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8 Onderhoud
8.1 Algemene onderhoudsinstructies

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door het negeren van de instructies en
door ongeoorloofde acties op het apparaat.
▪ Alle gegeven instructies opvolgen.
▪ Geen werkzaamheden uitvoeren waarvoor de vereiste kwa-

lificatie ontbreekt. Indien nodig, een beroep doen op perso-
neel dat goed is geïnstrueerd.

AANWIJZING
Veiligheidshoofdstuk in acht nemen!
De fundamentele veiligheidsinstructies in hoofdstuk 3 Veiligheid,
pagina 7 opvolgen.

▪ Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geïn-
strueerd personeel.

▪ De maatregelen ter voorkoming zijn gebaseerd op de plaatselijke ongeval-
preventievoorschriften.

▪ Voorgeschreven instel- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren binnen
de gestelde termijn.

▪ Defecte onderdelen van het apparaat zo snel mogelijk vervangen.
▪ Persoonlijke beschermingsmiddelen altijd gebruiken.
▪ Alleen onberispelijke gereedschappen gebruiken!
▪ Het inbouwen van ongeschikte reserveonderdelen kan problemen veroor-

zaken. Voor schade of gevolgschade die daaruit ontstaat, kunnen we
geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren daarom het gebruik
van originele reserveonderdelen van HATZ.

▪ De onderhoudsvoorschriften die worden voorgeschreven in deze handlei-
ding strikt opvolgen.

▪ Wijzigingen aan het apparaat alleen uitvoeren in overleg met de fabrikant.
▪ Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de motor is uitge-

schakeld.
▪ Startvoorzieningen (startslinger, repeteerstarter of contactsleutel) buiten

het bereik van onbevoegden houden.
▪ In het geval van motoren met een elektrische startvoorziening, de minpool

loskoppelen van de accu voordat onderhoudswerkzaamheden worden uit-
gevoerd.
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▪ Voor de behandeling en verwijdering van afgewerkte olie, filters en reini-
gingsmiddelen moeten de wettelijke voorschriften worden opgevolgd.

▪ Nadat de onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, controleren of alle ge-
reedschappen, schroeven/bouten, hulpmiddelen en andere voorwerpen
van het apparaat zijn verwijderd en alle veiligheidsvoorzieningen weer zijn
aangebracht.

▪ Voorafgaand aan het starten ervoor zorgen dat zich niemand bevindt in de
gevarenzone van de motor of van het apparaat.

Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden
Het complete apparaat is gemakkelijk te onderhouden. Onderdelen die rele-
vant zijn voor het onderhoud, zijn gemakkelijk bereikbaar.
▪ Onderhoudswerkzaamheden nauwgezet uitvoeren in de voorgeschreven

intervallen, om voortijdige slijtage van het apparaat te voorkomen.
▪ De informatie- en waarschuwingsborden die zijn aangebracht op het appa-

raat ter harte nemen.
▪ Schroefverbindingen die zijn losgedraaid bij onderhoudswerkzaamheden

altijd weer vastdraaien.
▪ Nadat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn voltooid, een functie-

test uitvoeren (proefdraaien).
▪ Voor onderhoudswerkzaamheden die niet worden vermeld en beschreven

in de onderhoudsdocumentatie, kunt u contact opnemen met het dichtst-
bijzijnde HATZ servicestation.

8.2 Onderhoudswerkzaamheden

Veiligheidsinformatie

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door het niet opvolgen van onderhouds-
instructies.
▪ Onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de

motor is uitgeschakeld.
▪ Startvoorzieningen (startslinger, repeteerstarter of contact-

sleutel) buiten het bereik van onbevoegden houden.
▪ Bij motoren in een versie met een elektrische startvoorzie-

ning: minpool van de accu loskoppelen.
▪ Nadat de onderhoudswerkzaamheden zijn voltooid, contro-

leren of alle gereedschappen verwijderd zijn van het appa-
raat.
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8.2.1 Bord Onderhoud

AANWIJZING

i
Afhankelijk van het type motor wordt een van de afgebeelde on-
derhoudsschema's bijgeleverd.
▪ Het moet op een goed zichtbare plaats op de motor of op

het apparaat worden geplakt.
▪ Het onderhoudsschema is bepalend voor de onderhoudsin-

tervallen (zie paragraaf 8.2.2 Onderhoudsschema, pagina
63)

2M41. zonder oliecarter

2M31

2M40

2M41

500h250h

= 1h

max

OIL

0,1 mm
0.004"

max
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2M41. met oliecarter; 3-4M41. en 4M42 algemeen

.M31/.M40

.M41/.M42

500h250h

= 1h

max

OIL

0,1 mm
0.004"

max

2-4L41C; 4L42C

max

OIL
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8.2.2 Onderhoudsschema
In het geval van nieuwe of gereviseerde motoren na 25 bedrijfsuren:
▪ Motorolie verversen
▪ Klepspeling controleren, indien nodig instellen
▪ Schroefverbindingen controleren (cilinderkopbouten niet natrekken!)
In het geval van korte perioden van gebruik de motorolie, ongeacht het aan-
tal behaalde bedrijfsuren, uiterlijk na 12 maanden verversen.

De mate van verontreiniging van de brandstof, de zorgvuldigheid bij het tan-
ken evenals de verontreiniging in het inwendige van de brandstoftank zijn
bepalend voor de levensduur van het brandstofvoorfilter en van het brand-
stofhoofdfilter.

Symbool Onderhoudsin-
terval

Onderhoudswerkzaamhe-
den/controle

Paragraaf

Elke 8-15 be-
drijfsuren of voor
elke dagelijkse
start

Oliepeil controleren. 7.9 Oliepeil con-
troleren en indien
nodig olie bijvul-
len, pagina 56

Aanzuiggebied voor de ver-
brandingslucht controleren.

8.2.3 Aanzuigge-
bied voor de ver-
brandingslucht
controleren, pagi-
na 66

Koelluchtgebied controleren. 8.2.4 Koellucht-
gebied controle-
ren, pagina 68

Visuele inspectie van de
startslinger op conditie (hand-
greep, krukarm, klauw)
Indien nodig, schuifgebied tus-
sen geleidebus en startslinger
licht invetten.

−

Wekelijks Waterafscheider controleren. 7.8 Waterafschei-
der controleren,
pagina 55
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Symbool Onderhoudsin-
terval

Onderhoudswerkzaamhe-
den/controle

Paragraaf

250h
Elke 250 be-
drijfsuren

Motorolie verversen (2M41.
zonder oliecarter, 2-4L41C en
4L42C algemeen).

8.2.5 Motorolie
verversen, pagina
69

Poly-V-riem controleren. 8.2.6 Poly-V-riem
controleren, pagi-
na 71

Koelventilator, koelribben en
oliekoeler reinigen.

8.2.7 Koelventila-
tor, koelribben en
oliekoeler reini-
gen, pagina 73

Schroefverbindingen controle-
ren.

8.2.8 Schroefver-
bindingen contro-
leren, pagina 77

Zeefinzet in de uitlaatpijp reini-
gen.

8.2.9 Zeefinzet in
de uitlaatpijp rei-
nigen (extra uit-
rusting), pagina
77

Waterafscheider controleren. 7.8 Waterafschei-
der controleren,
pagina 55

Brandstofvoorfilter controleren
op verontreiniging en indien
nodig vervangen.

8.2.10 Brandstof-
voorfilter vervan-
gen, pagina 79

Vervuilingsindicator voor het
luchtfilter controleren.

8.2.16 Vervui-
lingsindicator
voor het luchtfilter
controleren op
werking, pagina
94
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Symbool Onderhoudsin-
terval

Onderhoudswerkzaamhe-
den/controle

Paragraaf

500h

Elke 500 be-
drijfsuren

Brandstofvoorfilter vervangen. 8.2.10 Brandstof-
voorfilter vervan-
gen, pagina 79

Droog luchtfilter onderhouden.
Filterpatroon vervangen.

8.2.11 Droog
luchtfilter onder-
houden, pagina
81

Klepspeling controleren en in-
stellen.

8.2.13 Klepspe-
ling controleren
en instellen, pagi-
na 85

Motorolie verversen (2M41.
met oliecarter, 3-4M41. en
4M42 algemeen).

8.2.5 Motorolie
verversen, pagina
69

Oliefilter vervangen. 8.2.14 Oliefilter
vervangen, pagi-
na 89

Elke 1000 be-
drijfsuren

Brandstofhoofdfilter vervan-
gen.

8.2.15 Brandstof-
hoofdfilter vervan-
gen, pagina 90

---

Elke 2000 be-
drijfsuren

Afdichtringen in de riemspan-
ner of volledige bandspanner
vernieuwen. (Uit te voeren
door geschoold, opgeleid per-
soneel).

Poly-V-riem vernieuwen. 8.2.17 Poly-V-
riem vernieuwen
en stopmechanis-
me controleren
op werking, pagi-
na 96

---
Elke 3000 be-
drijfsuren (alleen
4L42C en 4M42)

EGR klep, EGR behuizing en
aanzuiggebied reinigen.
(Uit te voeren door geschoold,
opgeleid personeel).

---
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8.2.3 Aanzuiggebied voor de verbrandingslucht controleren

Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Tijdens het werken aan de hete motor bestaat gevaar voor
brandletsel.
▪ Motor laten afkoelen.
▪ Beschermende handschoenen dragen.

AANWIJZING

i
Wanneer sterke verontreiniging wordt geconstateerd, de onder-
houdsintervallen dienovereenkomstig verkorten (zie paragraaf
8.2.2 Onderhoudsschema, pagina 63).

Overzicht

2-4M41 en 4M42

3

2-4L41C en 4L42C

Pos. Aanduiding

1 Aanzuigopening voor verbrandingslucht

2 Stofuitblaasopening

3 Cycloon (optie)

Procedure

Stap Activiteit

1 Aanzuigopening (1) controleren op grof materiaal zoals blade-
ren, grote hoeveelheden stof enz. en indien nodig reinigen.
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Stap Activiteit

2 Stofuitblaasopening (2) aan de onderzijde van de cycloon-
voorafscheider controleren op vrije doorgang en indien nodig
reinigen.

3 In het geval van olieachtige verontreiniging cycloon (3) demon-
teren en reinigen.

Elektrische vervuilingsindicator voor het luchtfilter

2-4L41C en 2-4M41 4L42C en 4M42

Pos. Aanduiding

5 Vervuilingsindicator luchtfilter

Mechanische vervuilingsindicator voor het luchtfilter

Pos. Aanduiding

1 rood veld
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Procedure

Stap Activiteit

In het geval van een elektrische vervuilingsindicator voor het luchtfil-
ter:

1 De motor kort op maximaal toerental laten draaien en controle-
ren of het controlelampje (5) – afhankelijk van de versie – kort
brandt.
Bij de motoren 4L42C en 4M42 geeft de volgende knippercode
aan dat onderhoudswerkzaamheden aan het luchtfilter nodig
zijn:
▪ 7 keer kort knipperen (ong. 0.5 seconde) en
▪ 1 keer lang knipperen (ong. 1.5 seconde)

(zie paragraaf 8.2.11 Droog luchtfilter onderhouden, pagina
81).

In het geval van een mechanische vervuilingsindicator voor het lucht-
filter:

1 De motor kort op maximaal toerental laten draaien en controle-
ren of een rood veld (1) zichtbaar wordt in de mechanische
vervuilingsindicator voor het luchtfilter.
Wanneer het rode veld (1) zichtbaar wordt, betekent dit dat on-
derhoudswerkzaamheden aan het luchtfilter nodig zijn (zie pa-
ragraaf 8.2.11 Droog luchtfilter onderhouden, pagina 81).

8.2.4 Koelluchtgebied controleren

Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Tijdens het werken aan de hete motor bestaat gevaar voor
brandletsel.
▪ Motor laten afkoelen voordat wordt begonnen met onder-

houdswerkzaamheden.
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VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel.
Tijdens het werken met perslucht kunnen vreemde voorwerpen
terechtkomen in de ogen.
▪ Veiligheidsbril dragen.
▪ De persluchtstraal nooit op anderen of op uzelf richten.

VOORZICHTIG
Gevaar voor schade aan de motor als gevolg van overver-
hitting.
Het lampje voor de motortemperatuur (optie) gaat aan wanneer
de motor oververhit raakt.
▪ Motor onmiddellijk uitschakelen en oorzaak verhelpen.

AANWIJZING

i
Wanneer sterke verontreiniging wordt geconstateerd, de onder-
houdsintervallen dienovereenkomstig verkorten (zie paragraaf
8.2.2 Onderhoudsschema, pagina 63).

Procedure

Stap Activiteit

1 Luchtinlaat- en luchtuitlaatgebied controleren op grof materiaal
zoals bladeren, grote hoeveelheden stof enz. en indien nodig
reinigen (zie paragraaf 8.2.7 Koelventilator, koelribben en olie-
koeler reinigen, pagina 73).

8.2.5 Motorolie verversen

Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Bij werkzaamheden aan de motor dreigt gevaar voor brandletsel
als gevolg van hete olie.
▪ Beschermingsmiddelen (handschoenen) dragen.
▪ Afgewerkte olie opvangen en verwijderen volgens de plaat-

selijke milieuvoorschriften.
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AANWIJZING

i
▪ De motor moet horizontaal staan.
▪ De motor moet zijn uitgeschakeld.
▪ Motorolie alleen aftappen als hij warm is.

Overzicht

M41 L41

Pos. Aanduiding

1 Olieaftapplug

2 Aftapbuis

Olie aftappen

Stap Activiteit

1 Olieaftapplug (1) eruit draaien en olie volledig aftappen.
Bij het eruit draaien van de olieaftapplug (1) bij motoren van
het type 2-4L41C en 4L42C erop letten dat de aftapbuis (2)
niet loskomt. Tegenhouden met een steeksleutel.

2 Gereinigde olieaftapplug (1) met een nieuwe afdichtring erin
schroeven en aandraaien.
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Overzicht

Pos. Aanduiding

1 Oliepeilstok

2 Codeletter op de oliepeilstok

Procedure – olie bijvullen

Stap Activiteit

1 Motorolie bijvullen tot aan de merkstreep max. van de oliepeil-
stok (1).
▪ Specificatie en viscositeit, zie paragraaf 4.3 Motorolie, pagi-

na 26.
▪ Aan de codeletter op de oliepeilstok (2) kan men zien of de

motor met of zonder oliecarter is uitgerust (zie paragraaf 4
Technische gegevens, pagina 23).

2 Oliepeilstok (1) weer erin steken.

3 Na kort proefdraaien oliepeil controleren en indien nodig corri-
geren (zie paragraaf 7.9 Oliepeil controleren en indien nodig
olie bijvullen, pagina 56).

8.2.6 Poly-V-riem controleren

Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Tijdens het werken aan de hete motor bestaat gevaar voor
brandletsel.
▪ Motor laten afkoelen voordat wordt begonnen met onder-

houdswerkzaamheden.
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VOORZICHTIG

Schade als gevolg van onvoldoende koeling van de motor.
Motor alleen gebruiken als alle afdekkingen zijn gemonteerd.

Voorbereiding

Stap Activiteit

1 In het geval van een ingekapselde motor het deksel voor de
luchttoevoerhuis eraf schroeven (zie paragraaf 5 Opbouw van
de motor, pagina 27).

1 In het geval van motoren zonder omkapseling de riembeveili-
ging eraf schroeven (zie paragraaf 5 Opbouw van de motor, pa-
gina 27).

Overzicht

1 Riemspanner

2 Poly-V-riem

Beschadiging van de poly-V-riem
3 Dwarsscheuren aan de achterzijde

4 Rafels aan de randen

5 Dwarsscheuren in verschillende ribben

6 Uitgebroken ribben
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Procedure

Stap Activiteit

1 Riemspanner (1) controleren op lekken. In het geval van een
olieachtige riemspanner contact opnemen met een HATZ servi-
cestation.

2 Poly-V-riem (2) controleren op de volgende beschadigingen:
▪ Dwarsscheuren aan de achterzijde van de riem.
▪ Rafels aan de randen.
▪ Afzetting van vuil tussen de ribben.
▪ Olieachtige verontreiniging.
▪ Dwarsscheuren in verschillende ribben.
▪ Uitgebroken ribben.
Indien een of meer van deze beschadigingen voorkomen, poly-
V-riem vernieuwen (zie paragraaf 8.2.17 Poly-V-riem vernieu-
wen en stopmechanisme controleren op werking, pagina 96).

3 Deksel voor de luchttoevoerhuis of riembescherming weer mon-
teren.

8.2.7 Koelventilator, koelribben en oliekoeler reinigen

Veiligheidsinstructies

GEVAAR

Explosiegevaar als gevolg van ontvlambare reinigingsmid-
delen.
Er bestaat explosiegevaar als wasbenzine wordt gebruikt voor
het reinigen. Dit is zeer licht ontvlambaar, kan elektrostatisch
worden geladen en een explosief gas-luchtmengsel vormen.
▪ Voor het reinigen halogeenvrije koudreiniger gebruiken met

een hoog vlampunt.
▪ Voorschriften van de fabrikant opvolgen.

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Tijdens het werken aan de hete motor bestaat gevaar voor
brandletsel.
▪ Motor laten afkoelen voordat wordt begonnen met onder-

houdswerkzaamheden.
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VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel.
Tijdens het werken met perslucht kunnen vreemde voorwerpen
terechtkomen in de ogen.
▪ Veiligheidsbril dragen.
▪ De persluchtstraal nooit op anderen of op uzelf richten.

VOORZICHTIG
Gevaar voor schade aan de motor als gevolg van overver-
hitting.
Het lampje voor de motortemperatuur (optie) gaat aan wanneer
de motor oververhit raakt.
▪ Motor onmiddellijk uitschakelen en oorzaak verhelpen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor schade aan het apparaat als gevolg van onjuis-
te reiniging van de motor.
▪ Motor volledig laten afkoelen voordat wordt begonnen met

reinigen.
▪ Componenten van het elektrische systeem bij het reinigen

van de motor niet afspuiten met een waterstraal of hoge-
drukstraal.

▪ Geen benzine of reinigingsmiddelen die zuren bevatten ge-
bruiken.

VOORZICHTIG

Schade als gevolg van onvoldoende koeling van de motor.
Motor alleen gebruiken als alle afdekkingen zijn gemonteerd.

AANWIJZING

i
Wanneer sterke verontreiniging wordt geconstateerd, de onder-
houdsintervallen dienovereenkomstig verkorten (zie paragraaf
8.2.2 Onderhoudsschema, pagina 63).
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Overzicht – Voorbereidende werkzaamheden

Pos. Aanduiding

1 Scherm

Voorbereiding – Reinigen

Stap Activiteit

1 In het geval van een ingekapselde motor het volgende eraf
schroeven : 
(zie paragraaf 5 Opbouw van de motor, pagina 27)
▪ Kap
▪ Zijwand
▪ Afdekplaat bedieningszijde
▪ Ventilatieschacht voor koellucht
▪ Afdekplaat uitlaatzijde

1 In het geval van motoren zonder omkapseling het volgen-
de verwijderen:
▪ Zijpaneel
▪ Koelluchtstroom voor motoroliekoeler

2 Scherm (1) eraf schroeven
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Overzicht – Reinigen

Procedure – Reinigen

Stap Activiteit

Reiniging in het geval van droge verontreiniging

1 Koelventilator, cilinderkop en cilinder reinigen met een ge-
schikte borstel.

2 Het volledige koelluchtgebied uitblazen met perslucht.

3 Oliekoeler alleen uitblazen met perslucht.
LET OP:
▪ Persluchtpistool niet op de kwetsbare koelerlamellen plaat-

sen.

4 In het geval van een ingekapselde motor bovendien het gebied
tussen bodemplaat en krukkast reinigen.

5 Omkapseling of luchtgeleiders weer monteren.

Reiniging in het geval van vochtige of olieachtige verontreiniging

1 Minpool loskoppelen van de accu.

2 Generator en regelaar reinigen met de hand.

3 De generator met ingebouwde regelaar afdekken en nooit
rechtstreeks afspuiten.

4 Het volledige gebied volgens voorschrift van de fabrikant be-
sproeien met een geschikte reinigingsoplossing en vervolgens
afspuiten met een waterstraal.
Componenten van het elektrische systeem bij het reinigen van
de motor niet afspuiten met een waterstraal of hogedrukstraal.

5 Motor droogblazen met perslucht.
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Stap Activiteit

6 Oorzaak van de verontreiniging met olie vaststellen en lekkage
laten verhelpen door een HATZ servicestation.

7 Omkapseling of luchtgeleiders weer monteren.

8 Motor laten warmdraaien om roestvorming te voorkomen.

8.2.8 Schroefverbindingen controleren

Veiligheidsinformatie

AANWIJZING

i
▪ Bevestiging van de cilinderkop niet natrekken!
▪ De afstelschroeven op de toerentalregelaar en op het in-

spuitsysteem zijn verzegeld met lak en mogen niet worden
aangedraaid of versteld.

▪ Alleen losse schroefverbindingen natrekken. Schroefverbin-
dingen kunnen geborgd zijn met borgmiddel of zijn aange-
draaid tot een voorgeschreven aandraaimoment. Het aan-
draaien van schroefverbindingen die al vastzitten kan leiden
tot beschadigingen.

Procedure

Stap Activiteit

1 Alle schroefverbindingen controleren op conditie en vastzitten
(uitzonderingen, zie opmerking).

2 Losse schroefverbindingen weer vastdraaien.

8.2.9 Zeefinzet in de uitlaatpijp reinigen (extra uitrusting)

Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Tijdens het werken aan de hete motor bestaat gevaar voor
brandletsel.
▪ Motor laten afkoelen voordat wordt begonnen met onder-

houdswerkzaamheden.
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VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel
Tijdens reinigingswerkzaamheden aan de uitlaatzeef bestaat er
gevaar voor letsel.
▪ Beschermende handschoenen dragen.

AANWIJZING

i
Het draaien van de motor gedurende een langere periode zon-
der of met geringe belasting kan leiden tot voortijdige afzettin-
gen in de zeefinzet.
Onderhoudsinterval dienovereenkomstig verkorten.

Overzicht

Pos. Aanduiding

1 Pijpklem

2 Zeefinzet

Procedure

Stap Activiteit

1 Pijpklem (1) losdraaien en samen met uitlaatpijp verwijderen.

2 Afzettingen in de zeefinzet (2) verwijderen.

3 Zeefinzet controleren op scheuren of breuk, indien nodig ver-
nieuwen.
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8.2.10 Brandstofvoorfilter vervangen

Veiligheidsinstructies

GEVAAR

Brandgevaar als gevolg van brandstof.
Gelekte of gemorste brandstof kan ontbranden door hete delen
van de motor en ernstig brandletsel veroorzaken.
▪ Nooit tanken in de buurt van open vuur of van vonken.
▪ Niet roken.
▪ Brandstof niet morsen.

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel
Herhaald contact met dieselbrandstof kan leiden tot broze en
gebarsten huid.
▪ Beschermende handschoenen dragen.

VOORZICHTIG

Gevaar voor verontreiniging van het milieu als gevolg van
gemorste brandstof.
Als het filter wordt uitgebouwd, wordt ook een kleine hoeveel-
heid brandstof afgetapt.
▪ Uitlopende brandstof opvangen en verwijderen volgens de

plaatselijke milieuvoorschriften.

VOORZICHTIG
Vuildeeltjes kunnen het brandstofinspuitsysteem beschadi-
gen.
▪ Op reinheid letten, om ervoor te zorgen dat er geen vuil te-

rechtkomt in de brandstofleiding.
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Overzicht

Pos. Aanduiding

1 Brandstofleidingen

2 Brandstofvoorfilter

Procedure

Stap Activiteit

1 Geschikt reservoir onder het filter plaatsen, om vrijkomende
brandstof op te vangen.

2 Brandstoftoevoerleiding afsluiten.

3 Brandstofleidingen (1) aan beide zijden van het brandstofvoor-
filter (2) verwijderen.

4 Oud filter verwijderen volgens de plaatselijke milieuvoorschrif-
ten.

5 Nieuw brandstofvoorfilter plaatsen.
Daarbij letten op het volgende:
▪ Pijl voor stromingsrichting
▪ Plaatsing van de brandstoftank: HOOG of LAAG
▪ Montagepositie/stromingsrichting zo verticaal mogelijk

6 Brandstoftoevoer vrijgeven.

2-4L41C en 2-4M41

7 Om het startproces te vergemakkelijken, adviseren wij om de
brandstof met de hendel op de brandstofopvoerpomp voor te
pompen (te primen) totdat de brandstof hoorbaar via de retour-
leiding terugstroomt in de brandstoftank (zie paragraaf 7.3.1
Brandstof pompen met de hendel, pagina 38).

8 Lektest uitvoeren door bedienen van de hendel.
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Stap Activiteit

9 Toegangsdeksel voor de brandstofopvoerpomp na afloop weer
in de zijwand plaatsen.

4L42C en 4M42

7 Wanneer startproblemen optreden, moet het brandstofinspuit-
systeem worden ontlucht via de brandstof-handpomp (zie pa-
ragraaf 7.3.2 Brandstof pompen met de brandstof-handpomp,
pagina 39).

8.2.11 Droog luchtfilter onderhouden

AANWIJZING

i
▪ Filterpatroon onmiddellijk reinigen als bij maximaal toerental

de gecombineerde indicator op de instrumentenkast 14 keer
knippert.

▪ De filterpatroon wordt ofwel vervangen of afhankelijk van de
verontreiniging gereinigd of gecontroleerd.

▪ Filterpatroon altijd vernieuwen na een gebruiksduur van 500
bedrijfsuren.

▪ Viercilindermotoren hebben twee filterpatronen.

Overzicht motoren 2-4 L41C en 4L42C

Pos. Aanduiding

1 Bout

2 Deksel

3 Filterpatroon

4 Luchtfilterbehuizing

5 Afstandshouder

6 Bus
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Pos. Aanduiding

7 Beugel

Luchtfilterpatroon demonteren – motoren 2-4L41C en 4L42C

Stap Activiteit

1 Kap voor de omkapseling verwijderen.

2 Vastzittend vuil in het gebied van het luchtfilterhuis (4) verwij-
deren.

3 Bouten (1) slechts zo ver losdraaien dat de volledige luchtfilter-
behuizing (4) eraf kan worden getild.

4 Opening in de inlaatbuis afdekken om evt. binnendringen van
vuil en andere vreemde voorwerpen te voorkomen.

5 Bij driecilindermotoren beugel (7) openen.
▪ Bij driecilindermotoren wordt het deksel (2) bovendien nog

vastgehouden met de beugel (7).

6 Luchtfilterbehuizing (4) openen.

7 Filterpatroon (3) verwijderen.

8 Luchtfilterbehuizing (4) en deksel (2) reinigen.

9 Bij losse afstandshouder (5) de bus (6) vernieuwen.
▪ De afstandshouder (5) is door middel van de elastische bus

(6) verbonden met de bout (1), om ervoor te zorgen dat hij
bij demontage- en montagewerkzaamheden niet in de aan-
zuigbuis kan vallen.

Overzicht motoren 2-4M41. en 4M42

Pos. Aanduiding

1 Beugel

2 Deksel voor de luchtfilterbehuizing
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Pos. Aanduiding

3 Bout

4 Filterdeksel

5 Afstandshouder

6 Bus

7 Filterpatroon

8 Luchtfilterbehuizing

Luchtfilterpatroon demonteren – motoren 2-4M41. en 4M42

Stap Activiteit

1 Beugels (1) losmaken en deksel voor de luchtfilterbehuizing (2)
verwijderen.

2 Vastzittend vuil in het gebied van het luchtfilter verwijderen.

3 Bouten (3) slechts zo ver losdraaien dat het filterdeksel (4) sa-
men met de filterpatroon (7) kan worden verwijderd.

4 Opening in de inlaatbuis afdekken om evt. binnendringen van
vuil en andere vreemde voorwerpen te voorkomen.

5 Deksel voor de luchtfilterbehuizing (2), filterdeksel (4) en lucht-
filterbehuizing (8) reinigen.

6 Bij losse afstandshouder (5) de bus (6) vernieuwen.
▪ De afstandshouder (5) is door middel van de elastische bus

(6) verbonden met de bout (3), om ervoor te zorgen dat hij
bij demontage- en montagewerkzaamheden niet in de aan-
zuigbuis kan vallen.

8.2.12 Luchtfilterpatroon controleren en reinigen

Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel.
Tijdens het werken met perslucht kunnen vreemde voorwerpen
terechtkomen in de ogen.
▪ Veiligheidsbril dragen.
▪ De persluchtstraal nooit op anderen of op uzelf richten.
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AANWIJZING

i
▪ De druk mag niet hoger zijn dan 5 bar.
▪ Een afstand van ongeveer. 150 mm moet worden aange-

houden tussen filterpatroon en persluchtpistool.
▪ De filterpatroon mag niet worden uitgewassen of uitgeklopt.
▪ De geringste beschadiging in de gebieden afdichtingsvlak,

filterpapier en filterpatroon sluit een hergebruik van de filter-
patroon uit.

Overzicht – Luchtfilterpatroon reinigen/controleren

Pos. Aanduiding

1 Afdichtingsvlak

Stap Activiteit

Droge verontreiniging

1 Filterpatroon met droge perslucht van binnen naar buiten uitbla-
zen totdat er geen stof meer uitkomt.

2 Afdichtingsvlakken (2) van de filterpatroon controleren op be-
schadiging.

3 Filterpatroon door schuin houden tegen het licht of doorschijnen
met een lamp controleren op scheuren of andere beschadiging
van het filterpapier.

4 Filterpatroon indien nodig vervangen (zie opmerking).

Vocht of olieachtige verontreiniging

1 Filterpatroon vernieuwen.
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Mechanische vervuilingsindicator voor het luchtfilter

Pos. Aanduiding

1 rood veld

2 Terugstelknop

Procedure – Luchtfilterpatroon monteren

Stap Activiteit

1 Bij het in elkaar zetten alle delen achtereenvolgens afzonderlijk
monteren, om een goede plaatsing en veilige afdichting te waar-
borgen.

2 Na de montage van het filter het zichtbare rode veld (1) in de
onderhoudsindicator ontgrendelen door te drukken op de terug-
stelknop (2).

8.2.13 Klepspeling controleren en instellen

Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Tijdens het werken aan de hete motor bestaat gevaar voor
brandletsel. Instelwerkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de
motor koud is (10-30 °C).
▪ Motor laten afkoelen.

VOORZICHTIG

Schade als gevolg van onvoldoende koeling van de motor.
Motor alleen gebruiken als alle afdekkingen zijn gemonteerd.
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Overzicht – Voorbereidende werkzaamheden

Pos. Aanduiding

1 Vierkante opening

2 Zeskantmoer

3 Kleppendeksel

Voorbereiding – Klepspeling afstellen

Stap Activiteit

1 In het geval van een ingekapselde motor de kap voor de omkap-
seling verwijderen (zie paragraaf 5 Opbouw van de motor, pagi-
na 27).

2 Zeskantmoer (2) verwijderen en kleppendeksel (3) verwijderen.

3 Deksel voor de luchttoevoerhuis (zie paragraaf 5 Opbouw van
de motor, pagina 27) of riembescherming verwijderen.

4 Ratel of T-stuk 1/2" met het vereiste verlengstuk in de vierkante
opening (1) plaatsen.

AANWIJZING

i
Motor in de draairichting draaien.
In beide gevallen – vliegwielzijde of stuurzijde – tegen de klok in.
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Nummering van de kleppen en cilinders vanaf de ventilatorzijde

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Afstelmethode voor tweecilindermotor

Stap Activiteit

1 Kleppen van de 1e cilinder – ventilatorzijde – afstellen op over-
lapping (uitlaatklep nog niet gesloten, inlaatklep begint te ope-
nen).

2 Krukas 180° in de draairichting draaien en kleppen van de 2e ci-
linder controleren.

3 Krukas 180° verder draaien in de draairichting en kleppen van
de eerste cilinder controleren.

Afstelmethode voor drie- en viercilindermotoren

Type Klep nr. ... volledig ge-
opend

Kleppen van de ... ci-
linder controleren

3-cilinder
1
5
3

3e cilinder
2e cilinder
1e cilinder

4-cilinder
1
5
7
3

3e cilinder
4e cilinder
2e cilinder
1e cilinder
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Overzicht – Klepspeling afstellen

Pos. Aanduiding

1 Zeskantmoer

2 Afstelschroef

3 Voelermaat

Procedure – Klepspeling afstellen

Stap Activiteit

1 Klepspeling controleren met voelermaat (3). Instelwaarde, zie
paragraaf 4 Technische gegevens, pagina 23

2 Wanneer de klepspeling moet worden gecorrigeerd:
▪ Zeskantmoer (1) losdraaien.
▪ Afstelschroef (2) zodanig verdraaien dat na het opnieuw vast-

draaien van de zeskantmoer (1) de voelermaat (3) met lichte
weerstand erdoor kan worden getrokken.

3 De bovenstaande procedure over het volledige klepgebied her-
halen met bijzondere aandacht voor de bovengenoemde afstel-
methode.

4 Kleppendeksel weer erop zetten:
▪ Altijd de afdichtringen vernieuwen.
▪ Bevestigingsmoeren voor kleppendeksel max. twee keer ge-

bruiken, vervolgens vernieuwen.
▪ Aandraaimoment: 10 Nm.

5 Alle afdekkingen monteren.
LET OP:
▪ De motor mag in geen geval worden gebruikt, wanneer niet

alle afdekkingen zijn gemonteerd.
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Stap Activiteit

6 Na kort proefdraaien kleppendeksel controleren op lekken.

8.2.14 Oliefilter vervangen

Veiligheidsinformatie

VOORZICHTIG

Gevaar voor brandletsel.
Bij werkzaamheden aan de motor dreigt gevaar voor brandletsel
als gevolg van hete olie.
▪ Beschermingsmiddelen (handschoenen) dragen.
▪ Afgewerkte olie opvangen en verwijderen volgens de plaat-

selijke milieuvoorschriften.

Overzicht

1 Oliefilter

2 Bandsleutel

3 Afdichting

Procedure

Stap Activiteit

1 Oliefilter (1) met bandsleutel (2) losdraaien en snel eraf schroe-
ven of eruit trekken.
▪ HATZ bestelnr. voor bandsleutel: 620 307 01.

2 Oud filter verwijderen volgens de plaatselijke milieuvoorschrif-
ten.

3 Eruit gelopen motorolie uit de olie-opvangschaal wissen.
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Stap Activiteit

4 Afdichting (3) van het nieuwe oliefilter licht inoliën.

5 Oliefilter erin draaien en met de hand aandraaien.

6 Motorolie bijvullen tot aan de merkstreep max. van de oliepeil-
stok.
▪ Specificatie en viscositeit, zie paragraaf 4.3 Motorolie, pagina

26.
▪ Aan de merkstreep op de oliepeilstok kan men zien of de mo-

tor met of zonder oliecarter is uitgerust (zie paragraaf 4.1 Mo-
tor, pagina 24).

7 Oliepeilstok weer erin steken.

8 Na kort proefdraaien het oliepeil controleren en indien nodig cor-
rigeren.

9 Oliefilter controleren op lekken, evt. met de hand natrekken.

8.2.15 Brandstofhoofdfilter vervangen

Veiligheidsinstructies

GEVAAR

Brandgevaar als gevolg van brandstof
Gelekte of gemorste brandstof kan ontbranden door hete delen
van de motor en ernstig brandletsel veroorzaken.
▪ Brandstof niet morsen.
▪ Tijdens werkzaamheden aan het brandstofsysteem geen

open vuur.
▪ Niet roken.

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel
Herhaald contact met dieselbrandstof kan leiden tot broze en
gebarsten huid.
▪ Beschermende handschoenen dragen.
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VOORZICHTIG

Gevaar voor verontreiniging van het milieu als gevolg van
gemorste brandstof.
Als het filter wordt uitgebouwd, wordt ook een kleine hoeveel-
heid brandstof afgetapt.
▪ Uitlopende brandstof opvangen en verwijderen volgens de

plaatselijke milieuvoorschriften.

VOORZICHTIG
Vuildeeltjes kunnen het brandstofinspuitsysteem beschadi-
gen.
▪ Op reinheid letten, om ervoor te zorgen dat er geen vuil te-

rechtkomt in de brandstofleiding.

Overzicht 2-4L41C en 2-4M41.

Pos. Aanduiding

1 Bandsleutel (HATZ bestelnr.: 620 307 01)

Stap Activiteit

1 In het geval van een ingekapselde motor:
▪ Kap voor de omkapseling eraf tillen

(zie paragraaf 5 Opbouw van de motor, pagina 27).

In het geval van motoren zonder omkapseling:
▪ Zijpaneel verwijderen

(zie paragraaf 5 Opbouw van de motor, pagina 27).

2 Geschikt reservoir onder het filter plaatsen, om vrijkomende
brandstof op te vangen.
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Stap Activiteit

3 Brandstoftoevoerleiding afsluiten.

4 Bandsleutel (1) erop schuiven en brandstoffilter linksom draai-
end eraf schroeven.

5 Oud filter verwijderen volgens de plaatselijke milieuvoorschrif-
ten.

6 Afdichting van het nieuwe brandstoffilter licht inoliën.

7 Brandstoffilter monteren en met de hand aandraaien.

8 Brandstoftoevoer vrijgeven.

9 Om het startproces te vergemakkelijken, adviseren wij om de
brandstof met de hendel op de brandstofopvoerpomp voor te
pompen (te primen) totdat de brandstof hoorbaar via de retour-
leiding terugstroomt in de brandstoftank (zie paragraaf 7.3.1
Brandstof pompen met de hendel, pagina 38).

10 Lektest uitvoeren door bedienen van de hendel.

11 Toegangsdeksel voor de brandstofopvoerpomp na afloop weer
in de zijwand plaatsen.

12 Omkapseling of luchtgeleiders weer monteren.

Overzicht 4L42C en 4M42

Pos. Aanduiding

1 Aftapplug
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Voorbereiding 4L42C en 4M42

Stap Activiteit

1 Brandstofleidingen afsluiten op de filterbehuizing.

2 Geschikt reservoir onder het filter plaatsen, om vrijkomende
brandstof op te vangen.

3 Aftapplug (1) losdraaien en brandstof aftappen.

Overzicht 4L42C en 4M42

Pos. Aanduiding

1 Bandsleutel (HATZ bestelnr.: 620 307 01)

2 Afdichting

Procedure 4L42 C en 4M42

Stap Activiteit

1 Bandsleutel (1) erop schuiven en brandstoffilter linksom draai-
end eraf schroeven.

2 Oud filter verwijderen volgens de plaatselijke milieuvoorschrif-
ten.

3 Afdichting (2) van het nieuwe brandstoffilter licht inoliën.

4 Brandstoffilter monteren en met de hand aandraaien.

5 Brandstoftoevoer vrijgeven.

6 Brandstofinspuitsysteem ontluchten via de brandstof-handpomp
(zie paragraaf 7.3.2 Brandstof pompen met de brandstof-hand-
pomp, pagina 39).

7 Brandstoffilter na kort proefdraaien controleren op lekken, indien
nodig, met de hand natrekken.
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8.2.16 Vervuilingsindicator voor het luchtfilter controleren op werking

Overzicht

Elektrische 
Vervuilingsindicator luchtfilter

0

I

II

Mechanische 
Vervuilingsindicator luchtfilter

Slang van de luchtaanzuigbuis

Pos. Aanduiding

1 Rood veld

2 Terugstelknop

3 Slang

4 Vervuilingsindicator luchtfilter

Contactslot

0 Uit

I In werking

II Starten
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Procedure

Stap Activiteit

1 Kap voor de omkapseling of zijpaneel verwijderen (zie paragraaf
5 Opbouw van de motor, pagina 27).

2 Contactsleutel in stand I draaien.

3 Slang (3) van de luchtaanzuigbuis verwijderen.

Elektrische vervuilingsindicator voor het luchtfilter

LET OP:
Bij de motortypen 4L42 en 4M42 kan deze functietest niet wor-
den uitgevoerd.

4 Aan het uiteinde van de slang met krachtige zuiging vacuüm op-
bouwen.
Het lampje (4) gaat aan.

5 Wanneer er geen reactie komt, de volgende punten controleren:
▪ Elektrisch systeem; kabelaansluitingen enz.
▪ Controlelampje
▪ Onderhoudsschakelaar op werking.

Mechanische vervuilingsindicator voor het luchtfilter

4 Aan het uiteinde van de slang met krachtige zuiging vacuüm op-
bouwen.
Rood veld (1) wordt vergrendeld.

5 Na de functietest het rode veld (1) ontgrendelen door te drukken
op de terugstelknop (2).

Na de functietest

6 Defecte onderdelen vervangen.

7 Slang (3) van de luchtaanzuigbuis weer erop steken.

8 Omkapseling of luchtgeleiders weer monteren.
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8.2.17 Poly-V-riem vernieuwen en stopmechanisme controleren op werking

AANWIJZING

i
Wanneer de riem wordt vervangen:
▪ Altijd het stopmechanisme controleren op werking. De stop-

bout moet door veerkracht naar buiten komen, anders is het
automatische stopmechanisme bij breuk van de riem buiten
werking.

▪ Wanneer de groeven eruit zijn gebroken of verbogen, de
beschadigde riemschijf in elk geval vernieuwen.

▪ Om bij het bestellen van poly-V-riemen absoluut zeker te
zijn over de lengte, adviseren we om de diameter van de
riemschijf aan de ventilatorzijde te meten en deze te gebrui-
ken als uitgangspunt voor de selectie.

Type riem
Wegens de verschillende diameters van de riemschijven aan de ventilatorzij-
de, in samenhang met verschillende motortypen en versies, worden poly-V-
riemen met verschillende lengten gebruikt.

Type en versie van
de motor

Identnummer Lengte van de
riem mm

Ventilatorschijf
Ø mm

2L41C 502 031 00 920 72

Alle overige typen
en versies

501 415 00 910 64

Overzicht – Poly-V-riem demonteren

Pos. Aanduiding

1 Cilinderkopschroef

2 Spanrol

3 Riemschijf
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Procedure – Poly-V-riem demonteren

Stap Activiteit

1 Een cilinderkopschroef (1) op de riemschijf (3) eraf schroeven.

2 Spanrol (2) terugdrukken en met behulp van de cilinderkop-
schroef (1) vergrendelen.

3 Riemschijf (3) eraf schroeven.

4 Riemschijf (3) controleren op uitgebroken of verbogen groeven.

5 Poly-V-riem verwijderen.

Overzicht – Stopmechanisme van de riembeveiliging controleren op werking

Pos. Aanduiding

1 Spanrol

2 Haakse hendel

3 Stop-bout

Procedure – Stopmechanisme van de riembeveiliging controleren op wer-
king

Stap Activiteit

1 Zuiger met spanrol (1) vrijgeven door de cilinderkopschroef te
verwijderen.
▪ Zuiger met spanrol wordt door veerdruk uit de behuizing ge-

drukt.
▪ Haakse hendel (2) draait naar beneden en geeft de stop-bout

(3) vrij.
▪ Stop-bout (3) moet door veerkracht naar buiten komen, an-

ders is het automatische stopmechanisme bij breuk van de
riem buiten werking.
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Stap Activiteit

2 Wanneer er geen reactie komt, neemt u contact op met het
dichtstbijzijnde HATZ servicestation.

Overzicht – Poly-V-riem erop leggen

Pos. Aanduiding

1 Stop-bout

2 Spanrol

3 Behuizing

Procedure – Poly-V-riem erop leggen

Stap Activiteit

1 Stop-bout (1) erin schuiven.

2 Zuiger met spanrol (2) in behuizing (3) schuiven en vergrende-
len met behulp van de cilinderkopschroef.

3 Poly-V-riem gecentreerd op de riemschijf van de waaier, de
spanrol (2) en de riemschijf beneden leggen.
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Overzicht – Riemschijf centreren

Pos. Aanduiding

1 Cilinderkopschroef

2 Vierkante opening

Procedure – Riemschijf centreren

Stap Activiteit

1 Riemschijf met een cilinderkopschroef (1) handvast draaien,
zonder de schijf volledig op de centrering te plaatsen.

2 Ratel of T-stuk 1/2" met het vereiste verlengstuk in de vierkante
opening (2) plaatsen.

3 Riemschijf verdraaien totdat een volgende cilinderkopschroef
kan worden gemonteerd.

4 Overige cilinderkopschroeven erin schroeven en alle schroeven
vastdraaien.


