørg for, at den bliver i 
rillen, når pickuppen monteres.

2. Monter rotoren.
3. Monter oliepumpehuset på lukkespjældet, og fastgør 

det med skruer. Spænd skruerne med følgende 
tilspændingsmomenter:

 a. Monter befæstigelseselementet på placering 1 og 
spænd det let for at placere pumpen.

 b. Monter befæstigelseselementet på placering 2 og 
spænd det til den anbefalede værdi.

 c. Tilspænd befæstigelseselementet på placering 1 
til den anbefalede værdi.

  Første montering: 10,7 Nm
  Alle senere monteringer: 6,7 Nm
4. Efter tilspænding skal du dreje drivhjulet og 

kontrollere, at det kan bevæge sig frit. Kontrollér, at 
det ikke binder. Hvis det binder, skal du løsne 
skruerne, positionere pumpen igen, spænde 
skruerne igen og kontrollere bevægelsen igen.

Oliepumpe (type B)
Oliepumpen er monteret inden i lukkespjældet. 
Se Eftersyn, Adskillelse og Genmontering vedr. 
procedurer, hvis der er behov for service.
Adskillelse
1. Afmonter skruerne.
2. Løft oliepumpen fra lukkespjældet. Afmonter det 

udvendige gerotordrivhjul fra lukkespjældet.
3. Kontrollér, at kugle og fjeder fortsat er monteret i 

lukkespjældets trykafl astningshul. Hvis kuglen og 
fjederen falder ud af trykafl astningshullet, skal du se 
afsnittet Genmontering for korrekt montering.

4. Afmonter oliepumpeafdækningens O-ring fra rillen i 
lukkespjældet.

Eftersyn
Kontrollér oliepumpehus, drivhjul og rotorer for hak, 
grater, slitage eller synlige skader af en hvilken som 
helst art. Kontrollér olipumpeafdækningens O-ring for 
snit, hak eller andre synlige skader. Hvis nogle af delene 
er slidte eller beskadigede, skal oliepumpen og/eller 
O-ringen udskiftes. Kontrollér oliesien for skader eller 
blokering, og udskift om nødvendigt.
Genmontering
1. Smør det udvendige gerotordrivhjul med olie. Monter 

det udvendige gerotordrivhjul gennem oliepumpens 
aksel, rundt om det indvendige gerotordrivhjul. Det 
er ikke nødvendigt at matche støbemærker på det 
indvendige og udvendige gerotordrivhjul, og det 
påvirker ikke oliepumpens effektivitet.

2. Monter først kuglen og derefter fjederen igen i 
lukkespjældets trykafl astningshul.

3. Monter O-ringen i rillen i lukkespjældet igen, og 
kontrollér, at den sidder korrekt i rillen.

4. Monter oliepumpens centeraksel i den tilhørende 
fordybning i lukkespjældet. Påfør et konstant tryk på 
oliepumpeafdækningen, så fjederen til 
olietrykafl astningen presses sammen, og monter 
skruerne. Fastgør oliepumpen ved at tilspænde 
skruerne (rækkefølgen er underordnet) til 7,9 Nm.

5. Efter tilspænding skal du dreje drivhjulet og 
kontrollere, at det kan bevæge sig frit. Kontrollér, at 
det ikke binder. Hvis det binder, skal du løsne 
skruerne, positionere pumpen igen, spænde 
skruerne igen og kontrollere bevægelsen igen.
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Komponenter i krumtaphuset

A
B

C

H
F

K

G

L

J

D

E

JI

L

MN

P O

Q

X

W

S
T V

U
R

A Lukkespjældstætning B Lukkespjæld (type A) C Gerotordrivhjul 
(type A) D Oliepumpe (type A)

E Regulatoraksel F Regulatorspænde-
skive G Regulatordrivhjul H Regulatorskål

I Knastaksel J Plejlstang K Krumtapaksel L Stempel

M Stempelpind N Låsebøjle til 
stempelpind O Krumtaphus P Regulatortværaksel

Q Stempelringe R Lukkespjæld (type B) S Kugle (type B) T Fjeder (type B)

U
O-ring til 

oliepumpeafdækning 
(type B)

V Gerotordrivhjul 
(type B) W Oliepumpe (type B) X Oliepickuprør 

(type B)

Afmontering af knastaksel
Fjern knastakslen.
Eftersyn og service
Kontrollér knasterne på knastakslen for slitage og 
beskadigelser. Se Specifi kationer vedr. minimal 
løftetolerance. Målinger skal foretages, mens 
ventilrækkekomponenterne fortsat er samlede. 
Kontrollér knastakselhjulet for meget slidte, revnede eller 
manglende tænder. Det vil være nødvendigt at udskifte 
knastakslen, hvis tænderne er i en sådan tilstand.

Afmontering af regulatortværaksel
1. Afmonter låseringen og nylonspændeskiven fra 

regulatortværakslen.
2. Afmonter tværakslen gennem indersiden af 

krumtaphuset.
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Eftersyn
Stempel og ringe – komponenter og oplysninger

A

B

C

D

E

F

J

G

I
H

A Stempelring B Endegab
C Id-mærke D Stempel

E Øverste 
kompressionsring F Mellemste 

kompressionsring
G Skinner H Ekspander

I Oliekontrolring
(tredelt) J Farvet stribe

Stempler og cylindervægge ridses og bliver slidt, når de 
høje indvendige motortemperaturer kommer nærmere på 
stemplets svejsninger. Temperaturer, der er høje nok til 
at gøre dette, forårsages af friktion, som normalt skyldes 
utilstrækkelig smøring og/eller overophedning af motoren.
Normalt er der meget lidt slid i området omkring stempeløjet 
og stempelpinden. Hvis det originale stempel og den 
originale plejlstang kan genanvendes efter montering af 
nye ringe, kan den originale pind også anvendes igen. 
Dog er det nødvendigt med nye holdere til stempelpindene. 
Stempelpinden er en del af stempelenheden; hvis 
stempeløjet i stemplet eller stempelpinden slides eller 
beskadiges, er det nødvendigt med en ny stempelenhed.
Hvis ringen går i stykker, kan det normalt ses på et meget 
stort olieforbrug og blå udstødningsrøg. Hvis ringene går i 
stykker, kan der trænge olie ind i forbrændingskammeret, 
hvor det brændes sammen med brændstoffet. 
Olieforbruget kan også være stort, når stempelring og -gab 
ikke er korrekt, fordi ringen så ikke kan tilpasses ordentligt 
til cylindervæggen. Kontrollen over olien mistes også, når 
ringgabene ikke forskydes under monteringen.

Olietætning for regulatortværaksel
Oplysninger om olietætning for regulatortværaksel

BA

A 2,0 mm
B Tætning til regulatortværaksel

Hvis tætningen for regulatortværakslen lækker og/eller 
er beskadiget, skal du gøre som beskrevet nedenfor.
Afmonter olietætningen fra krumtaphuset, og udskift den 
med en ny. Monter en ny tætning i den viste dybde ved 
hjælp af et værktøj til tætningsmontering.

Afmontering af plejlstængerne med stempler og 
ringe
BEMÆRK! Hvis der er en grafi tkant ved toppen af en af 

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

BEMÆRK! Cylindrene på krumtaphuset er nummereret. 
Markér hver endehætte med disse numre, 
og læg plejlstænger og stempler parvis med 
henblik på genmontering. Bland ikke 
endedæksler og plejlstænger fra forskellige 
cylindre.

1. Afmonter skruerne, der fastholder den nærmeste 
plejlstangshætte. Afmonter hætten.

2. Afmonter forsigtigt plejlstangen og stemplet fra 
cylinderboringen.

3. Gentag ovenstående procedure for den anden 
plejlstang og det andet stempel.

4. Afmonter stempelpinden fra stemplet for inspektion. 
Brug en lille skruetrækker til at lirke låseringen ud af 
rillen.
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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 brændstoffet 
antændes spontant pga. varmen og trykket kort efter 
tænding. Der dannes så 2 fl ammefronter, der mødes og 
eksploderer, og som dermed skaber ekstreme hammertryk 
på et bestemt område af stemplet. Eksplosioner skyldes 
ofte brug af brændstof med lavt oktantal.
Fortænding eller tænding af 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 gødende 
koksafl ejringer, blokerede køleribber, ukorrekt monterede 
ventiler eller forkert(e) tændrør. 
Der fås ekstra stempler i STD-borstørrelse, og 0,25 mm 
og 0,50 mm i overstørrelse. De ekstra stempler leveres 
med nye stempelringsæt og nye stempelpinde.
Der fås også ekstra ringsæt specielt til STD, 0,25 mm 
og 0,50 mm overstørrelsesstempler. Brug altid nye 
stempelringe ved montering af stempler. Genanvend 
aldrig gamle ringe.
Vigtige punkter ved udførelse af service på stempelringe:
1. Glaseringen skal fjernes fra cylinderboringen, før de 

nye ringsæt monteres.
2. Hvis det ikke er nødvendigt at bore i boringen igen, 

og hvis det gamle stempel ligger inden for 
slitagegrænserne og er fri for ridser og slidmærker, 
kan det gamle stempel genanvendes.

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

4. Før du monterer ringene på stemplet, skal du 
anbringe de 2 øverste ringe i deres løbeområde i 
cylinderboringen en efter en og kontrollere 
endegabet. Sammenlign ringgabet med tolerancen 
angivet i Specifi kationer.

5. Efter montering af de nye kompressionsringe 
(øverste og mellemste) på stemplet skal du 
kontrollere spillerummet i siden mellem stempel og 
ring. Sammenlign spillerummet med tolerancen 
angivet i Specifi kationer. Hvis sidespillerummet er 
større end specifi ceret, skal der anvendes et nyt 
stempel.

Installation af nye stempelringe
BEMÆRK! Ringene skal monteres korrekt. Nye ringe 

leveres normalt med monteringsanvisninger. 
Følg disse anvisninger nøje. Brug en 
stempelringsekspander til montering af 
ringene. Monter den nederste (oliekontrol) 
ring først og den øverste kompressionsring 
sidst.

Nye stempelringe monteres som følger:
1. Oliekontrolring (nederste rille): Monter ekspanderen 

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

2. Midterste kompressionsring (mellemste rille): 
Monter den midterste ring ved hjælp af et værktøj til 
montering af stempelringe. Sørg for, at 
identifi kationsmærket vender opad, eller for at 
farvestriben (hvis den fi ndes) sidder til venstre for 
endegabet.

3. Øverste kompressionsring (øverste rille): Monter den 
øverste ring ved hjælp af en stempelringsekspander. 
Sørg for, at identifi kationsmærket vender opad, eller 
for at farvestriben (hvis den fi ndes) sidder til venstre 
for endegabet.

Plejlstænger
Forskudte plejlstænger med aftrappet hætte anvendes i 
alle disse motorer.
Eftersyn og service
Kontrollér lejefl aden (stor ende) for kraftig slitage, ridser, 
drifts- og sidespillerum (se afsnittet Specifi kationer). 
Udskift plejlstang og hætte, hvis de har ridser eller viser 
tegn på kraftig slitage.
Plejlstænger til serviceudskiftning fås i STD-størrelse 
og i 0,25 mm understørrelse. 0,25 mm plejlstænger i 
understørrelse kan identifi ceres ved at boret hul placeret 
i den nederste del af skaftet. Se altid i dokumentationen 
til de forskellige dele for at sikre, at de korrekte 
erstatninger anvendes.
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Afmontering af krumtapaksel
Træk forsigtigt krumtapakslen ud af krumtaphuset.
Eftersyn og service
Krumtapaksel – Komponenter og oplysninger

A

B

C

D

A Selvskærende skrue B Flad spændeskive
C Prop D Krumtapaksel

E
G

F

H

E
Der skal være en blid overgang mellem 

afrundingen og lejets
overfl ade

F Højt punkt fra afrundingens skæringspunkt
G 45° minimum
H Dette afrundede område skal være helt glat.

BEMÆRK! Hvis krumtapsøjlen er blevet slebet, skal du 
visuelt kontrollere, at der er en blød overgang 
mellem kanten og krumtapsøjlens overfl ade.

Kontrollér krumtapakselsvinghjulets tænder. Hvis 
tænderne er meget slidte eller revnede, eller hvis de 
mangler, skal krumtapakslen udskiftes.
Inspicer krumtapakslens lejeoverfl ader for ridser, riller 
osv. Nogle motorer har lejeindsatser i lukkespjældets 
krumtapakselboring og/eller krumtaphus. Undlad at 
udskifte lejer, medmindre de viser tegn på beskadigelse 
eller ligger uden for spillerumstolerancerne. Hvis 
krumtapakslen drejer rundt uden problemer, og der 
ikke er tegn på ridser, riller osv. på løberinge eller 
lejeoverfl ader, kan lejerne genanvendes.
Efterse krumtapakslens kilespor. Hvis de er slidte eller 
revnede, er det nødvendigt at udskifte krumtapakslen.

Kontrollér krumtapsøjlen for ridser eller spor efter metal. 
Mindre ridser kan rengøres med en polereklud vædet 
i olie. Hvis slitagegrænserne, som beskrevet i afsnittet 
Specifi kationer og tolerancer, overskrides, vil det være 
nødvendigt enten at udskifte krumtapakslen eller slibe 
krumtapsøjlen ned til en størrelse på 0,25 mm. Hvis den 
bliver slebet, skal der anvendes en underdimensioneret 
plejlstang (stor ende) på 0,25 mm for at opnå et 
ordentligt spillerum. Mål krumtapsøjlens størrelse og 
konus, og om den har rundhedsafvigelser.
Plejlstangslejet kan slibes en hel størrelse ned. Ved 
slibning af krumtapakslen kan der komme til at sidde 
slibestensrester fast i oliepassagerne. Disse kan medføre 
alvorlig motorskade. Hvis du fl ytter krumtapsøjleproppen, 
når krumtapakslen slibes, får du god adgang til at fjerne 
sliberester, der evt. ophobes i oliepassagerne.
Afmonter og udskift proppen ved at gøre som beskrevet i 
det efterfølgende.
Procedure for afmontering af krumtapakslens prop:
1. Bor et hul på 3/16" gennem proppen i krumtapakslen.
2. Skru en gevindskærende skrue på ¾" eller 1" ind i 

det borede hul med en fl ad spændeskive. Den fl ade 
spændeskive skal være stor nok til at kunne 
monteres mod ansatsen til propboringen.

3. Spænd den gevindskærende skrue, indtil den 
trækker proppen ud af krumtapakslen.

Procedure for montering af ny prop:
Brug en encylinders knastakseltap som monteringsværktøj, 
og slå forsigtigt proppen ind i propboringen, indtil den 
sidder i bunden af boringen. Sørg for, at proppen slås 
ensartet ind, så der ikke opstår lækager.

Afmontering af olietætningen for enden af svinghjulet
Afmonter olietætningen fra krumtaphuset.

Krumtaphus
Eftersyn og service
Kontrollér alle pakningsoverfl ader for at sikre, at de er fri 
for pakningsfragmenter. Pakningsoverfl ader skal også 
være fri for dybe ridser eller grater.
Efterse hovedlejet (hvis monteret) for slitage eller skader 
(se Specifi kationer). Udskift krumtaphuset ved hjælp af 
en miniblok eller en shortblok efter behov.
Kontrollér, om cylindervæggen er ridset. I alvorlige 
tilfælde kan uafbrændt brændstof forårsage slitage og 
ridser på cylindervæggen. Det vasker den nødvendige 
smøreolie af stemplet og cylindervæggen. Når råt 
brændstof siver ned ad cylindervæggen, kommer 
stempelringens metal i kontakt med væggens metal. 
Ridser på cylindervæggen kan også være forårsaget af 
lokale varme områder, der skyldes blokerede køleribber, 
eller utilstrækkelig eller snavset smøring.
Hvis cylinderboringen er meget ridset, slidt, kantet eller 
har en stigning, kan det være nødvendigt at udbedre 
den. Brugt et indvendigt mikrometer til at måle slitagen 
(se Specifi kationer), og vælg derefter den nærmeste 
overstørrelse på enten 0,25 mm eller 0,50 mm. Hvis 
du ændrer størrelsen til en af disse overstørrelser, vil 
det gøre det muligt at anvende det disponible stempel 
og den disponible ring. Først skal du ændre størrelsen 
ved at bruge en borebjælke og derefter følge disse 
procedurer ved slibning af cylinderen.
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Slibning
Oplysninger

A

A 23°-33° dobbeltskravering
BEMÆRK! Kohler-stempler er fremstillet til at passe til 

nøjagtige mål. Hvis du gør en cylinder 
større, skal den bearbejdes, så den bliver 
nøjagtigt 0,25 mm eller 0,50 mm større end 
den nye diameter (Specifi kationer). Det 
tilsvarende udskiftningsstempel fra Kohler i 
overstørrelse vil nu passe hertil.

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

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

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

3. Når boringen er inden for 0,064 mm af den ønskede 
størrelse, udskiftes de grove sten med polersten. 
Fortsæt med polerstenene, indtil boringen ligger 
inden for 0,013 mm af den ønskede størrelse, og 
brug derefter 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 
efter ændring af størrelsen. Brug et indvendigt 
mikrometer, en teleskopmåler eller boremåler til at 
måle med. Målingerne bør foretages 3 forskellige 
steder i cylinderen – i toppen, midten og bunden. 
Der bør foretages to målinger (vinkelret på 
hinanden) på hvert sted.

Rengør cylinderboringen efter slibning
Det er meget vigtigt, at cylindervæggene rengøres 
grundigt efter en boring og/eller slibning, hvis 
renoveringen skal lykkes. Slibekornsrester i 
cylinderboringen kan ødelægge en motor efter mindre 
end én times drift fra genopbygningen af motoren.
Det sidste led i rengøringen bør altid være en grundig 
skrubning med en børste og varmt sæbevand. Brug et 
kraftigt rengøringsmiddel, der kan nedbryde maskinolien 
og samtidig sørge for, at der er tilstrækkeligt med 
olieemulsion tilbage. Hvis olieemulsionen nedbrydes 
under rengøring, skal du kassere det snavsede vand og 
starte igen med mere varmt vand og rengøringsmiddel. 
Efter skrubning skal du rense cylinderen med meget 
varmt rent vand, tørre den helt af og påføre et tyndt lag 
motorolie for at forhindre rustdannelse.
Måling af spillerum mellem stempel og boring
Stempeloplysninger

A

A 6 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 6 

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).

Adskillelse/eftersyn og service 
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Komponenter i krumtaphuset

A
B

C

H
F

K

G

L

J

D

E

JI

L

MN

P O

Q

X

W

S
T V

U
R

A Lukkespjældstætning B Lukkespjæld (type A) C Gerotordrivhjul 
(type A) D Oliepumpe (type A)

E Regulatoraksel F Regulatorspænde-
skive G Regulatordrivhjul H Regulatorskål

I Knastaksel J Plejlstang K Krumtapaksel L Stempel

M Stempelpind N Låsebøjle til 
stempelpind O Krumtaphus P Regulatortværaksel

Q Stempelringe R Lukkespjæld (type B) S Kugle (type B) T Fjeder (type B)

U
O-ring til 

oliepumpeafdækning 
(type B)

V Gerotordrivhjul 
(type B) W Oliepumpe (type B) X Oliepickuprør 

(type B)

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 befæstelseselementer, 
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 og topstykket for at sikre, at alt gammelt pakningsmateriale er fjernet. Brug 
tætningsfjerner, lakfortynder eller malingfjerner til at fjerne evt. rester. Rengør overfl aderne med isopropylalkohol, 
acetone, lakfortynder eller kontaktrens til elektriske kontakter.
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Monter olietætningen for enden af svinghjulet
Oplysninger om olietætning

B

A

A 4,5 mm B Olietætning
1. Kontrollér, at tætningsboringen på krumtaphuset er 

ren og fri for ridser og grater.
2. Påfør et tyndt lag ren motorolie på den udvendige 

diameter af olietætningen.
3. Før olietætningen ind i krumtaphuset ved hjælp af et 

tætningsmonteringsværktøj. Kontrollér, at 
olietætningen er monteret lige og i midten af 
boringen til den viste dybde.

Montering af krumtapaksel
1. Smør krumtapaksellejerne og plejlstangens 

bærelejer med motorolie.
2. Pres forsigtigt svinghjulsenden af krumtapakslen 

gennem hovedlejet i krumtaphuset.

Montering af plejlstænger med stempler og ringe
Stempeloplysninger

A

B

A Cylinder nr. 1 B Cylinder nr. 2
BEMÆRK! Cylindrene på krumtaphuset er nummereret. 

Kontrollér, at du monterer stempel, 
plejlstang og endedæksel i den rigtige 
cylinderboring, som markeret tidligere ved 
afmonteringen. Bland ikke endedæksler og 
plejlstænger fra forskellige cylindre.

BEMÆRK! Det er meget vigtigt, at stemplet/
plejlstangen vender rigtigt inde i motoren. 
Hvis det/den ikke vender rigtigt, kan det 
forårsage kraftig slitage eller store 
beskadigelser. Kontrollér, at stempler og 
plejlstænger er monteret nøjagtigt som vist.

BEMÆRK! Anbring rillen på plejlstangen ud for rillen på 
det tilhørende endedæksel. Efter montering 
skal plejlstængernes fl ade sider vende ind 
mod hinanden. Fladerne med ophøjet ribbe 
skal vende udad.

1. Forskyd stempelringene i rillerne, indtil endegabene 
står med en vinkel på 120° i forhold til hinanden. 
Olieringsskinnerne skal også forskydes. 

2. Smør cylinderboring, stempel og stempelringe med 
motorolie. Tryk ringene i cylinder 1 sammen ved 
hjælp af en stempelringskompressor.

3. Kontrollér, at FLY-mærket på stemplet vender mod 
motorens svinghjulsside. Brug en hammer med 
et gummigreb, og slå forsigtigt stemplet ind i 
cylinderen. Vær omhyggelig med at 
olieringsskinnerne ikke hopper ud mellem bunden 
af ringkompressoren og toppen af cylinderen.

4. Monter den indvendige plejlstangshætte på 
plejlstængerne med skruer. Spænd dem med et 
tilspændingsmoment på 11,6 Nm. Der følger 
illustrerede anvisninger med til servicestangen.

5. Gentag ovenstående procedure for den anden 
plejlstang og det andet stempel.

Montering af regulatortværaksel
1. Smør regulatortværakslens lejefl ader i krumtaphuset 

med motorolie.
2. Sæt den mindre nederste skive på 

regulatortværakslen, og monter tværakslen fra 
indersiden af krumtaphuset.

3. Monter nylonskiven på regulatortværakslen, og fastgør 
derefter holderingen, der skal skubbes på. Hold 
tværakslen opad i monteringspositionen, anbring et 
søgerblad på 0,50 mm på toppen af nylonskiven, og pres 
holderingen ned over akslen for at fastgøre den. Fjern 
søgerbladet, der nu vil have givet det korrekte endeslør.

Montering af knastaksel
1. Påfør et tykt lag af knastakselsmøremiddel (se Værktøj 

og hjælpemidler) på hver knast. Smør krumtaphusets 
knastaksellejefl ader og knastakslen med motorolie.

2. Anbring knastakselhjulets timermærke i klokken 
12-position.

3. Drej regulatorens tværaksel med uret, indtil den 
nederste ende af akslen rammer cylinderen. Sørg 
for, at tværakslen bliver i denne position under 
monteringen af knastakslen.

4. Pres knastakslen ind på krumtaphusets lejefl ade, 
og anbring knastakselhjulets timermærke i klokken 
6-position. Kontrollér, at knastakselhjul og 
krumtapakselhjul går i indgreb med de to 
timermærker, der sidder over for hinanden.

Oliepumpe
Oliepumpen er monteret inden i lukkespjældet. Hvis det 
har været nødvendigt at foretage service, og oliepumpen 
blev fjernet, kan du fi nde samleanvisninger under 
Oliepumpe i Adskillelse/Eftersyn og service.
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Regulatordrivhjul
Regulatordrivhjulet er monteret inden i lukkespjældet. 
Hvis det har været nødvendigt at foretage service, og 
regulatoren blev fjernet, kan du fi nde samleanvisninger 
under Regulatordrivhjul i Adskillelse/Eftersyn og service.

Trykleje, -skive og afstandsstykke

A

B

C

D

E

A Afstandsstykke B Trykskive
C Nåletrykleje D Lejeløbering
E Lukkespjæld

Nogle specifi kationer anvender trykleje af nåletypen, 
trykskive og afstandsskive til at styre krumtapakslens 
endeslør. Hvis disse elementer registreres under 
adskillelsen, skal du sørge for at montere dem igen i den 
viste rækkefølge. Der skal følges en anden procedure 
for at kontrollere og justere krumtapakslens endeslør på 
disse modeller.
Løberinge til tryklejer presses løst ind i lukkespjældet. 
Hvis ikke allerede monteret skubbes den ind i 
krumtapakslens boring inde i lukkespjældet. Pak 
tryklejet med kraftigt fedt og stik lejet i løberingen. 
Smør smørefedt på trykskivens fl ade og stik den 
ind på tryklejet. Smør smørefedt på det oprindelige 
afstandsstykke og stik det ind på trykskiven.
Monter lukkespjældet på krumtaphuset uden at 
påføre RTV-tætning, og fastgør det med kun 2 eller 
3 befæstelseselementer på nuværende tidspunkt. Brug en 
måleindikator for at kontrollere krumtapakslens endeslør. 
Endesløret skal være 0,070/1,190 mm. Afstandsstykker 
fås i 3 farvekodede tykkelser, hvis der er behov for 
justering.

Spillerumstolerancer – Afstandsstykker til 
krumtapakslens endeslør
Grøn 0,8366-0,9127 mm

(0,8750 mm nominel)
Gul 1,0652-1,1414 mm

(1,1033 mm nominel)
Rød 1,2938-1,3700 mm

(1,3319 mm nominel)
Afmonter lukkespjældet. Hvis endesløret kræver 
justering, afmonteres det oprindelige afstandsstykke 
og i stedet monteres et afstandsstykke af passende 
størrelse. Følg derefter proceduren under Montering 
af lukkespjæld.

Montering af olietætning til lukkespjæld
Oplysninger om olietætning

A

BC

A Olietætning B 8,0 mm
C Tætningsdybde

1. Kontrollér, at der ikke er mærker eller grater 
i lukkespjældets krumtapakselboring.

2. Påfør et tyndt lag motorolie på den udvendige 
diameter af olietætningen.

3. Før olietætningen ind i lukkespjældet ved hjælp 
af et tætningsmonteringsværktøj. Kontrollér, at 
olietætningen er monteret lige og i midten af boringen 
til den viste dybde.
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Montering af lukkespjæld

A

A Der skal være RTV rundt om hele O-rings-rillen
RTV-tætningsmiddel bruges som pakning mellem 
lukkespjældet og krumtaphuset. Se afsnittet Værktøj 
og hjælpemidler vedr. en liste over godkendte 
tætningsmidler. Brug kun frisk tætningsmiddel. Brug af 
for gammelt tætningsmiddel kan medføre lækage.
1. Kontrollér, at tætningsoverfl aderne er rengjorte 

og klargjorte som beskrevet i begyndelsen af 
Adskillelse/Eftersyn og service. Monter en ny O-ring 
i lukkespjældet.

2. Kontrollér, at der ikke er mærker og grater på 
lukkespjældets eller krumtaphusets tætningsfl ader.

3. Påfør en stribe tætningsmiddel på 1,5 mm på 
lukkespjældets tætningsfl ade. Kontrollér, at O-ringen 
er monteret. Se tætningsmønster.

4. Kontrollér, at regulatortværakslens ende ligger mod 
bunden af cylinder nr. 1 inden i krumtaphuset.

5. Monter lukkespjældet på krumtaphuset. Monter 
knastakslen og krumtapakslen i de tilhørende lejer. 
Drej krumtapakslen en smule med henblik på at 
aktivere oliepumpen og regulatordrivhjulets indgreb.

6. Monter skruerne, der fastgør lukkespjældet på 
krumtaphuset. Spænd skruerne i den viste 
rækkefølge med 25,6 Nm. En af skruerne har en 
område til gevindtætningsmiddel. Denne skrue 
monteres typisk i hul nr. 10 som vist. Påfør 
tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® 592™ PST®-
gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) igen.

Tilspændingsrækkefølge for lukkespjæld

10

6

2

9

7

3
1

8

4

5

Montering af stator og bagplade
1. Påfør tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® 592® 

PST™-gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på 
statorens monteringshuller.

2. Placer statoren på linje med monteringshullerne, 
så kablerne er ved bunden i retning mod 
krumtaphuset.

3. Monter og tilspænd skruerne med 6,2 Nm i nye 
huller eller med 4,0 Nm i tidligere anvendte huller.

4. Før statorkablerne i krumtapakselkanalen, og 
monter bagpladen. Fastgør med skruer. Tilspænd 
skruerne med 10,7 Nm i nye huller eller med 7,3 Nm 
i tidligere anvendte huller.
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Montering af 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.

Komponenter i svinghjul

B

A

C

D

A Svinghjulsblæser B Svinghjul

C Stator D Bagplade
BEMÆRK! Før du monterer svinghjulet, skal du kontrol-

lere, at krumtapakslens konus og svinghjulets 
nav er rene, tørre og helt fri for smøremidler. 
Smøremiddel kan få svinghjulet til at blive 
overbelastet og beskadiget, når skruen 
tilspændes i henhold til specifi kationerne.

BEMÆRK! Kontrollér, at svinghjulskilen er monteret 
korrekt i kilesporet. Svinghjulet kan revne 
eller blive beskadiget, hvis kilen ikke 
monteres korrekt.

1. Monter Woodruff-kilen i krumtapakslens kilespor. 
Kontrollér, at kilen sidder korrekt og parallelt med 
akslens konus.

2. Monter forsigtigt svinghjulet på krumtapakslen, så du 
ikke forskyder Woodruff-kilen.

3. Monter skrue og skive.
4. Brug en båndskruenøgle eller et holdeværktøj til 

svinghjul til at holde svinghjulet med. Spænd skruen, 
der fastgør svinghjulet til krumtapakslen, med 71,6 Nm.

Montering af blæser
BEMÆRK! Anbring placeringstapperne på bagsiden af 

blæseren i svinghjulets placeringshuller.
1. Monter blæseren på svinghjulet med skruerne 

(motorer med græsgitter af plast). Motorer med 
metalgræsskærm vil efterlade blæseren 
løstsiddende.

2. Tilspænd skruerne med 9,9 Nm.

Montering af hydrauliske løftere 
BEMÆRK! Hydrauliske løftere skal altid monteres på 

den samme position som før afmontering. 
Udstødningsløfterne sidder på 
udstødningsakselsiden af motoren, mens 
indsugningsløfterne sidder på blæsersiden af 
motoren. Cylindernumrene er præget øverst 
på krumtaphuset og på hvert topstykke.

1. Se Service på hydrauliske løftere i Adskillelse/
Eftersyn og service.

2. Påfør knastakselsmøremiddel på hver løfters 
bundfl ade. Smør de hydrauliske løftere og 
løfterboringerne i krumtaphuset med motorolie.

3. Vær opmærksom på mærket, der identifi cerer de 
hydrauliske løftere som hørende til på enten 
indsugnings- eller udstødningssiden og på enten 
cylinder 1 eller 2. Monter de hydrauliske løftere på 
deres tilhørende plads i krumtaphuset. Undlad at 
bruge magnet.

4. Hvis udluftnings-reed-kontakterne og stoppene 
er blevet afmonteret fra krumtaphuset, skal de 
genmonteres nu og fastgøres med skruer. 
Tilspænd skruen med 4,0 Nm.
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Komponenter i topstykke

A

B

CDE

F

H

I
JK

L

G

M

O

N

P

A Ventildæksel B Ventildækselpakning C Sekskantet 
fl angeskrue D Omdrejningspunkt for 

vippearm
E Vippearm F Støttestang G Hydraulisk løfter H Ventilhætte
I Magnetanker til ventil J Ventilfjeder K Ventilforsegling L Ventilfjederholder
M Topstykke N Pakning i topstykke O Ventil P Styretap

Ventilspindeltætninger
Disse motorer er forsynet med ventilspindeltætninger 
på indsugningsventiler og udstødningsventiler. Skift 
altid tætning, hver gang ventilen afmonteres, eller hvis 
tætningen forringes eller beskadiges. Genbrug aldrig 
gamle tætninger.

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

Nr. 1
Nr. 2

BEMÆRK! Topstykkerne skal fastgøres med det 
originale monteringsudstyr, enten ved hjælp 
af skruer eller gevindtappe med møtrikker 
og spændeskiver. Undlad at blande 
komponenterne sammen.

BEMÆRK! Sørg for at tallene, der er præget på 
topstykkerne og krumtaphuset, passer til 
hinanden.

1. Kontrollér disse for at sikre, at der ikke er mærker 
og grater på topstykkets eller krumtaphusets 
tætningsfl ader.

Topstykker fastgjort med monteringsskruer, møtrikker og 
spændeskiver:
2. Hvis gevindtappene forblev urørte, skal du gå til trin 

6. Hvis gevindtappene blev løsnet eller afmonteret, 
monteres nye gevindtappe som beskrevet i trin 3. 
Undlad at anvende/genmontere løsnede eller 
afmonterede gevindtappe.

3. Monter nye gevindtappe på krumtaphuset.
 a. Skru og lås 2 monteringsmøtrikker sammen på 

gevindene med de mindre diametre.
 b. Skru den modsatte ende af gevindtappen, med det 

låseblanding, der tidligere blev påført, i 
krumtaphuset, indtil den specifi cerede højde for 
krumtaphusets overfl ade nås. Når du skruer 
gevindtappene i, skal du gøre det med en rolig og 
jævn bevægelse uden afbrydelse, indtil den rigtige 
højde opnås. Ellers kan friktionsvarmen fra 
gevindene få låseblandingen til at hærde for tidligt.

Gevindtappene tættest på løfterne skal have en fritlagt 
højde på 75 mm.
Gevindtappene længst væk fra løfterne skal have en 
fritlagt højde på 69 mm.
 c. Afmonter møtrikkerne, og gentag om nødvendigt 

proceduren.
4. Kontrollér, at styretapperne er på plads, og monter 

en ny toppakning (med reservedelsnummeret opad).
5. Monter topstykket. Sørg for at tallene på 

topstykkerne og krumtaphuset, passer til hinanden. 

Kontrollér, at topstykket sidder fl adt mod pakningen 
og styretapperne.

6. Smør de fritlagte (øverste) tapgevind let med 
motorolie. Monter en fl ad spændeskive og sekskantet 
møtrik på hver monteringsskrue. Tilspænd 
møtrikkerne i to omgange, først med 16,9 Nm og 
derefter med 33,9 Nm. Følg tilspændingsrækkefølgen.

Topstykker fastgjort med skruer:

2. Monter en ny toppakning (med 
reservedelsnummeret opad).

3. Monter topstykket med skruerne.
4. Tilspænd skruerne i to omgange, først med 22,6 Nm 

og derefter med 41,8 Nm. Følg 
tilspændingsrækkefølgen.

Montering af støttestænger og vippearme
BEMÆRK! Støttestænger skal altid monteres i den 

samme position som før afmontering.
1. Vær opmærksom på mærket, der identifi cerer 

støttestængerne som hørende til på enten 
indsugnings- eller udstødningssiden og på enten 
cylinder 1 eller 2. Dyp enden af støttestængerne i 
motorolie og monter dem, mens du kontrollerer, at 
hver støttestangskugle placeres i soklen til den 
tilhørende hydrauliske løfter.

2. Smør kontaktfl aderne for vippearmene og 
vippearmenes drejeled med fedt. Monter 
vippearmene og vippearmenes drejeled på 1 
topstykke, og fastgør skruerne.

3. Tilspænd skruerne med 11,9 Nm. Gentag for den 
anden vippearm.

4. Brug en skruenøgle eller et værktøj til løft af 
vippearme (se Værktøj og hjælpemidler) for at løfte 
vippearmene og anbringe støttestængerne 
nedenunder disse.

5. Gentag de ovenfor beskrevne trin for den sidste 
cylinder. Du må ikke bytte dele mellem de forskellige 
topstykker.

6. Drej krumtapakslen, og kontrollér, at 
ventilrækkekomponenterne kan bevæge sig frit. 
Kontrollér spillerummet mellem ventilfjederspolerne, 
når vippearmene er løftet helt op. Der skal som 
minimum være et spillerum på 0,25 mm.

Kontrol af samling
Vigtigt: Drej krumtapakslen mindst 2 omgange for at 
kontrollere samling af motoren og generel korrekt drift.

Montering af tændrør
1. Kontrollér gnistgabet ved hjælp af et søgerblad. 

Indstil gnistgabet til 0,76 mm.
2. Monter tændrøret i topstykket.
3. Spænd tændrøret med 27 Nm.
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Montering af positionssensor for krumtapaksel
BEMÆRK! Kontrollér, at alle dele er rene, 

ubeskadigede og fri for afl ejringer og 
kontrollér, at elektriske stik er monterede 
med tætninger.

1. Monter positionssensoren til krumtapakslen og 
beslaget på krumtaphusets søjler.

2. Spænd skruerne og kontrollér sensorens luftgab 
med et søgerblad. Det skal være 0,20-0,70 mm.

3. Tilspænd beslagskruerne på krumtaphuset med 4,0 Nm 
i tidligere anvendte huller eller med 6,2 Nm i nye huller.

4. Skub det elektriske stik på positionssensoren til 
krumtapakslen, og sørg for en god forbindelse.

Montering af ventildæksler
Tilspændingsrækkefølge

1

2

3

4

1. Kontrollér, at tætningsfl aderne er rene.
2. Kontrollér, at der ikke er hak eller grater på 

tætningsfl aderne.
3. Monter en ny O-ring i rillen på hvert dæksel.
4. Placer dækslerne på topstykkerne inklusive 

eventuelle bøjler, løftestropper eller beslag, som var 
monteret før adskillelsen. Monter skruerne i hvert 
dæksel, og spænd dem med fi ngrene.

5. Tilspænd ventildækslet med 6,2 Nm i nedenstående 
rækkefølge.

6. Placer udluftningsdækslet omhyggeligt på 
krumtaphuset. Monter skruerne på position 3 og 4 
som vist og spænd dem med fi ngrene.

7. Monter de indvendige skærmplader med de 2 
resterende skruer og spænd med fi ngrene. Undlad 
indtil videre at tilspænde skruerne helt; de spændes 
helt fast, når blæserhuset og de udvendige 
skærmplader er monteret.

Montering af indsugningsmanifold
Tilspændingsrækkefølge

1 2

3 4

1. Monter indsugningsmanifolden og nye pakninger, 
med ledningsnettet fastgjort, på topstykkerne. Sæt 
eventuelle ledningsnetbøjler på de respektive bolte 
før montering. Kontrollér, at pakningerne vender 
rigtigt. Tilspænd skruerne i to trin; først med 7,8 Nm 
og derefter med 10,5 Nm i den viste rækkefølge.

2. Monter jordklemmer på krumtaphusets søjle med en 
sølvfarvet skrue. Tilspænd med 4,0 Nm i tidligere 
anvendte huller eller med 6,2 Nm i nye huller.

3. Monter bøjler til ledningsnettet på den anden 
krumtaphussøjle og tilspænd skruerne med 4,0 Nm i 
tidligere anvendte huller eller med 6,2 Nm i nye huller.

4. Placer ledningsnettets kanal i bøjlen og luk bøjlen.

Montering af indsprøjtningsdyser
BEMÆRK! Kontrollér, at alle dele er rene, ubeskadigede 

og fri for afl ejringer og kontrollér, at 
elektriske stik er monterede med tætninger.

1. Påfør en smule ren motorolie på 
indsprøjtningsdysernes O-ringe.

2. Skub låsebøjlen på indsprøjtningsdysen, så bøjlen 
er rettet ind.

3. Skub indsprøjtningsdysen ind i indsprøjtningsdyse-
hætten, indtil låsebøjlen klikker på plads.

4. Skub indsprøjtningsdysen ind i boringen i 
indsugningsmanifolden og drej den til den 
oprindelige position.

5. Monter indsprøjtningsdysehættens skrue på 
indsugningsmanifolden og tilspænd med 7,3 Nm.

6. Skub det elektriske stik på indsprøjtningsdysen, og 
sørg for en god forbindelse.

7. Gentag trin 1 til 6 for den anden indsprøjtningsdyse.

Montering af sensor til absolut manifoldtryk (MAP) 
(ECH EFI)
BEMÆRK! Kontrollér, at alle dele er rene, ubeskadigede 

og fri for afl ejringer og kontrollér, at det 
elektriske stik er monteret med tætninger.

1. Påfør en smule olie på MAP-sensorens O-ring og 
skub MAP-sensoren ind i boringen på 
indsugningsmanifolden.

2. Tilspænd skruen med 7,3 Nm.
3. Skub det elektriske stik på MAP-sensoren, og sørg 

for en god forbindelse.
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Udvendige motorkomponenter

A

C

D

G

B

F

E

A Smudsfi lter B Blæserhus C Udvendig plade D Udluftningsdæksel

E Oil Sentry™ F Sensor for 
olietemperatur G Indvendig plade
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2. Placer de udvendige skærmplader og fastgør med 
M6-skruer. Monter M6-skruer (20 mm lange) på 
topstykkets indsugningsportside sammen med en 
eventuel løftestrop. Monter 2 M6-skruer (16 mm 
lange) på topstykkets udstødningsportside. Monter 2 
korte M5-skruer (10 mm lange) i de øverste 
monteringshuller på de udvendige skærmplader (ind 
i bagpladerne). Kontrollér, at eventuelle kabler føres 
ud gennem de korrekte fremspring eller riller, så de 
ikke kommer i klemme mellem blæserhuset og 
skærmpladerne.

3. Isæt og spænd alle resterende blæserhus- og 
skærmskruer med undtagelse af skruen til ensretter-
regulatorens jordbeslag. Spænd alle M6-skruer til 
blæserhus og skærm samlet i aluminium med 10,7 
Nm i nye huller eller med 7,3 Nm i tidligere anvendte 
huller. Spænd alle M5-skruer til blæserhus og 
skærm samlet i metalplade med 2,8 Nm i nye huller 
eller med 2,3 Nm i tidligere anvendte huller.

4. Tilspænd udluftningsdækselskruerne med 11,3 Nm i 
nye huller eller med 7,3 Nm i tidligere anvendte 
huller i nedenstående rækkefølge. Bemærk, at den 
første skrue tilspændes to gange.

Montering af ensretter-regulator
BEMÆRK! Ensretter-regulatorens midterklemme (B+) 

er forskudt (ikke samme mellemrum) fra de 
udvendige klemmer (AC). Kontrollér, at 
stikket til ensretter-regulatoren er samlet, så 
det matcher den forskudte klemme på 
ensretter-regulatoren.

1. Monter ensretter-regulatoren i blæserhuset, hvis den 
tidligere er afmonteret, og fastgør jordbeslaget mod 
den udvendige side af ensretter-regulatoren med en 
sølvfarvet skrue.

2. Tilspænd de sorter skruer til ensretter-regulatoren 
med 1,4 Nm og den sølvfarvede skrue til 
jordledningen med 2,8 Nm i nye huller eller 2,3 Nm i 
tidligere anvendte huller.

3. Sæt stikket i ensretter-regulatoren. Hvis det lilla 
kabel blev afmonteret, kontrolleres, at låsefl igen på 
klemmen er hævet, og skub klemmen ind i stikket, 
før ensretter-regulatoren tilsluttes.

Montering af udluftningsdæksel og indvendige 
skærmplader
Tilspændingsrækkefølge

1 og 5

2

3

4

1. Kontrollér, at krumtaphusets og udluftningsdækslets 
tætningsfl ader er rengjort for gammelt 
pakningsmateriale. Skrab ikke på overfl aden, da det 
kan forårsage lækager. Brug en ny pakning ved 
montering af udluftningsdækslet. 

2. Kontrollér, at der ikke er hak eller grater på 
tætningsfl aderne.

3. Anbring udluftningspakningen og -dækslet på 
krumtaphuset. Monter skruerne på position 3 og 4. 
Spænd kun skruerne med fi ngrene.

4. Monter de indvendige skærmplader med de 
resterende skruer og spænd med fi ngrene. Undlad 
indtil videre at tilspænde skruerne helt; de spændes 
helt fast, når blæserhuset er monteret.

Montering af sensor til olietemperatur (ECH EFI)
BEMÆRK! Kontrollér, at alle dele er rene, 

ubeskadigede og fri for afl ejringer og 
kontrollér, at det elektriske stik er monteret 
med tætninger.

1. Smør O-ringen for sensoren til olietemperatur let og 
monter sensoren til olietemperatur i 
udluftningsdækslet.

2. Tilspænd sensoren med 7,3 Nm.
3. Skub det elektriske stik på sensoren til 

olietemperatur, og sørg for en god forbindelse.

Montering af Oil Sentry™ (hvis den medfølger)
1. Påfør tætningsmiddel med Tefl on® (Loctite® 592™ 

PST®-gevindtætningsmiddel eller tilsvarende) på 
gevindet på Oil Sentry™-afbryderen og monter den 
på udluftningsdækslet. Tilspænd med 4,5 Nm.

2. Forbind kablet (grønt) med Oil Sentry™-klemmen.

Montering af blæserhus og udvendige 
skærmplader

BEMÆRK! Vent med at spænde skruerne helt, indtil 
alle delene er monteret, så det hele kan 
forskydes i forhold til hullet.

1. Sæt blæserhuset på plads over den forreste kant på 
de indvendige skærmplader. Fastgør nogle af 
skruerne for at holde det plads.
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Montering af metalgræsgitter
Oplysninger om fjederskive

A

A Fjederskive

A

B

C

D

E

A Metalgræsgitter B Blæser
C Svinghjul D Afstandsstykke
E Sekskantet bolt

1. Kontrollér, at placeringstapperne på bagsiden af 
blæseren er indsat i svinghjulets placeringshuller.

2. Som en hjælp til samlingen kan de 4 tapper til 
indsugningsmanifolden med M6-gevind og med en 
længde på 100 mm anvendes som styrestifter. 
Indsæt indsugningsmanifoldens tapper gennem 
køleblæserens monteringshuller og skru dem 4 eller 
5 omgange ind i svinghjulet.

3. Monter en fjederskive på hver tap med den konkave 
side nedad mod køleblæseren.

4. Monter et afstandsstykke på hver tap med den 
aftrappede side nedad. Den mindre diameter skal 
forlænges ned gennem fjederskive og blæseren, så 
spidsen hviler på svinghjulet og kraven hviler på 
fjederskiven.

5. Monter støtteringen på tappene, så den hviler mod 
afstandsstykkerne. Monter derefter metalgitteret 
oven på støtteringen. 

6. Monter de fl ade skiver på hver sekskantet skrue. 
Påfør Loctite® 242® på gevindet på de sekskantede 
skruer.

7. Afmonter forsigtigt 2 tappe og erstat med 2 skruer. 
Tilspænd skruerne med 9,9 Nm. Gentag proceduren 
for de 2 øvrige tappe og skruer. 

Montering af plastgræsgitter
Placer plastgræsgitteret på blæseren og fastgør med 
sekskantede skruer. Spænd skruerne med 4,0 Nm.

Montering af elektrisk startermotor og ECU-beslag 
(ECH EFI)
1. Monter den elektriske startermotor med skruerne. 

Placer ECU-beslaget som vist.
2. Spænd skruerne med 16,0 Nm.
3. Slut kablerne til solenoiden.

ECU (ECH EFI)
Montering af elektronisk styreenhed (ECU) 

B
A

C

A Elektronisk 
styreenhed (ECU) B ECU-beslag

C Starter
BEMÆRK! ECU-stifterne skal være belagt med et tyndt 

lag elektrisk ledende smørefedt for at 
forhindre afslidning og korrosion og skal 
muligvis påføres igen, hvis ECU'en 
genanvendes.

1. Monter ECU'en på ECU-beslaget med skruerne. 
Tilspænd M5-skruerne med 6,2 Nm i nye huller eller 
med 4,0 Nm i tidligere anvendte huller.

2. Tilslut det sorte og grå elektriske stik. Stik og ECU er 
konstrueret, så de ikke kan monteres forkert.

Montering af gasspjældshus
BEMÆRK! Kontrollér, at alle dele er rene, ubeskadigede 

og fri for afl ejringer og kontrollér, at det 
elektriske stik er monteret med tætninger.

1. Smør O-ringen for sensoren til olietemperatur let og 
monter sensoren til olietemperatur i 
udluftningsdækslet.

2. Tilspænd sensoren med 7,3 Nm.
3. Skub det elektriske stik på sensoren til 

olietemperatur, og sørg for en god forbindelse.
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BEMÆRK!  Kontrollér, at alle dele er rene, ubeskadigede og fri for afl ejringer og kontrollér, at det elektriske stik er 
monteret med tætninger.

1. Monter en ny O-ring til gasspjældshuset før montering. Kontrollér, at alle hullerne sidder ud for hinanden og er åbne.
2. Monter gasspjældshuset, gasspjældspositionssensoren, temperatursensoren til indsugningsluften, 

gasspjældsforbindelsen, fjederen og bøsningen som en enhed.
3. Monter luftfi lterbeslaget (kun modeller med heavy-duty luftfi lter) på ventildækslerne. Tilspænd skruerne med 9,9 Nm.
4. Skub det elektriske stik på temperatursensoren til indsugningsluften, og sørg for en god forbindelse ved at lytte 

efter et hørbart klik..
5. Slut udluftningsslangen til gasspjældshuset ved hjælp af en tang til at sammentrykke spændekluppen. Før 

slangen rundt om gasspjældshuset og tilslut udluftningsdækslet ved hjælp af en spændeklup.
6. Tilslut ventilationsslangen (indv. diam. 5/32") mellem brændstofpumpen og gasspjældshuset.
7. Skub det elektriske stik på positionssensoren til gasspjældet, og sørg for en god forbindelse.

 ADVARSEL 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.

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

Brændstofpumpe (ECH EFI)
Afmontering af brændstoffets løftepumpe og brændstofpumpen

B

G

A

E

G

C

D

F

J

H

A Pulspumpe B Indsugningsslange C Udgang til 
brændstofpumpe D Pulsslange

E Elektrisk stik F Brændstofpumpe G Brændstofpumpens 
skærmplade H Tilslutning for høj-

tryksbrændstofslange.

I Oetiker-bøjle J Udluftningsport/
ventilationsbeslag

I
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BEMÆRK!  Nogle modeller kan have 2 indbyggede brændstoffi ltre. På disse modeller sluttes et integreret 
brændstoffi lter med et 51-75 micron net og en slange på indsugningsstudsen til løftepumpen og 
fastgøres med en spændeklup. Det integrerede 10 micron EFI-papirbrændstoffi lter og slangen skal 
sluttes til udgangsstudsen på løftepumpen og fastgøres med en spændeklup.

BEMÆRK!  Kontrollér, at alle dele er rene, ubeskadigede og fri for afl ejringer og kontrollér, at det elektriske stik er 
monteret med tætninger.

BEMÆRK!  Brændstofpumpens stifter skal være belagt med et tyndt lag elektrisk ledende smørefedt for at forhindre 
afslidning og korrosion og skal muligvis påføres igen, hvis brændstofpumpen genanvendes.

1. Monter løftepumpen (puls eller mekanisk) og -slangerne som én enhed. Slut pulsslangerne til krumtaphusets 
vakuumbeslag, hvis motoren er udstyret med en pulsbaseret løftepumpe.

2. Monter løftepumpen på beslaget på huset med skruerne. Tilspænd M6-skruerne med 7,3 Nm i nye huller eller 
med 6,2 Nm i tidligere anvendte huller.

3. Slut det integrerede 10 micron brændstoffi lter og slangen på indsugningsstudsen til løftepumpen og fastgør det 
med en spændeklup.

4. Monter brændstofpumpens skærmplade på krumtaphuset med skruerne. Tilspænd skruerne med 11,9 Nm.
5. Skub stikket til højtryksbrændstofslangen på brændstofpumpens beslag.
6. Hvis Oetiker-bøjlen blev skåret af for at afmontere indgangsbrændstofslangen, føres en ny Oetiker-bøjle på 

brændstofslangen, og brændstofslangen tilsluttes. Anvend kun en Oetiker-tang til at fastgøre Oetiker-bøjler. 
Oetiker-bøjlens fastgøring skal pege opad, væk fra toppen af brændstofpumpen, og der skal placeres et 
slibehylster over Oetiker-bøjlen.

7. Slut det elektriske stik til toppen af brændstofpumpen. Kontrollér, at den grå låsetap er trukket ud før fastgøring. 
Skub stikket på klemmen, indtil der høres et klik, og skub derefter den grå låsetap ind for at låse stikket fast.

8. Monter brændstofpumpen på skærmpladen med skruerne. Tilspænd skruerne med 9,2 Nm.

Montering af ekstern regulatorregulering (ECH EFI)

D

A
B

C B

I

F
F

D

E C

A G H

A Gasreguleringsbeslag B Kabelklemme C Skrue D Gasaktuatorarm 
(nederst)

E Fjederskive F Gasreguleringsarm 
(øverst) G Flad spændeskive H Møtrik

I Returfjeder
1. Monter regulatorarmen på regulatortværakslen.
2. Kontrollér, at gasspjældsforbindelsen, forbindelsesfjederen og den sorte forbindelsesbøsning er sluttet til 

regulatorarmen og til gasspjældsarmen på gasspjældshuset. 

Montering af gasreguleringspanel
BEMÆRK!  Se Eksterne regulatorreguleringskomponenter vedrørende identifi kation af forskellige dele og samlinger 

på gasreguleringspanelet.
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Montering af oliefi lter og opfyldning af krumtaphus 
med olie
BEMÆRK! Ved test af olietryk efter samling skal 

olietryksadapteren monteres i stedet for 
oliefi lteret.

1. For-fyld et nyt oliefi lter i henhold til følgende 
instruktioner.

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 
oliefi lteret.

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.

Tilslutning af tændrørskabler
Slut kablerne til tændrørene.

Klargøring af motor til drift (ECH EFI)
BEMÆRK! Hvis ECU, gasspjældshus, TPS eller 

brændstofpumpe blev udskiftet, kræver det 
ECU-nulstilling og TPS-indlæring. Se 
Elektrisk system vedrørende procedure for 
ECU-nulstilling og TPS-indlæring.

Motoren er nu helt samlet igen. Før du starter eller 
anvender motoren, skal du gøre følgende:
1. Kontrollér, at alt udstyr er spændt sikkert til.
2. Kontrollér, at olieaftapningspropperne, Oil Sentry™-

trykafbryderen og et nyt oliefi lter er monteret.
3. Kontrollér, at krumtaphuset er fyldt med den rigtige 

mængde, vægt og type olie. Se olieanbefalingerne 
og procedurerne i Vedligeholdelse, specifi kationer 
og smøresystem.

4. Juster tomgangshastigheden med justeringsskruen 
efter behov. Se brændstofsystem.

5. Åbn for brændstofforsyningen.

1. Fastgør gasreguleringspanelet på krumtaphuset 
med selvskærende skruer.

2. Fastgør regulatorfjederen på det tidligere 
afmærkede hul på regulatorarmen.

Montering af luftfi lter
Se Luftfi lter/indsugningsluft vedrørende proceduren for 
samling af luftfi lteret.
Heavy-Duty luftfi lter
1. Monter luftfi lteret på gasspjældshusets 

monteringstapper. Fastgør med møtrikker og skruer. 
Tilspænd møtrikkerne med 7,4-9,0 Nm og skruerne 
med 4,6-6,9 Nm.

Luftfi lter med lav profi l
1. Kontrollér, at der er monteret O-ringe rundt om den 

bearbejdede udv. diam. på gasspjældshuset og 
placer luftfi lterfoden på gasspjældshusets tapper. 
Fastgør luftfi lterfoden med møtrikker. Monter et 
beslag til luftfi lterfoden på topstykkerne med skruer 
bag kontrolpanel eller beslag. Monter luftfi lterfoden 
på det nederste beslag med 2 M5-skruer gennem 
foden på den nederste del. Tilspænd møtrikkerne 
med 6,2-7,3 Nm og de to nederste M5-skruer (hvis 
monteret) med 4,0 Nm.

2. Monter luftfi lterkomponenterne som beskrevet i 
Luftfi lter/indsugning.

Indstilling af første justering af regulatoren
ECH EFI
1. Bevæg regulatorarmen hen imod gasspjældshuset, 

til den ikke kan komme længere (helt åbent 
gasspjæld), og hold den dér.

2. Før en negl ind i hullet på tværakslen, og drej akslen 
så langt mod uret, som den kan komme. Tilspænd 
derefter den sekskantede møtrik med 7,1 Nm.

BOSCH EFI (CH26, CH735, CH745)
Se afsnittet EFI SYSTEM-BOSCH vedr. proceduren for 
første justering af regulatoren.

Montering af lyddæmper
1. Monter portindsatser (hvis de medfølger). Monter 

udstødningspakninger og lyddæmper. Monter 
oxygensensor, tilspænd med 50,1 Nm og slut til 
ledningsnettet.

2. Monter lyddæmperen og fastgørelsesudstyret på 
lyddæmperbeslaget. Tilspænd skruerne med 9,9 Nm.

3. Monter møtrikker på gevindtapperne på 
udstødningen. Tilspænd møtrikkerne med 27,8 Nm.

Montering af oliekøler (hvis monteret)
1. Fastgør adapteren på lukkespjældet med 

oliefi lterniplen. Tilspænd oliefi lterniplen med 28,5 Nm.
2. Kontrollér, at alle brændstof- og ventilationsslanger 

er ført korrekt og ikke klemmes. Monter 2 skruer på 
blæserhuset. Tilspænd skruerne mellem slangerne 
med 2,3 Nm og den udvendige skrue med 2,8 Nm.

Genmontering
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Justering af følsomhed

B

A

C
D

E

A Regulatorarm B Hul 1
C Hul 2 D Hul 3
E Hul 4

Regulatorens følsomhed justeres ved igen at anbringe 
regulatorfjederen i hullerne på regulatorarmen. Hvis der 
sker hastighedsudsving ved en motorbelastningsændring, 
er regulatoren indstillet til for stor følsomhed. Hvis der 
sker et stort fald i hastigheden ved tilførsel af normal 
belastning, skal regulatoren indstilles til en større 
følsomhed. Foretag justeringen således:
1. For at øge følsomheden skal fjederen fl yttes tættere 

mod regulatorarmens omdrejningspunkt.
2. For at mindske følsomheden skal fjederen fl yttes 

længere væk fra regulatorarmens omdrejningspunkt.

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. Start motoren, 

kontrollér for lækager, og kontrollér, at der er et 
olietryk (20 psi eller mere). Lad motoren køre i 
tomgang i mindst 2-3 minutter og derefter med 
5-6 minutter mellem tomgang og mellemområdet.

2. Juster om nødvendigt tomgangsskruen på 
gasspjældshuset. Standardindstillingen for 
tomgangshastighed på EFI-motorer er 1500 o/min., 
men visse modeller kan kræve en anden indstilling.

3. Juster om nødvendigt højhastighedsstoppet placeret 
på kontrolpanelet (hvis monteret). Kontrollér, at den 
maksimale motorhastighed ikke overstiger 4200 o/
min (uden belastning).

Genmontering
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