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Inledning 

Beskrivning: 

  
Bästa kund: 

Först av allt vill vi tacka dig för att du har valt en produkt från Solé Diesel.  Vi 

rekommenderar dig att läsa den här handboken noggrant innan du utför någon av 

operationerna och att alltid ha den tillgänglig nära motorn, för du kommer att ha stor nytta av 

den i framtiden.  

Vår målsättning som tillverkningsföretag är att du ska ha nytta av vår produkt, oavsett 

vilket ändamål som du använder den för. Den utrustning som tillverkas vid Solé Diesels 

anläggningar är utformad för att ge största möjliga utbyte under mycket krävande 

driftförhållanden. 

 

 De bilder, den text och den information som återfinns i handboken är baserade på 

produktens egenskaper vid den tidpunkt då handboken gavs ut. Solé Diesel förbehåller sig rätt 

att ändra dokumentet utan föregående varsel. 

 

Förkortningar 

APMS: Före övre dödläget 

DPMS: Efter övre dödpunkten 

APMI: Före undre dödpunkten 

DPMI: Efter undre dödpunkten 

API: American Petroleum Institute 

ACEA: Europeiska biltillverkarförbundet 

ASTM: Amerikanska materialprovningsförbundet 

PD: För bestämning 

 

Måttenheter: 

Måttenheterna är baserade på det internationella enhetssytemet (SI), och omvandlingar 

av dessa värden visas inom parentes (). För metrisk konvertering används följande regler: 

- Tryck: 1 Pa = 1,0197 · 10-5 kgf/cm2 = 1 · 10-5 bar 

- Vridmoment: 1 Nm = 0,10197 kgf·m 

- Kraft: 1 N = 0,10197 kgf 

- Effekt: 1 W = 1,341 · 10-3 
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Säkerhetsföreskrifter och instruktioner 

 

Hos Solé Diesel är vi noga med din säkerhet och med din maskins tillstånd. 

Säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna är ett av de viktigaste sätten att fästa din 

uppmärksamhet på de risker som kan vara förknippade med driften av våra motorer. Följ de 

föreskrifter som förekommer i hela handboken före och under drift och underhåll, för din egen 

säkerhet, säkerheten för din omgivning och utbytet av din motor. 

Typer av säkerhetsföreskrifter: 

 
Anger förekomsten av en risk som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller 

avsevärda sakskador. 

 
Anger förekomsten av en risk som orsakar eller kan orsaka lindriga personskador eller 

sakskador. 

 

Meddelar säkerhetsrelaterade uppgifter om installation, drift och underhåll, dock utan 

risker. 

 

 

Underhåll av bränslesystem och brännbara material. En uppflammande eldslåga kan 

orsaka svåra personskador eller dödsfall. 

Rök inte, och tillåt inte öppen eld eller gnistor i närheten av 

bränsleinsprutningssystemet, bränsleledningarna, bränslefiltret, bränslepumpen eller 

andra potentiella källor till bränskespill eller bränsleångor.  Fyll aldrig på bränsle i 

tanken medan motorn är igång. Bränslespill kan antändas om det kommer i kontakt 

med heta delar eller gnistor.  

Samla upp bränslet i ett lämpligt kärl om du lossar bränsleledningen eller bränslesystemet. 

Se till att bränsleledningarna och dess kopplingar är rätt monterade och i gott skick. Byt inte ut 

böjliga bränsleledningar mot styva ledningar och använd böjliga avsnitt för att förhindra att 

bränsleledningen går sönder på grund av vibrationer.  

Håll motorrummet och motorn väl rengjorda och utan hinder för att minimera brandrisken.  

 

 

Underhåll av luftfilter En plötslig explosion kan orsaka svåra personskador eller 

dödsfall. 

Kör inte motorn utan filtret/ljuddämparen. 
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Brandfarliga material En brand kan orsaka svåra personskador eller dödsfall. 

Motorbränsle, bränsleångor och brännbart material är brandfarliga och explosiva. 

Hantera sådant material försiktigt så att du minimerar risken för brand eller explosion. 

En fullt laddad brandsläckare måste finnas i maskinrummet eller dess närmaste 

omgivning.  Följ de här instruktionerna om brand uppstår: 

- Stoppa motorn (motorerna).  

- Töm omedelbart ut hela innehållet i en bärbar halon- eller CO2-släckare (eller 

annan anordning). 

 

 

Kolmonoxid (CO) kan orsaka kraftigt illamående, medvetslöshet eller dödsfall. 

Motorns avgasrör innehåller kolmonoxid. Kolmonoxid är en luktfri, färglös och icke 

irriterande gas utan smak som kan orsaka dödsfall om den inandas, även under 

kort tid. Uppsök friska luften och sätt eller lägg dig inte ned eller sov om någon 

visar tecken på kolmonoxidförgiftning: 

- Illamående, yrsel 

- Fysisk trötthet, svaghet i leder och muskler. Sömnighet, psykisk uttröttning, 

svårighet att koncentrera sig eller tala tydligt, grumlig syn. 

 

 

Sörj för god luftväxling i området kring batteriet. Medan motorn är igång eller när 

batteriet laddas bildas vätgas som lätt kan fatta eld. 

 Låt inte batterivätskan (som innehåller svavelsyra) komma i kontakt med kläder, 

hud eller ögon. Använd alltid skyddshandskar och skyddsklädsel vid underhåll av 

batteriet. Om batterivätskan kommer i kontakt med ögon och/eller hud måste du 

omedelbart skölja det påverkade området med rikligt med rent vatten och söka 

läkarvård.  

 

Rörliga delar. Håll händer, fötter, hår, kläder och testkablar från remmar 

och skivor när motorn är igång. Se till att skyddsanordningar, skärmar 

och lock är anbringade innan du kör motorn.  

 

 

Innan du börjar arbeta med motorn ansluten måste du avaktivera den första på följande sätt: 

Ställ manöverpanelen (SVT) i läge OFF. 

(1) Koppla ifrån strömförsörjningen till batteriet. 

(2) Lossa batterikablarna. Lossa först minuskabeln (-) när du kopplar ifrån 

batteriet. Anslut minuskabeln (-) sist när du återansluter batteriet. 

Vidta de här försiktighetsåtgärdera så att motorn inte kan fjärrstartas från 

manöverpanelen (SVT) medan arbete utförs på motorn. 
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Ta aldrig av kylarlocket när motorn är varm. Ånga och strålar av het kylvätska kan 

spruta ut från motorn och orsaka allvarliga brännskador. Vänta tills motorn har 

svalnat innan du tar av kylarlocket. 

 

 

 

 

Läs operatörshandboken för motorn och förstå den innan du börjar köra och underhålla 

motorn, så att du är säker på att du använder säkra körningsmetoder och underhållsrutiner. 

Hörselskydd. Använd hörselskydd för att förebygga hörselskador när du hanterar motorn.  

 

 

 

1. Den som installerar/kör motorn måste ha KLÄDER som är lämpliga för arbetsplatsen och 

arbetssituationen. Undvik i synnerhet löst sittande kläder, kedjor, armband, ringar och alla 

slag av tillbehör som kan bli indragna i rörliga delar. 

2. Den som installerar/kör motorn måste använda den personliga skyddsutrustning, t.ex. 

handskar, arbetsskor, ansiktsskydd och hörselskydd, som arbetsuppgiften kräver. 

3. Det område där operatören arbetar ska hållas rengjort och fritt från olja och annat spill 

eller fasta rester (metallspån etc.). 

Skyltar på motorn 

 Om motorn inte startar trots flera försök kan det medföra 

att vatten kommer in i motorn. Gör så här om denna 

situation uppkommer: 

1)  Stäng bottenkranen. 

2) Tappa ut allt vatten i avgassystemet till 

vattenuppsamlingskärlet. 

3) Försök inte att starta om motorn innan du vet 

orsaken till att den inte startade. 

 

 

 

  

Både motorn och invertern levereras utan någon invändig 

vätska. Studera handboken och följ proceduren för installation 

och idrifttagning samt vätskevolymen i alla system – kylvätska, 

olja och inverterolja –. 
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Läs Operatörshandbok för motorn och förstå den innan du börjar köra och underhålla motorn, så 

att du är säker på att du använder säkra körningsmetoder och underhållsrutiner. 

Livsfarlig spänning. Hantera motorn bara om alla elektriska skyddsanordningar och paneler är 

monterade. 

 Heta delar, kylvätska och ånga. Stäng av motorn och 

vänta tills den har svalnat innan du vidrör den eller tar 

bort någon av dess delar. 

Rörliga delar. Håll säkerhetsavstånd till remmar och skivor 

när motorn är igång. Se till att skyddsanordningar, skärmar 

och lock är anbringade innan du gör något med motorn.  

Tungt material. Motorn är ett tungt element, använd 

lämpliga hjälpmedel för att förflytta och hantera den. 

Använd inte motorn som fotsteg.  Om du använder 

motorn som fotsteg kan du skada den och försämra dess funktion. 

  

 

Anslutningspunkt för batteriets röda pluskabel och svarta minuskabel till 

motorn. 

 

 

Skylt för montering av motorns avgasledning, ovanför och under vattenlinjen. Se 6.7. 

Inlopps- och avgassystem. 

 

Assistanstjänst 

 Om du vill läsa vår uppdaterade förteckning över vårt återförsäljarnät kan du gå till fliken 

Distribuidores på vår webbsida www.solediesel.com 

 

Du kan också få informationen genom att kontakta Solé Diesel: 

E-post:  info@solediesel.com 

Tel: +34 (9)3 775 14 00  

http://www.solediesel.com/
mailto:info@solediesel.com
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Avsnitt 1 - Information om motorn 

1.1. Identifikation av motorn 

IDENTIFIKATIONSSKYLT: 

 

Identifikationsskylten är placerad ovanför kylaren för 

MINI-17, och ovanför ventilkåpan för MINI-29. Se 

exemplet för MINI-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORNS SERIENUMMER: 

 

Förutom identifikationsskylten har alla motorerna serienumret ingraverat på motorblocket 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Standardmotorn fungerar vid temperaturer från -18 ºC till +45 ºC. 

 

 

DETALJ C 

DETALJ D 
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1.2. Identifikation av motorns delar  

 

 

DEL KOMPONENT 

1 Påfyllningsplugg, olja 

2 Generator 

3 Kylare 

4 Startmotor 

5 Avtappningspropp, kylvätska 

6 Manöverarm, inverter 

7 Gasolbränslepump 

8 Gasolfilter 

9 Relälock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL KOMPONENT 

10 Luftfilter 

11 Stoppmagnetventil 

12 Oljefilter 

13 Insprutningspump  

14 Saltvattenpump 

15 Hängare 

16 Oljesticka 
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1.3. Begränsad garanti för motorn  

Den begränsade garanti som Solé Diesel lämnar träder i kraft vid försäljningen till motorns 

slutkund eller slutanvändare. Om produkten inte omedelbart sänds till slutkunden träder garantin i 

kraft 6 månader efter försäljningsdagen. Om garantitiden inte har utlöpt kan den återstående 

tiden överföras till nästa köpare. 

Om inte Solé Diesel föreskriver annat räknas garantitiden som den tid i månader som har 

förflutit efter köpdatumet eller fram till gränsvärdet för antalet drifttimmar (det som inträffar först). 

 

MOTOR  

FÖR YRKESBRUK 
MOTOR FÖR FRITIDSBRUK 

 

MÅNADER TIMMAR MÅNADER TIMMAR 

GILTIGHETSTIDER FÖR DEN BEGRÄNSADE 

GARANTIN 
12 2000 24 1000 

UTÖKADE GARANTITIDER -  - 24 1000 

  

Den utökade garantitiden (gäller bara motorer för fritidsbruk) tillämpas för följande komponenter: 

- Motorblock 

- Kolv 

- Vevaxel 

- Kamaxel 

- Svänghjulshölje 

- Fördelningsväxelhöljen 

- Fördelningsväxel 

- Vevstake 

 

BEGRÄNSNINGAR 

Garantitid 

a) Garantin täcker fel hos produkten under normala driftförhållanden om felet har 

orsakats av en brist i tillverkningen. 

b) Garantin täcker erforderliga arbetskostnader för byte och/eller reparation av felaktiga 

originaldelar, enligt Solé Diesels kvalitetsstandard.  Den tid som täcks för sådana 

operationer är begränsad till 4 timmar. Om tiden måste överskridas bör kontakt först tas 

med Solé Diesel. 

c) Garantin täcker rimliga resekostnader för utförandet av erforderliga arbetsoperationer. 

Reseavståndet är begränsat till 300 km och restiden till 3 timmar 

 

 

Av garantihandboken framgår NÄR GARANTIN INTE GÄLLER, och där finns också 

upplysningar om ansvar och annat. 
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Avsnitt 2 – Transport, hantering och förvaring 

2.1. Mottagning 

När motorn levereras måste du förvissa dig om att förpacknngen inte har blivit skadad 

under transporten, att den inte har hanterats vårdslöst och att inga komponenter inuti 

förpackningen saknas (se den information som finns på locken, bottnen och kartongen). 

Placera den förpackade motorn så nära uppställningsplatsen som möjligt och ta ut allt 

material ur förpackningen. Kontrollera att de varor som levererats överensstämmelrmed vad som 

anges i beställningen. 

 

 

Om du upptäcker några skador eller ser att delar fattas måste du omedelbart meddela 

detta till eftermarknadsavdelningen vid SOLÉ S.A. och till åkeriföretaget, samt bifoga fotografier 

som visar skadorna. 

Om du upptäcker någon skada efter att du har kontrollerat varorna måstge du skriva ett 

förbehåll på följeedeln. Säg till åkeriföretaget att sända sedeln och rapporten till SOLÉ S.A., helst 

per e-post (info@solediesel.com). 

 

2.2. Transport och hantering av förpackad motor 

När du lyfter och transporterar motorn får du UTESLUTANDE använda ett lyftdon eller en 

lyftkran med tillräcklig bärförmåga för den aktuella lasten och med linor försedda med 

säkerhetskrokar som kan hantera lasten. 

Om du använder något annat system blir garantin amot eventuella motorskador 

automatiskt ogiltig. 

Gör så här för att ta ut motorn ur förpackningen: 

1. Ta bort kartongen. 

 

2. Lyft motorn med ett lämpligt lyftdon 

och tillräckligt kraftiga kättingar som 

krokas fast i motorns lyftöglor.  

 

3. Förflytta motorn till den avsedda 

uppställningsplatsen. 

 

4. Ta bort träunderläggen.   

 

5. Påbörja installationsarbetet. 
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2.3. Transport och hantering av motorn utan förpackning 

När motorn har packats upp och är klar för transport får du ENBART använda de 

avsedda lyftöglorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Förvaring av motorn med och utan förpackning  

Om motorn ska stå oanvänd under en längre tid måste kunden se till att lämpliga 

förhållanden råder på förvaringsplatsen. 

 

Om motorn inte används under en längre tid och redan står i förvar måste du följa alla 

tillhörande tekniska föreskrifter. 

 

För behandlingen av motorn för förvaring gäller garantitiden 6 månader från 

leveransdagen (som anges i avsnitt 1.3 eller i garantihandboken). 

 

 

 

 Om användaren beslutar att starta generatorn efter en längre tid måste detta ske i 

närvaro av en auktoriserad tekniker.  

DETALJ B 

DETALJ A 
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Avsnitt 3 - Installation 

3.1. Drift med lutning  

Förvissa dig om att motorn är uppställd på en vågrät yta. Om så inte är fallet tillåts 

följande största lutning under drift: 

 

 Kontinuerligt Tillfälligt 

MINI-17 / MINI-29 25º 30º (högst 30 min.) 

 

Om motorn ska köras under dessa förhållanden måste du studera avsnitt 6. Smörjsystem. 

 

 

3.2. Installation av motorn 

Följ de här stegen för att installera motorn: 

 

1. SÄTT FAST MOTORN. Se avsnitt 11 Motorns huvudmått, och avsnitt 9 Åtdragningsmoment. 

2. KOPPLA IN MOTORN. Koppla motorn på korrekt sätt till invertern, hydraulpumpen, generatorn eller 

kraftuttaget. 

3. ANSLUT AVGASSYSTEMET. Se avsnitt 11 Huvudmått 

1. Vått avgasgrenrör 

2. TORRT AVGASUTLOPP + HAVSVATTENUTLOPP 

4. ANSLUT AVGASLUFTNINGEN (om sådan finns) Se avsnitt 11 Huvudmått 

5. ANSLUT HAVSVATTENINLOPP Se avsnitt 11 Huvujdmått 

6. ANSLUT BRÄNSLEINLOPP. Se avsnitt 11 Huvudmått 

7. ANSLUT UTLOPPET FÖR KYLVÄTSKELÄCKAGE. Se avsnitt 11 Huvudmått 

8. FYLL PÅ OLJA. Se 6.4 Smörjsyistem. 

9. FYLL PÅ KYLVÄTSKA. Se 6.6 Kylsystem. 

10. KONTROLLERA ALLA RÖRANSLUTNINGAR med avseende på läckage av olja eller kylvätska. 

11. FÖRBERED BRÄNSLESYSTEMET. Se 6.5 Bränslesyistem. 

12. ANSLUT TILL MANÖVERPANEL SVT. Se avsnitt 11 Huvudmått (kundens kopplingspanel). 

13. ANSLUT TILL BATTERIET. Följ skyltarna för anslutning till batteriet på motorn. 

 

 

 Det är nödvändigt att montera en vattenuppsamlare (levereras som tillbehör) i 

avgassystemet för att förhindra att vatten sugs in (se avsnitt 6.7). 
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Avsnitt 4 – Manöverpanel SVT 

4.1. Identifikation av panelen 

SVT-serien består av ett antal manöver- och skyddspaneler som används till 

framdrivningsmotorer. Varje enhet är utformad för att kunna användas enkelt, både av 

installatören och slutanvändaren, med prestandanivåer allt efter modellen. 

Alla panelerna identifieras allt efter modellen nedtill till vänster (för modellen SVT 10 finns 

identifikationen till höger). 

   

PANEL 

SVT 10 SVT 20 SVT 30 SVT 40 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELEKTRONIKKORT 

Förvärmningsindikator         

Batterilarm         

Högtemperaturlarm         

Larm lågt oljetryck         

NYCKEL 5 LÄGEN 

Stopp motor         

Släckning av panelenheten         

Tändning av panelenheten         

Förvärmning av motorn         

Start av motorn         

INSTRUMENT 

Takometer (varvräknare) -        

Termometer -      -  

Manometer -  -    -  

Voltmeter -  -    -  

 

 

Standardpanelen är modellen SVT 20 



MANÖVERPANEL SVT 

  
 

  
 

17 
Operatörshandbok marina dieselmotorer 

Revidering 1. 05/2016 

4.2. Panelens delar 
FÖRVÄRMNING 

 

Lysdioden tänds när förvärmningsstiften blir strömförande. Den släcks efter några 

sekunder som tecken på att motorn är klar för start.  

OBS.: Denna lysdiod används för att meddela användaren och påverkar inte motorn. 

Förvärmningsstiften fungerar också när lysdioden är släckt. 

BATTERIET LADDAR INTE 

 

Lysdioden och summern tänds när generatorn inte laddar batteriet. 

OBS.: När motorn är frånslagen är det normalt att generatorn inte laddar och detta larm 

löser ut. 

HÖG KYLVÄTSKETEMPERATUR 

 

Lysdioden och summern tänds när kylvätskans temperatur blir för hög. 

OBS.: Under normal drift av motorn ska detta larm aldrig lösa ut. 

LÅGTOLJETRYCK 

 

Lysdioden och summern tänds när oljetrycket blir för lågt. 

NOTA: När motorn är frånslagen är det normalt att oljetrycket är lågt och detta larm löser 

ut. 

HÖG TEMPERATUR HOS SALTVATTNET 

 

Den här delen av panelen är avsedd för montering av en lysdiod som tänds när 

temperaturen hos saltvattnet vid kylkretsens utlopp blir för hög. För framtida utveckling. 

OBS.: Den här rutan finns på alla paneler utom på SVT 10 

NYCKEL 5 LÄGEN 

 

Nyckelbrytaren ansluts direkt till batteriet (PIN 30) och enligt det läge som den befinner 

sig i (STOP, OFF, ON, PRECALENTAMIENTO (förvärmning), START) matar nyckeln ström till 

vissa stift/plintar där de olika elektriska anordningarna är anslutna.  

 

TAKOMETER OCH TIMRÄKNEVERK 

 

 

Takometern anger motorns varvtal och regleras för varje motormodell. Om panelen 

används till en annan motor än Solé Diésel-modellerna måste takometern justeras (se 

avsnitt 4.3. Justeringar). 

 

Skärmen i instrumentets nedre del är ett räkneverk för antalet drifttimmar. När timglaset 

blinkar visar det att timmarna räknas, och när det är oförändrat räknas inte timmarna. 

 

INSTRUMENT FÖR KYLVÄTSKETEMPERATUR OCH OLJETRYCK 

  

Termometern visar kylvätskans temperatur. 

 

 

Manometern visar trycket i smörjkretsen. 

VOLTMETER 

 

Voltmetern visar den spänning i motorns elsystem som alstras av generatorn.  

OBS.: Under startskedet, när nyckeln står i läge ON och PRECALENTAMIENTO (förvärmning), 

visar instrumentet batterispänningen, eftersom generatorn då ännu inte är i drift. 
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4.3. Justerinar 

INSTÄLLNING AV TAKOMETERN 

De takometrar som levereras som komponenter i panelen är kalibrerade vid fabriken. 

Användsaren får bara kalibrera de levererade takometrarna som separata reservdelar. 

Inställningen av takometern görs med brytaren i den bakre delen. För att få veta dess 

läge måste du beräkna renskivans utväxlingsförhållande. 

 

Med resultatet för remskivans utväxlingsförhållande kan du med hjälp av tabellen 

(approximativt värde om det inte är exakt) vrida takometerns brytare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om remskivans utväxlingsförhållande inte är exakt lika med 

värdet i tabellen måste du slutföra inställningen med kalibratorn 

(CAL). För in en liten plan skruvdragare i kalibratorn (CAL) i 

mätinstrumentets bakre del. Justera mekanismen försiktigt 

genom att föra mätinstrumentets nål framåt eller bakåt tills den 

överensstämmer med motorns varvtal. 

 

 

BYTE AV GLÖDLAMPA 

Skruva loss glödlampans propp (bakre delen av instrumenten) 

och byt glödlampan. 

 

Takometerns 

strömbrytare 

Takometerns 

strömbrytare 
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Avsnitt 5 - Drift 

5.1. Checklista före start 

Utför de här kontrollerna och inspektionerna så att du är säker på att motorn fungerar 

korrekt. Dessutom måste några kontroller genomföras efter att motorn har startat. 

LUFTFILTER: Kontrollera att luftfiltret är rätt installerat och rent för att förhindra att ofiltrerad 

luft kommer in i motorn. 

LUFTINLOPP: Kontrollera att luftinloppen är rengjorda och rensade. 

BATTERI: Kontrollera att batterianslutningarna har justerats 

KYLVÄTSKENIVÅ: Kontrollera att kylvätskenivån är den rätta i förhållande till kylsystemets 

kapacitet. 

KRAFTÖVERFÖRINGSREMMR: Kontrollera tillståndet hos och spänningen i 

kylarpumpremmen och generatorns batterladdarrem.   

AVGASSYSTEM: Kontrollera att det inte finns några avgasläckor eller hinder. Kontrollera 

ljuddämparens tillstånd och se till att avgassystemets anslutningar har justerats. 

Kontrollera att avgasutloppet inte är igensatt. 

BRÄNSLENIVÅ: Kontrollera bränslenivån och håll bränsletanken fylld så att du säkerställer 

en tillräcklig bränsletilförsel. 

OLJENIVÅ: Håll oljenivån under max-märket och över min-märket på oljemätstickan. 

DRIFTOMRÅDE: Kontrollera att det inte finns några hinder för tilluften. 

FÖRBEREDELSE AV HAVSVATTENPUMPEN: Förbered havsvattenpumpen före den första 

starten. Förbered pumpen så här: 

- Stäng bottenkranen. 

- Ta ut utloppsröret från havsvattenfiltret 

- Fyll röret och havsvattenpumpen med rent vatten 

- Anslut sedan röret till vattenfiltrets utlopp 

- Öppna bottenkranen. 

Kontrollera att saltvattenpumpen fungerar när den startar, vilket visas av att vatten 

strömmar ut från avgasutloppet. 

 

5.2. Start av motorn 

1. VRID NYCKELN TILL LÄGE ON. För att tända alla 

instrumenten tillsammans med gasoltillförselpumpen. 

2. VRID NYCKELN TILL LÄGET PRECALENTAMIENTO 

(förvärmning). För att värma upp motorn några segunder 

före starten 

3. VRID NYCKELN TILL LÄGE START. För att ge signal till 

startmotorn och starta motorn. 

 

 
Om motorn inte startar trots flera försök kan det medföra att vatten kommer in i motorn. 

Se varningsskylten på motorn. 

 

Kontrollera följande punkter efter att motorn har startat. Om du ser att något inte 

fungerar måste du omedelbart stoppa motorn och undersöka orsaken. 

1. Smörjoljetrycket ska ligga mellan 0,29 och 0,39 MPa (3 och 4 kgf/cm2) (2,9 och 3,9 

bar) vid nominellt varvtal. 

2. Kylvätsketemperaturen ska vara 75 - 85 ºC. 

3. Oljans temperatur ska vara 60 - 95 ºC.  
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4. Kontrollera att det inte finns några läckage av olja, kylvätska eller bränsle. 

5. Det dunkande ljudet ska upphöra när du har släckt den åtgärd som höjer 

kylvätsketemperaturen. Det ska inte höras något annat buller som tyder på fel. 

6. Kontrollera avgasernas färg och att de inte hasr onormal lukt. 
 

5.3. Stopp av motorn 

1. TA BORT LASTEN FRÅN MOTORN. Innan du stänger av motorn 

måste du ta bort all belastning från den (ställ växellådan i 

nolläge) 

2. VRID NYCKELN TILL LÄGE STOP. Nyckeln går automatiskt till 

läge OFF. Alla instrument släcks. 

3. STÄNG BOTTENKRANEN.  

 
Om varvräknarens nål visar ett varvtal när motorn är avstängd vrider du nyckeln på nytt 

till läge ON och därefter till läge OFF. 

 

5.4. Körning av motorn vid låg temperatur 

 Om lufttemperaturen sjunker under noll uppkommer följande omständigheter: 

 Kylvätskor kan frysa till is. 

 Oljan blir tjockare. 

 Spänningen mellan batteripolerna sjunker. 

 Luftens inloppstemperatur är låg och det blir svårt att starta motorn. 

 Bränslett blir mindra lättflytande. 
 

För att förhindra skador av körning vid låg temperatur måste du förbereda motorn: 

1. Använd speciell kylvätska för låg temperatur eller en tillräcklig tillsats av 

frysskyddsmedel. 

2. Håll havsvattenkranen stängd när motorn är avstängd. Öppna locket till 

havsvattenfiltret och starta motorn. Tillsätt samtidigt en blandning av sötvatten och 

tillräckligt mycket frysskyddsmedel (se etiketter på lådan) tills havsvattenkretsen är 

helt fylld. Stoppa motorn och sätt tillbaka locket på havsvattenfiltret. Öppna 

havsvattenkranen innan du startar om motorn. Upprepa förfarandet varje gång du 

anvnder motorn vid temperaturer under 0 ºC.  

3. Använd olja med lämplig kvalitet och viskositet. Vi rekommenderar SAE 15W40. 

Rådgör med vår tekniska service vid extrema förhållanden. 

4. Täck över batteriet med material som skyddar det mot frysning. Kontrollera att 

batteriet är fulladdat. Vi rekommenderar dig också att använda en dielektrisk spray 

på elanslutningarna. 

5. När motorn startar måste du förvissa dig om att glödstiften är tillräckligt varma. 

6. Byt om det behövs dieseloljan mot en speciell dieselolja för låga temperaturer. 

Föroreningar som ansamlas i bränsletanken kan orsaka startfel. 

 
 Motorer som inte används är utsatta för oxidation och korrosion på maskindelsytor som 

inte är skyddade med ett färgskikt. Korrosionsgraden beror på väderlekens växlingar och på 

klimatförhållandena. Rekommendationerna nedan är därför av allmän karaktär, men de kan 

vara till hjälp för att förhindra eller minska risken för korrosionsskador. 
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5.5. Vinteravställning och konservering 

Om fartyget inte ska användas under en längre tid eller under vintern måste du utföra 

vissa arbeten för att behålla motorn i fullt driftdugligt skick. Följ noggrant stegen nedan: 

1. Rengör motorn utvändigt. 

2. Tappa ur havsvattenkretsen och fyll den med sötvatten. Fyll havsvattenkretsen med 

en blandning av sötvatten och frysskyddsmedel. 

3. Ta ut havsvattenpumpens löphjul, rengör det med sötvatten och förvara det skyddat 

mot damm och solljus. 

4. Tappa ur och fyll på värmeväxlaren till maximinivån med en blandning av sötvatten 

och frysskyddsmedel. 

5. Byt oljan i motorn. 

6. Täck över luftintaget. 

7. Om bränsletanken är liten måste du tömma den helt och rengöra den. Fyll den 

sedan med en blandning av dieselolja och rostskyddsmedel. Solé S.A. 

rekommenderar DIECYL PLUS. Tillsätt ett mått av rostskyddsmedlet för varje 25 liter 

dieselolja. Om bränsletanken å andra sidan är stor tillsätter du 1 liter rostskyddsmedel 

för varje 500 liter dieselolja. 

8. Rengör och torka det område där motorn är uppställd. 

9. Lossa remmarna. 

10. Använd dielektrisk spray på elanslutningar, demontera batteriet och ladda det flera 

gånger under stilleståndstiden.  

11. Använd fuktavvisande spray på motorn. 

 

5.6. Återställande av driftförhållanden 

 När motorn ska startas på nytt efter vinterförvaringen måste vissa arbeten utföras. Följ 

stegen nedan: 

1. Fyll på bränsletanken med ren dieselolja. Du kan använda den blandning av 

dieselolja och rostskyddsmedel som du fyllde tanken med inför vinterförvaringen när 

du hanterar motorn. 

2. Kontrollera bränslefiltret. Byt filtret om det är igensatt. 

3. Byt oljan i motorn. 

4. Kontrollera tillståndet hos kylsystemets gummislangar. 

5. Anslut batteriet och stryk ett skikt neutralt fett på batteripolerna. 

6. Demontera insprutarnas fästen och rengör dem. Låt om möjligt en verkstad 

kontrollera insprutarnas inställning. Montera sedan de rengjorda insprutarna. 

7. Anslut kylsystemet och avgassystemet. Öppna havsvattenkranen. 

8. Kontrollera att det inte finns några läckage i bränsle-, kyl- eller oljesystemen.  
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Avnitt 6 - System och schemalagt underhåll 

6.1. Funktionsbeskrivning 

Information om erforderliga specialverktyg och grundläggande säkerhetsföreskrifter. 

Demontering: 

 Använd rätta verktyg och hjälpmedel. Om du använder olämpliga verktyg och 

hjälpmedel kan du orsakapersonskador eller svåra motorskador. 

 Använd en reparationssockel eller en arbetsbänk om det behövs. Använd också 

montagelådor för förvaring av motordelarna i den ordning som du tar ut dem. 

 Förvara demonterade eller rengjorda delar i samma ordnings som du tog ut dem i. 

Då sparar du tid när de ska monteras tillbaka. 

 Var uppmärksam på markeringar och enheter, komponenter och delar så att du ser 

deras lägen eller riktningar. Gör egna markeringar om det behövs som hjälp vid 

återmonteringen. 

 Kontrollera noggrant att det inte blir några fel på delarna under demonteringen eller 

rengöringen. Alla tecken på onormalt slitage visar att delarna eller enheterna inte 

fungerar rätt. 

 När du lyfter eller bär tunga delar bör du be någon annan om hjälp ifall detaljen är 

för otymplig för att hanteras av en enda person. Använd lyftvagnar och lyftblock om 

det behövs. 

 

Återmontering: 

 Rengör motorns alla delar utom oljebehållare, packningar, gummibehållare etc. 

med rengöringsmedel och torka dem. 

 Använd enbart rätta verktyg och hjälpmedel. 

 Använd enbart smörjolja och fett av god kvalitet. Se noga till att stryka ett lager olja, 

fett eller tätningsmedel på de delar där det förekrivs.  

 Använd en momentnyckel för att ställa in delarna om specifika åtdragningsmoment 

krävs. 

 Sätt tillbaka alla packningar och lock. Stryk på tillräckligt med lim där det behövs. 

 

 

 Använd kortare underhållsintervall vid svåra driftförhållanden (täta starter och stopp, 

dammig omgivning, långvarigt vinterväder, drift utan last). 

 Risk för brännskador vid underhållsarbeten som utförs när motorn är varm. Bär lämplig 

skyddsklädsel. 

 Det är absolut förbjudet att rengöra motorn med tryckluft. 

 Det är absolut förbjudet att utföra underhålls-/rengöringsarbeten när rörliga delar är 

igång. 

 Använd handskar, asnsiktsskydd etc. som skydd mot brännskador. 

 

6.2. Program för återkommande underhåll 

Underhållsprocedurerna och feldiagnostiken innebär risker för allvarliga personskador 

eller dödsfall. Därför får procedurerna enbart genomföras av kvalificerade och behöriga 

elektriker och mekaniker. Innan du påbörjar något underhålls- eller rengöringsarbete måste du 

förvissa dig om att inga delar rör sig, att generatorstommen har svalnat till 

omgivningstemperaturen, att elverket inte kan startas oavsiktligt samt att alla procedurer 

genomförs noggrant. 
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 Intervall   

 
Kontrollpunkt Dagligen 

Efter de 

första 20 

h-50 h 

Med 

200 h 

intervall 

Med 

400 h 

intervall 

Med 

800 h 

intervall 

Varje 

år 

Vartannat 

år 

Vinteravställning och 

konservering 

 

 

Allmänt 

Åtdragning av skruvar, 

fastsättning  
K 

 
K 

     

Motorblock 
        

R 

Ventilspel 
   

K 
     

Avgaser, buller och vibrationer K 
        

Kompressionstryck 
    

K 
    

Smörjsystem* 
Motorolja K B B 

  
B 

  
B 

Oljefilter 
 

B B 
      

Bränslesyistem 

Bränslenivå K 
        

Bränsletank 
      

R 
 

T/R/K 

Bränslefilter 
   

B 
     

Vattenavskiljarfilter (i tillämpliga 

fall)  
T 

 
B 

     

Insprutningspump 
    

K 
    

Insprutare 
    

K 
    

Inloppssystem Luftfilter 
 

K 
 

B 
  

B 
 

K 

Kylsystem 

Kylvätska K 
     

B 
 

B 

Saltvattenkrets 
        

K/R 

Zinkanod   I/B       

Vattenfilter K R R 
      

Havsvattenkran K 
        

Saltvattenpumpens löphjul 
  

I/B K 
    

K/R 

 
Glödstift 

   
K 

     

Elsystem 

Startmotor och generator 12/24 V 
   

K 
     

Rem och spänning generator 

12/24 V  
K 

 
K B 

   
K 

Batterinivå 
 

K K 
 

B 
    

 

*Använd olja med viskositeten 15W40 och med kvalitet minst motsvarande ACEA E5 eller API CH-4/SJ. K: Kontroll, inställning eller påfyllning.  T: Tömning. B: Byte.  R: Rengöring. 
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6.3. Allmänt 

Solé Diesel erbjuder en underhållssats för dessa motormodeller 

 

 

 

 

 

   

UNDERHÅLLSARBETE. ÅTDRAGNING AV SKRUVAR, FASTSÄTTNING  

 Mer uppgifter om åtdragningsmoment finns i avsnitt 7.6 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV VENTILSPEL 

 Ventilkåpan måste demonteras för att ventilspelet ska kunna kontrolleras. Denna 

operation måste utföras medan motorn är kall.  

 

Komponent Montagestandard 

Ventilspel (kall utrustning) 
Inlopp 

0,25 mm 
Utlopp 

 

KONTROLL 
 

1. Kontrollera ventilspelet i samma ordningsföljd som insprutningen. Kontrollera genom att 

vrida vevaxeln föreskriven vinkel i normalriktningen så att kolven förs upp till det övre 

dödläget i kompressionscykeln. 

 Insprutningsföljd Vridvinkel 

MINI-17 1 – 2 180º 

MINI-29 1 – 3– 2 240º 
 

2. Det övre dödpunktsläget i kompressionscykeln kan 

bestämmas genom att låta markeringen för övre 

dödpunkt på vevaxelns remskiva linjera med 

markeringsn på växellådan. 

3. Rikta först upp markeringen för övre dödpunkt för 

cylinder 1. Bekräfta att ventilerna inte rör sig uppåt 

eller nedåt när vevaxeln vrids cirka 20º i den normala 

rotationsriktningen och i motsatt riktning. 

Om vipparmarna rör sig står kolv nummer 1 i den 

övre dödpunkten i inlopps- eller utloppscykeln. Vrid i 

så fall vevaxeln 360º i motorns rotationsriktning. Kolv 

nr 1 står nu i den övre dödpunkten i kompressionscykeln. 

4. Lossa kontramuttern på justerskruven. För in en bladtolk mellan vipparmen och 

ventillocket och justera ventilspelet genom att vrida justerskruven. 

5. Dra åt kontramuttern när spelet är inställt. Kontrollera spelet och förvissa dig om att det är 

det rätta.  

6. Vrid vevaxeln 240º eller 180º samma riktning som instrumentets nålar allt efter 

motormodellen (se tabellen Insprutningsföljd), från den övre dödpunkten för cylinder 1, 

för att komma till övre dödpunkten för cylinder 2. Upprepa stegen 1 t.o.m. 6. Utför samma 

procedur för alla cylindrarna. 
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7. När ventilspelet har ställts in för alla cylindrarna vrider du runt vevaxeln två eller tre varv 

och förvissar dig om att ventilspelet är det rätta. 
 

 

Ventilspelet ska kontrolleras och justeras när motorn är kall. 
 

JUSTERING 

 

1. Lossa kontramuttern på justerskruven. Justera 

spelet genom att vrida skruven i endera riktningen 

tills bladtolken blir lätt klämd mellan vipparmen 

och ventillocket. 

2. Dra åt kontramuttern när spelet är inställt. 

Kontrollera spelet och förvissa dig om att det är 

det rätta.  

 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV KOMPRESSIONSTRYCK 

Starta så här: 

1. Förvissa dig om att oljenivån, luftfiltret, 

startmotorn och batteriet är i gott skick. 

  

2. Starta motorn och låt den bli helt varm, 

kylvätsketemperatur 50 ºC eller högre. 

 

Mät kompressionstrycket i alla cylindrarna: 

1. Ta bort insprutaren från cylinderlocket när du 

ska mäta kompressionstrycket.  

2. Anslut komporessionsmanometern. 

3. Lossa kontakten till stoppmagnetventilen (bränsletillförseln avstängd) och vrid runt 

motorn med startmotorn. Avläs kompressionsmanometern när motorn körs med 

föreskrivet varvtal.  

4. Om kompressionstrycket är lägre än reparationsgränsvärdet måste du kontrollera de 

berörda delarna av motorn. 

 
 

 
Motorns 

varvtal 
Kompressionstryck Reparationsgränsvärde 

Största 

tryckdifferens 

mellan cylindrar  

MINI-17 / 

MINI-29 

250 - 280 

rpm 

2,84 - 3,14 MPa  

(29 - 32 kgf/cm2) 

2,45 MPa  

(25 kgf/cm2) 

0,25 MPa 

(2,5 kgf/cm2) 

 

 

 

- Det är ingen bra metod att mäta kompressionstrycket bara i några av cylindrarna 

och anta att kompressionen i de andra är densamma. 

- Konpressionstrycket varierar med motovarvtalet. Kontrollera motorvarvtalet när du 

mäter kompressionstrycket. 

- Kompressionstrycket blir något högre i en ny eller reparerad motor på grund av de 

nya delarna, t.ex. kolvar, ventilsäten etc.  
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6.4. Smörjsystem 
 

BESKRIVNING AV SYSTEMET 

Smörjsystemet drivs av rotorpumpen och består v följande komponenter: 

 

DEL KOMPONENT 

1 Huvudgalleri 

2 Oljepump 

3 Oljesil 

4 Vevhus 

5 Oljefilter 

6 Tryckavlastningsventil 

 

 

 

 

SPECIFIKATIONER FÖR OLJAN 

Använd olja med viskositeten 15W40 (en olja för alla 

uppställningsplatser och temperaturer från -15 ºC till +40ºC) eller välj en 

lämpligare viskositet med hänsyn till de lufttemperaturer som råder där 

motorns ska användas. Använd olja med kvalitet minst motsvarande ACEA 

E5/E3 o API CH-4/SJ. Om du använder andra motoroljor kan det påverka 

garantin, orsaka problem för motorns inre delar och/eller förkorta motorns 

livslängd.  

 

Blanda aldrig olika motoroljetyper. Det kan påverka oljans 

smörjegenskaper ogynnsamt. 

 

UNDERHÅLLSARBETE. BYTE AV OLJEFILTER 

 Oljefiltret är placerat på motorblockets ena sida. Ta ut 

oljefiltret med en remnyckel När du monterart ett nytt oljefilter bör 

du stryka en liten mängd olja på packningen och dra åt den 

ordentligt för hand. När operationen är färdig startar du motorn 

och kontrollerar att oljan inte droppar.  

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV OLJENIVÅN 

 Kontrollera dagligen oljenivån i vevhuset och förvissa dig om att nivån ligger mellan det 

övre (markeringen Max) och det undre strecket (markeringen Min) på mätstickan. För att 

kontrollera oljenivån: 

 

1. Dra ut mätstickan  

2. Rengör stickans ände 

3. För in stickan helt i styrröret 

4. Dra ut den på nytt för att läsa av oljenivån 

Om motorn har ställts upp med lutning måste oljemätstickan modifieras för att förhindra 

problem med insugning genom oljepumpen. Se den vidstående tabellen för modifiering av nivån 

på mätstickan. Sänk den övre nivån (H) till E på den ursprungliga oljemätstickan enligt tabellen 

nedan: 

   Oljekretsens volym (l) 

MINI-17 / MINI-29 2,9 / 3,6 
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MOTORNS LUTNING 

MÅTT E 

(MINI-17) (MINI-29) 

4º 10 mm 10 mm 

8º 12 mm 23 mm 

12º 26 mm 35 mm 

16º 35 mm 47 mm 

20º 45 mm 60 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du hanterar motorn, och oljenivån ligger under markeringen Min eller över 

markeringen Max, bör du veta att markeringarna på oljemätstickan gäller när motorn är i 

horisontalläge. Konterollera därför motorns lutning efter att du har noterat oljenivån.    

UNDERHÅLLSARBETE. PÅFYLLNING/BYTE AV OLJA 

Oljan ska bytas när motorn är varm så att du kan förvissa dig om att all olja har tappats 

ut. Processen ser ut så här:: 

 

1. Tappa ut oljan (följ stegen nedan) 

a. Stoppa motorn. 

b. Lossa batteriets minuskabel (-). 

c. Ta bort oljemätstickan. 

d. Anslut den externa oljepumpen till oljemätsticksrörets ände. Placera 

pumputloppet i ett oljeuppsamlingskärl. 

e. Låt motorn få tid på sig att tappa ut oljan helt. 

2. Sätt tillbaka oljefiltret. 

3. Ta ut oljeavtappningspumpen. Sätt inte in mätstickan. 

4. Fyll på olja upp till oljekretsens volym. 

5. Kontrollera att inga läckage finns. 

6. Kontrollera oljenivån enligt proceduren för kontroll av oljenivån. 

 

Fyll aldrig på för mycket. Om du fyller på för mycket kan du orsaka vita avgaser, för högt 

motorvarvtal eller inre skador. Det är viktigt att du tar ut mätstickan så att luft kan strömma ut ur 

motorn medan den fylls på med olja. I annat fall kan luftblåsor bildas som gör att oljan rinner 

över. 
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6.5. Bränslesystem 

BESKRIVNING AV SYSTEMET 

Bränslesystemet är baserat på en bränsletillförselpump och en mekanisk 

insprutningspump i linjen. 

DEL KOMPONENT 

1 Bränsleinsprutare 

2 Bränsleinsprutningsrör 

3 Bränslereturledningen 

4 Insprutningspump 

5 Tillförselpump 

6 Bränslefilter 

7 Tank (levereras som tillbehör) 

8 Kontrollera bränsleavskiljningsfiltret (tillbehör). 

9 Bränsleinloppsrör ( tillbehör) 
 

BRÄNSLEPECIFIKATIONER 

Använd dieselbränsle ASTM dieeel nr 2-D för att få bästa utbyte av motorn och flörhindra 

motorskador. Använd inte fotogen, tung dieselolja eller biodiesel. Det är viktigt att dieseloljan är 

ren och filtrerad.  

Om du använder dieselolja som inte uppfyller de tekniska specifikationerna kan garantin 

påverkas, och allvarliga skador på motorns insprutningssystem och inre komponenter kan bli 

följden.  

  

UNDERHÅLLSARBERTE. KON TROLL AV BRÄNSLENIVÅN 

 Det är nödvändigt att du regelbundet kontrollerar bränslenivån för att förvissa dig om att 

motorn fungerar rätt. Om bränslepumpen dessutom suger in luft när bränslenivån är lägre än 

pumpens sughöjd kan den gå sönder. 

 Håll om möjligt bränsletanken full. Temperaturändringar kan orsaka att fuktig luft 

kondenserar i tanken, och kondensvattnet ansamlas då på bottnen.  Om bränslepumpen suger 

in vattnet kan detta medföra att korrisionen ökar eller att det inte går att starta motorn.  

  

UNDERHÅLLSARBETE. RENGÖRING AV BRÄNSLETANKEN 

 Föroreningar i bränslet kan medföra att sugpumpen blir igensatt. Därför bör innehållet i 

bränsletanken tappas ut så att kondensvatten och eventuella främmande föremål avlägsnas. 

Rengör därför bränsletanken och fyll på den. 

 

UNDERHÅLLSSCHEMA. SANERING AV VATTENAVSKILJNINGSFILTRET 

 Bränslesystemet måste ha ett vattenavskiljningsfilter (levereras som tillbehör) som 

förhindrar att vatten sugs in i bränslesystemet. Enligt underhållsschemat är det nödvändigt att 

regelbundet sanera filtret för att avlägsna vattnet. Proceduren ser ut så här::  

 

1. Lossa den undre muttern för att tappa ut vattnet.  

2. Dra sedan åt den igen. 

3. Kontrollera att den inte droppar. 

 



SYSTEM OCH SCHEMALAGT UNDERHÅLL 

  
 

  
 

29 Operatörshandbok marina dieselmotorer 

Revidering 1. 05/2016 

UNDERHÅLLSARBETE. BYTE AV BRÄNSLEFILTER 

 Procedur för att bytra 

bränslefiltret: 

1. Ta ut bränslefiltret med en 

remnyckel. 

2. Sätt in ett nytt filter och ställ in 

det ordentligt för hand. 

3. Förbered systemet.  

4. När operationen är färdig startar 

du motorn och kontrollerar att 

det inte droppar.   

  

 

 

Tvätta alltid händerna om de har kommit i kontakt med dieselbränsle. 

 

UNDERHÅLLSSCHEMA. KONTROLL AV INSPRUTNINGSPUMPEN 

  Insprutningspumpen är inställd vid fabriken och får inte justeras vårdslöst. Om justering blir 

nödvändigt måste den utföras av en reparationsverkstad som är auktoriserad av SOLÉ 

DIESEL,eftersom det behövs en precisionspumpmonitor och yrkeskunskaper. 

 Kontrollera följande: 

- Förekomst av färgade avgaser.  

Procedur: accelerera motorn snabbt.  

Kriterier: inga avgaser med märkbart svart färg, och rätt funktion hos 

bränsleavstängningsmagnetventilen. 

- Eventuella läckor i insprutningspumpens stomme eller i bränsleledningarna. 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV INSPRUTARE 

 För att kontrollera insprutarnas insprutningstryck 

(öppningstryck) måste du följa de här stegen: 

 

1. Ta bort insprutaren och packningen 

2. Montera insprutaren i mätaren. Utför långsamt fullständiga 

rörelser med mätarens skaft för att avlägsna luften från 

rörledningarna och insprutaren. 

3. Öka trycket något genom att ställa in mätarens skaft på 

mer än ett varv per sekund och observera samtidigt 

manometern. 

4. Manometerns avläsningsvärde ökar långsamt, och när 

insprutaren börjar släppa ut bränsle sjunker det snabbt. Läs 

just då av manometern som insprutningstryck. 

 

Insprutningstryck  13,73 MPa (140 kgf/cm2) 
 

5. Om du vill justera insprutningstrycket ökar eller minskar du antalet 

justeringsringar i insprutarhöljet. 

 

6. Observera sambandet (utlösningsformen) hos munstycksöppningen när vätskan börjar 

strömma genom insprutaren. Utlösningen ska vara finfördelad och enhetlig. Förändringar 

visar att insprutaren är dålig. 

Bricka 
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7. Om insprutaren är dålig måste du ta ut spetsen och 

rengöra insprutarens nål och stomme med 

rengöringslösning. 

Om insprutaren fortfarande är dålig efter att spetsen har 

rengjorts måste du byta spetsen. 

När du monterar den nya spetsen måste du dra av 

syntethartshylsan från spetsen och doppa insprutarnålen i 

stommen i rent dieselbränsle så att den rengörs helt från 

inhibitorn. 

8. Den packning som visas i punkt 1 måste bytas. 

 

  

 När du kontrollerar insprutaren ska du hålla spetsen bortvänd från operatören. Det 

bränsle som kommer ut ur spetsens öppningar står under högt tryck och kan skada operatören. 

 

 

UNDERHÅLLSARBETE. LUFTNING AV BRÄNSLESYSTEMET 

Förbered bränslesystemet för att avlufta kretsen. Luft som finns kvar i systemet kan orsaka 

problem vid start och oregelbunden drift av motorn. Det är nödvändigt att förbereda systemet: 

 Innan motorn startas första gången. 

 Efter att bränslet har tagit slut och bränsle har fyllts på i tanken. 

 Efter underhåll av bränslesystemet, t.ex. byte av bränslefilter, avtappning av bränsle-

/vattenavskiljaren eller byte av en komponent i bränslesystemet. 

Vid denna operation ska följande steg utföras: 

1. Lossa alla insprutningsrörledningar.  

2. Starta motorn så att luften automatiskt trycks ut till insprutningsrören och insprutarna.  

3. Närt bränslet tränger ut från ett insprutningsrör stänger du av röret och väntar tills bränslet 

tränger ut ur ett annat rör. Upprepa detta tills alla insprutningsrör är avstängda.  

4. Rengör från bränslespill efter avtappningen. 

 

 

 När bränslet tränger ut ur insprutningsrören måste du torka av det noggrant med en 

trasa. Bränslespill utgör en brandrisk. 
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6.6. Kylsystem 

 Motorns kylsystem är baserat på cirkulation av kylvätska driven av en centrifugalpump 

med termostat och värmeväxlare, varvid kylvätskan kyls av havsvattnet. Dessuto kyls också 

avgasgrenröret av havsvattnet. 

 

 

 

   

 

 

 

 

SPECIFIKATIONER FÖR KYLVÄTSKAN 

Vi rekommenderar dig att använda en kylvätska KRAFFT ACU 2300 CC 50% eller annan 

kylvätska med liknande specifikationer. Å andra sidan kan destillerat vatten med frysskyddsmedel 

också användas. Halten av frysskyddsmedel med hänsyn till driftförhållandena framgår av 

påskrifterna på frysskyddsmedelsförpackningen. Vi rekommenderar dig att välja halten av 

frysskyddsmedel med utgångspunkt från en temperatur som är cirka 5 ºC lägre än den verkliga 

lufttemperaturen. 

Andra motorkylvätskor kan påverka garantin, orsaka invändig oxidation och/eller 

förkorta motorns livslängd. 

  

 

Blanda aldrig olika typer av kylvätska. Det kan påverka motorkylvätskans egenskaper 

ogynnsamt. 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV KYLVÄTSKAN 

Vänta tills motorn har svalnat. Avlasta trycket i kylsystemet innan du tar av kylarlocket. 

Avlasta trycket genom att täcka kylarlocket med en tjock trasa och vrida locket långsamt 

moturs. Ta av locket när trycket har avlastats helt och motorn har svalnat. Kontrollera 

kylvätskenivån i behållaren, den ska vara ungefär 3/4 full.  

 

 

 Kylkretsens volym (l) 

MINI-17 3 

MINI-29 3,5 

BESKRIVNING AV KYLKRETSEN 

DEL KOMPONENT 

1 Kylvätskepump 

2 Värmeväxlare 

3 Termostat 

 

BESKRIVNING AV 

HAVSVATTENKRETSEN 

DEL KOMPONENT 

1 Bottenkran (tillbehör) 

2 Havsvattenfilter (tillbehör) 

3 Havsvattenpump 

4 Värmeväxlare 

5 Oljefilter 

6 Våt avgasrörböj 
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UNDERHÅLLSARBETE. PÅFYLLNING/BYTE AV KYLVÄTSKA 

1. Tappa ut all kylvätska genom att 

öppna de båda 

avtappningsskruvarna, en i 

värmeväxlaren och den andra i 

cylinderblocket. 

2. Stäng avtappningsskruvarna. 

3. Lossa luftningsskruven på 

termostatlocket. 

4. Fyll på kylvätska upp till hålet i 

behållarlocket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV HAVSVATTENFILTRET 

 Det är viktigt att installera ett havsvattenfilter (levereras som tillbehör) mellan 

havsvattenkranen och havsvattenpumpen för att förhindra att havsvattenkretsen eller 

havsvattenpumpen blir igensatta av föroreningar.  

Rengör filtret så här: 

1. Lossa vingmuttern.  

2. Ta ut filterenheten och rengör den.  

3. Montera den på nytt och se till att locket sitter 

ordentligt på packningen. 

4. Starta motorn och kontrollera att havsvatten inte 

läcker ut. 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV HAVSVATTENPUMPENS LÖPHJUL 

Havsvattenpumpens löphjul är av neopren och får inte rotera torrt. Om löphjulet körs 

utan vatten kan det gå sönder. Därför är det viktigt att alltid ha ett löphjul i reserv.  

Procedur för kontroll och byte av löphjulet: 

1. Stäng havsvattenkranen. 

2. Ta av havsvattenpumpens lock.  

3. Ta av löphjulet från axeln. 

4. Rengör pumpens yttre lock. 

5. Kontrollera löphjulet och sök efter skadade, böjda, 

trasiga, saknade eller tillplattade skovlar. Löphjulets 

skovlar ska vara raka och böjliga.  

Byt löphjulet mot ett nytt om det är skadat. 

6. Smörj löphjulet med tvålvatten innan du monterar 

det. 

7. Montera löphjulet. Under monteringen måste du dra 

åt och vrida löphjulet i samma rotationsriktning som motorn tills det sitter ordentligt vast i 

löphjulsstommen. 

8. Kontrollera att det yttre locket och O-ringen inte är korroderade eller skadade. Byt 

komponenterna om det behövs. 

9. Smörj O-ringen med silikonfett och sätt fast O-ringen och täckplåten på 

havsvattenpumpens lock. 

10. Öppna bottenkranen. 

11. Starta motorn och kontrollera att det inte finns några läckor. 
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UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV ZINKANODEN 

För att förhindra korrosion på grund av galvaniska strömmar har motorn en zinkanod som 

sitter på det främre locket till värmeväxlaren fär kylvätska och saltvatten. 

Kontroll och byte av den korrosionsskyddande zinkanoden: 

1. Låt motorn svalna och stäng bottenkranen. 

2. Ta bort den korrosionsskyddande zinkanoden (proppen) 

från värmeväxlaren.  

3. Ta bort lös rost från den korrosionsskyddande zinkanoden 

med en stålborste. 

4. Rengör det gängade hålet i värmeväxlaren och täck över 

gängorna på den korrosionsskyddande zinkanoden. 

Montera den korrosionsskyddande zinkanoden i 

värmeväxlaren. 

5. Stäng avtappningsproppen för kylvätska och öppna bottenkranen. Fyll på 

kylvätskekretsen. 

6. Starta strömalstringsenheten och kontrollera om det finns läckage vid den 

korrosionsskyddande zinkanoden. Pumpen fungerar om saltvatten kommer ut ur 

avgasröret.  

6.7. Inlopps- och avgassystem. 

BESKRIVNING AV AVGASKRETSEN 

Avgassystemet kan installeras på två alternativa sätt. Du måste kontrollera avståndet 

mellan vatteninsprutningspunkten och vattenlinjen för att avgöra vilket slag av installation som 

behövs. Dessa uppgifter framgår av illustrationerna nedan.  

 

De komponenter som finns med på illustrationen är väsentliga för att motorn ska fungera 

korrekt:  

- Vattenuppsamlare (levereras som tillbehör) som hindrar havsvatten från att komma 

in i motorn när den stoppas. 

 

Minsta volym (l) 3,5 
 

- Svanhals (levereras om tillbehör) 

- Avgasluftning (levereras som tillbehör) – nödvändig om det är mindre än 150 mm 

mellan insprutningspunkten för vatten i det våta avgasröret och vattenlinjen, eller om 

insprutningspunkten ligger under vattenlinjen. 
 

Installation typ 1 om det är minst 150 mm mellan insprutningspunkten för vatten i det våta 

avgasröret och vattenlinjen. 
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Installation typ 2 om det är mindre än 150 mm mellan insprutningspunkten för vatten i det 

våta avgasröret och vattenlinjen, eller om insprutningspunkten ligger under vattenlinjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

et våta avgasröret är standardutrustning för motorn. Om du vill ha ett torrt avgasrör, som 

finns som tillval, ber vi dig kontakta våra återförsäljare. 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV LUFTFILTRET 

Motorn är försedd med ett filter för inloppsluften. Kontrollera att 

komponenten och dess stomme inte har några skador. Byt 

luftfilterelementet om det behövs.  

 

  
Det är viktigt att du förvissar dig om att förbränningsluften kan 

tillföras och avledas fritt från området. 

 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV AVGASER, BULLER OCH VIBRATIONER 

 Kontrollera avgassystemets komponenter med avseende på deformationer, läckor och 

korrosion. 

 

KONTROLLPUNKTER I AVGASSYSTEMET 

 

1. Kontrollera att rören inte har några svagheter, deformationer eller bucklor. Byt 

defekta rör. 

2. Kontrollera att det inte finns några korroderade eller brustna metalldelar och byt de 

som är defekta. 

3. Kontrollera att det inte finns några lösa, korroderade eller saknade beslag. Dra åt 

eller byt beslagen och/eller svepen på defekta rör. 

4. Kontrollera att avgasutloppet inte är igensatt. 

5. Gör en visuell kontroll av avgassystemet och sök efter avgasläckor. Kontrollera att det 

inte finns kol- eller sotrester i avgassystemets komponenter. Kol- eller sotrester tyder på 

läckage i avgassystemet. Täta läckorna om det behövs. 
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6.8. Elsystem  

PANEL SVT   

 Motorns standardpanel heter SVT 20. Du hittar 

manöverpanelens referensnummer för din motormodell i tabellen 

nedan.  

Du kan också ha en annan manöverpanel med fler 

instrument som heter SVT 30, förutom att du som tillval kan 

installera dubbla paneler.  

 

 

Det finns mer information om manöverpanelen i operatörshandboken för SVT 

 

 

MOTORMODELL REFERENS 

MINI-17 / MINI-29 60938130 

 

BATTERI 

 Den minsta rekommenderade batterikapaciteten är 60 Ah. Detta värde används dock 

som allmän referens eftersom det har samband med den högsta strömstyrka som kan levereras 

för start av motorn.   

 

SKYDD AV INSTALLATIONEN – SÄKRING –  

Motorns elanläggning har en säkring som skyddar alla 

elektroniska komponenter vid överlast eller kortslutning. Den finns i 

kabelhärvan vid startmotorn. 

 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV GLÖDSTIFTET 

1. Lossa muttrarna och ta sedan bort 

kopplingsplattan och glödstiftet. 

 

2. Om glödstiftet har röd färg när 

pluskabeln (+) är ansluten till del A 

med del B jordad kan det 

användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominell spänning – 

Strömstyrka  

12 V 9,7 – 10,5 A 



SYSTEM OCH SCHEMALAGT UNDERHÅLL 
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UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV STARTM 

OTORN  

STARTMOTOR: 

1. Kontrollera att det inte finns föroreningar i drevets kuggar. 

 

2. Förvissa dig om att drevets axel kan rotera fritt medurs och 

att den spärras vid rotation i motsatt riktning. Om det inte är 

så måste du byta övervarvskopplingen. 

UNDERHÅLLSARBETE. KONTROLL AV GENERATORNS REMSPÄNNING 

 Tryck remmen inåt som visat med tummen mellan remskivorna för 

att kontrollera remmens spänning (intryckning). Om spänningen är felaktig 

måste du lossa spännskruven och stödskruven och flytta generatorn inåt 

eller utåt. 

 

 

 

 

 

  

En för hög spänning kan orsaka snabb nedslitning av remskivelagret och generatorn. Om 

remmen å andra sidan är alltför lös eller är oljig och inte tillräckligt belastad kan den slira.  

 

 

Justera inte remspänningen när motorn är igång eller ansluten till batteriet. 

 

UNDERHÅLLSARBETE. BATTERINIVÅ 

 Batteriet kräver en mycket försiktig hantering och täta kontroller. Gör så som visas nedan: 

 

1. Håll batteriet torrt och rent. 

2. Kontrollera regelbundet att batteripolerna är rena. Om de är dammiga måste du 

lossa dem, rengöra dem och stryka dem med neutralt fett. 

3. Placera inga metallföremål ovanpå batteriet. 

4. Fyll på destillerat vatten om nivån är utanför tillåtet område.  

 

 

 

  

Komponent Montagestandard 

Intryckning av kilremmen 10-12 mm 
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Avsnitt 7 - Feldiagnostik 

Gör så här om du upptäcker något funktionsfel hos motorn:  

 Inom garantins giltighetstid 

 

 Kontakta den officiella tjänsten hos Solé Diesel. Se avsnitt Assistansservice och avsnitt 

1.3. Begränsad garanti för motorn 

 

 Efter garantins giltighetstid 

 

 Kontakta den officiella tjänsten hos Solé Diesel. Se avsnitt Assistansservice och 

avsnitt 1.3. Begränsad garanti för motorn. Eller 

 

 Stoppa motorn, fastställ orsaken och reparera innan du fortsätter att använda 

motorn. 
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FEL HOS MOTORN TROLIGA ORSAKER REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER AVSNITT 

Startfel 

PANEL SVT 
Tändningsnyckel 

Kontrollera att stiften är rätt anslutna och att de 

får spänning när de ska. 
- 

Elektronikkort Kontrollera att mikroreläkortet får spänning - 

(MOTORNS) ELSYSTEM 

Säkring placerad vid installationen av motor, 

kring startmotorn, bränd 

Byt säkringen. Om säkringen löser ut på nytt måste 

du felsöka manöverpanelen. 
6.8 

Batteriet urladdat eller utslitet Ladda upp batteriet eller byt det 6.8 

Batterianslutningarna lösa, sönderfräta eller 

felaktiga 

Kontrollera att batterianslutningarna är korrekta, 

rengjorda och injusterade. 
6.8 

Defekt startrelä/stoppmagnetventil 
Kontrollea startrelät och stoppmagnetventilen. Byt 

dem om det behövs. 
- 

Defekt startmotor Byt den om den inte fungerar. 6.8 

ALLMÄNT Svag kompression Kontrollera kompressionen. 6.3 

SMÖRJSYSTEM För hög oljeviskositet 
Kontrollera oljans viskositet (enligt de tekniska 

specifikationerna, se 1.2) 
6.4 

BRÄNSLESYISTEM 

Bränslepumpen defekt eller igensatt  Kontrollera bränslepumpens inlopp. 6.5 

Igensatta bränsleledningar  Kontrollera bränsleledningarna. 6.5 

Igensatt bränslefilter Byt bränslefiltret. 6.5 

Defekt insprutningspump Kontakta vår återförsäljare - 

Luft i bränslesystemet Tappa ur bränslesystemet 6.5 

Bränsleinsprutarna smutsiga eller defekta 
Rengör, kontrollera och/eller byt den 

bränsleinsprutare som inte fungerar. 
6.5 

Fördelningen av bränsleinsprutningen inte 

inställd 
Justera fördelningen av bränsleinsprutningen 6.5 

Bränsletanken är tom eller bränslekranen är 

stängd 

Fyll på bränsle och ställ bränslekranen i öppet 

läge. 
6.5 

INLOPPS- OCH 

AVGASSYSTEM 
Luftfiltret igensatt  Byt luftfilterelementet. 6.7 
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FEL HOS MOTORN TROLIGA ORSAKER REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER AVSNITT 

STARTA OCH STOPPA 

ALLMÄNT Regulatorn fungerar inte Kontakta vår återförsäljare - 

BRÄNSLESYISTEM 

Bränslepumpen defekt eller igensatt  Kontrollera bränslepumpens inlopp. 6.5 

Igensatt bränslefilter   Byt bränslefiltret. 6.5 

Luft i bränslesystemet Tappa ur bränslesystemet 6.5 

Insprutningspumpen felaktigt installerad Kontakta vår återförsäljare - 

Bränsleutloppskranen stängd Öppna bränsleutloppskranen. 6.5 

KYLSYSTEM Låg kylvätskenivå Återställ kylvätskenivån till normalt driftläge. 6.6 

PANEL SVT Tändningsnyckel  

Kontrollera stiftens anslutningar, särskilt de som ger 

signal till stoppmagnetventilen och 

bränsletillförselpumpen 

- 

SVART RÖK 

BRÄNSLESYISTEM 

Igensatt bränslefilter  Byt bränslefiltret. 6.5 

Bränsleinsprutarna smutsiga eller defekta 
Rengör, kontrollera och/eller byt den 

bränsleinsprutare som inte fungerar. 
6.5 

Insprutningspumpen felaktigt installerad Kontakta vår återförsäljare - 

INLOPPS- OCH 

AVGASSYSTEM 
Luftfiltret igensatt  Byt luftfilterelementet. 6.5 

MOTORBELASTNING En propeller är för stor (kommer inte upp i varv) 
Motorns effektkurva är inte den rätta. Byt 

propellern eller motorn 
- 

BLÅ RÖK 

ALLMÄNT Felaktigt ventilspel Justera ventilerna. 6.3 

SMÖRJSYSTEM För hög oljenivå Återställ oljenivån till normalt driftläge. 6.4 
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FEL HOS MOTORN TROLIGA ORSAKER REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER AVSNITT 

Återuppvärmning av motorn 

ALLMÄNT 

Svag kompression Kontrollera kompressionen. 5.3 

Överlast En propeller är för stor, byt den - 

Felaktig insprutningstid Justera insprutningspumpens insprutningstid  

SMÖRJSYSTEM 

Defekt oljepump Kontakta vår återförsäljare. - 

För hög oljeviskositet 
Kontrollera oljespecifikationerna (välj olja enligt de 

tekniska specifikationerna). 
6.4 

För låg oljenivå 
Återställ oljenivån. Kontrollera motorn med 

avseende på oljeläckor. 
6.4 

KYLSYSTEM 

Defekt kylvätskepump 
Kontrollera kylvätskepumpen (löphjul, 

pumpanslutningar). 
6.6 

Havsvattenkranen igensatt eller stängd 
Rengör kranen och kontrollera att 

havsvattenpumpens löphjul inte har några skador. 
6.6 

Defekt havsvattenpump 
Kontrollera havsvattenpumpen (löphjul, 

pumpanslutningar). 
6.6 

Vattenkylaren igensatt 
 Rengör vattenkylaren och tubknippet inuti 

värmeväxlaren. 
6.6 

Låg kylvätskenivå Återställ kylvätskenivån till normalt driftläge. 6.6 

Termostaten fungerar inte Byt termostaten. 6.6 

INLOPPS- OCH 

AVGASSYSTEM 
Luftfiltret igensatt Byt luftfiltret. 6.7 

LÅGT OLJETRYCK SMÖRJSYSTEM 

Defekt oljepump Kontakta vår återförsäljare - 

Oljetryckavlastningsventilen igensatt  Kontakta vår återförsäljare 6.4 

För lågt oljetryck Kontrollera oljenivån. 6.4 

För låg oljenivå 
Återställ oljenivån. Kontrollera motorn med 

avseende på oljeläckor. 
6.4 

Defekt oljetryckventil Kontakta vår återförsäljare - 

Defekt oljemanometer eller oljetryckbrytare Kontrollera och/eller byt oljetryckbrytaren. 6.4 

BULLRIG MOTOR ALLMÄNT Svag kompression Kontrollera kompressionen. 6.3 
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FEL HOS MOTORN TROLIGA ORSAKER REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER AVSNITT 

Överlast Sänk den elektriska lasten. 6.3 

Läcka i avgassystemet 
Kontrollera avgassystemet. Byt de komponenter i 

avgassystemet som inte fungerar. 
6.3 

Kraftiga vibrationer Dra åt alla lösa muttrar och skruvar. 6.3 

Felaktigt ventilspel Justera ventilerna. 6.3 

FÖR HÖGT OLJETRYCK SMÖRJSYSTEM 
Oljetryckavlastningsventilen igensatt Kontakta vår återförsäljare 6.4 

Defekt oljetryckventil Kontakta vår återförsäljare - 

LÅG EFFEKT 

ALLMÄNT Felaktigt ventilspel Kontakta vår återförsäljare 6.3 

BRÄNSLESYISTEM 

Igensatt bränslefilter  Kontakta vår återförsäljare 6.5 

Bränsleinsprutarna smutsiga eller defekta Kontakta vår återförsäljare 6.5 

Vatten i bränslesystemet Kontakta vår återförsäljare 6.5 

Fördelningen av bränsleinsprutningen inte 

inställd 
Kontakta vår återförsäljare 6.5 

INLOPPS- OCH 

AVGASSYSTEM 

Luftfiltret igensatt Byt luftfilterelementet. 6.7 

Explosioner i avgassystemet 
Kontrollera avgassystemet. Byt de komponenter i 

avgassystemet som inte fungerar. 
6.7 

ONORMALT HÖG 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

ALLMÄNT 

Svag kompression Kontrollera kompressionen. 6.3 

Överlast Sänk den elektriska lasten. 6.3 

Regulatorn fungerar inte Kontakta vår återförsäljare - 

BRÄNSLESYISTEM 
Fördelningen av bränsleinsprutningen inte 

inställd 
Justera fördelningen av bränsleinsprutningen 6.5 

INLOPPS- OCH 

AVGASSYSTEM 
Luftfiltret igensatt Byt luftfiltret. 6.7 

KYLSYSTEM Termostaten låst i öppet läge 
Byt termostaten och kontrollera kylvätskans 

tillstånd. 
- 

BATTERIET LADDAR INTE 

KORREKT 
ELSYSTEM (DC) 

Batteriet urladdat eller utslitet Ladda upp batteriet eller byt det 6.8 

Batterianslutningarna lösa, sönderfräta eller 

felaktiga 

Kontrollera att batterianslutningarna är korrekta, 

rengjorda och injusterade. 
6.8 

Regulatorn fungerar inte Kontakta vår återförsäljare - 

Generatorremmens spänning 
Kontrollera spänningen och byt remmen om det 

behövs. 
6.8 
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Avsnitt 8 - Tekniska specifikationer 

    MINI-17 MINI-29 

DIESELMOTOR 

A
ll
m

ä
n

 i
n

fo
rm

a
ti
o

n
 

Typ Fyrtakts dieselmotor, vattenkyld 

Rotationsriktning Moturs sedd från motorns svänhjulssida 

Antal cylindrar - fördelning 2 - rak 3 - rak 

Tillåtet avgasmottryck (kPa) Max. 6,57 

Fördelning 
Ventillyftare och vipparm med kamaxel driven av 

kugghjul i vevhusetr 

Diameter (mm) 76 76 

Slaglängd (mm) 70 70 

Cylindervolym totalt (cm3) 635 952 

Kompreessionsförhållande 23:1 23:1 

Tändningsföljd 1-2 1-3-2 

Fördelning av bränsleinsprutningen APMS 17º APMS 19º 

Insprutningstryck (kPa) 13,73 (140 kg/cm2) 

Tolerans för inlopps- och 

utloppsventil - kall motor (mm) 
0,25 

Max. varvtal (rpm) 3600 

Startsystem Elektrisk startmotor 

Starthjälp Glödstift 

S
m

ö
rj

sy
st

e
m

 

Beskrivning av systemet Trycksmörjning med rotorpump 

Specifikationer för oljan 
Använd olja med viskositeten 15W40 och med kvalitet 

minst motsvarande ACEA E5 eller API CH-4/SJ. 

Oljepump Typ kugghjulspump 

Oljekretsens volym (l) 2,9 3,6 

Lägsta tryck vid max. varvtal (MPa)  0,29 (3 kgf/cm2) (2,9bar) 

Högsta tryck vid max. varvtal 

(MPa) 
0,39 (4 kgf/cm2) (3,9bar) 

Lägsta tryck vid lågt varvtal (MPa) 0,098 (0,5 kg/cm2) (0,98 bar) 

Oljetemperatur – nominellt varvtal 

(ºC) 
60 - 95 

B
rä

n
sl

e
sy

is
te

m
 

Beskrivning av systemet Elektrisk tillförselpump och mekanisk insprutningspump 

Bränslepecifikationer Dieselbränsle ASTM diesel nr 2-D 

Bränsleinsprutningspump Typ rak 

Bränsleinsprutare Ventiltyp 
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    MINI-17 MINI-29 

DIESELMOTOR 

K
y

ls
y

st
e

m
 

Beskrivning av systemet 

Kylvätskekretsloppet styrs av en centrifugalpump med 

termostartreglering och värmeväxlare. Kylt 

avgasgrenrör. 

Specifikationer för kylvätskan KRAFFT ACU 2300 CC 50% 

Kylvätskepump Centrifugaltyp+ 

Havsvattenpump Flexibel impeller typ 

Kylkretsens volym (l) 3 3,5 

Termostatventil   

Ursprunglig öppning + 76,5 ºC 

Slutlig öppning + 90 ºC 

Kylvätsketemperatur – nominellt 

varvtal (ºC) 
75 - 85 

In
lo

p
p

s-
 

o
c

h
 

a
v

g
a

ss
y

st
e

m
. 

Lufttillförsel Luftrening med hjälp av ett luftfilter av torr typ 

Avgassystem 
Kylt avgasgrenrör. 

Torrt avgasgrenrör (tillval) 

E
ls

y
st

e
m

 Spänning – polaritet (V) 12 DC 

Generator DC (A) 75 75 

Startmotor (kW) 1,2 1,2 

Typ av elektriskt stopp ETS 

In
st

a
lla

ti
o

n
 

Rör Ø inv., inlopp havsvatten (mm) 20 

Rör Ø inv., inlopp dieselbränsle (mm) 8 

1Rör Ø inv., avgasutlopp1 (mm) 40 50 

Minsta flöde vid max. varvtal (m3/min) 1 1,5 

Minsta batterikapacitet (Ah) 75 (12 V)  80 (12 V)  

Kabellängd batteri (m) ≤ 1,5 

Minsta tvärsnitt hos batterikabeln 

(mm2) 
60 

O
lj
e

v
o

ly
m

 i
 o

m
ri
k

ta
re

n
 

(l
it
e

r)
 ²

 

TMC 40   0.2 (ATF) 

TMC 40P 0.2 (ATF) 

SP60  2.8 (ATF) 

TMC 60A 0.6 (ATF) 

TMC 60P 0.65 (ATF) 

TM-345 - 1.6 (SAE 15W40) 

TM-345A - 1.6 (SAE 15W40) 

 

                                                           
1 För varje 90º böj i installationen bör du lägga till 10 mm (vid längder över 3 m). 

² Läs särskilda inverter manual levereras tillsammans med motorn. 
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Avsnitt 9 – Åtdragningsmoment   

Viktiga muttrar och skruvar: 

 

ÅTDRAGNINGSMOMENT GÄNGA 
MINI-17 / MINI-29 

N · m (kgf · m) 

Kolv 
M10 73.5 - 83.4 (7.5 - 8.5) 

M8 19.6 - 29.4 (2.0 - 3.0) 

Vipparmslock (mutter) M6 4.9 - 6.9 (0.5 - 0.7) 

Vipparmslock (skruv) M8 14.7 - 21.6 (1.5 - 2.2) 

Vevaxelns remskiva M16 98.1 - 117.7 (10 - 12) 

Skruvar, vevaxellager M10 49.0 - 53.9 (5.0 - 5.5) 

Blindmuttrar vevstake M8 31.4 - 34.3 (3.2 - 3.5) 

Lock, vevstake M8 31.4 - 34.3 (3.2 - 3.5) 

Svänghjul M10 83.4 - 93.2 (8.5 - 9.5) 

Oljeavtappningspropp M18 49.0 - 58.8 (5.0 - 6.0) 

Oljefilter M20 10.8 - 12.7 (1.1 - 1.3) 

Oljeavtappningspropp M18 39.2 - 49.0 (4.0 - 5.0) 

Insprutarhölje (ställ in på motorn) M20 49.0 - 58.8 (5.0 - 6.0) 

Stoppmagnetventilskruv M30 39.2 - 49.0 (4.0 - 5.0) 

Glödstift M10 14.7 - 19.6 (1.5 - 2.0) 

Mutter startmotor plint B M8 9.8 - 11.77 (1.0 - 1.2) 

Fäste rör för oljesticka M6 8.2 - 9.8 (0.84 - 1.0) 

Våt avgasrörböj M8 18.5 - 22.3 (1.89 - 2.27) 

Spännskruv generator M6 8.5 - 9.5 (0.86 - 0.96) 

Fästskruv generator M8 21.7 - 24.2 (2.21 - 2.47) 

Motorfästen M10 72.0 - 90.0 (7.34 - 9.17) 

Spännskruv generator M8 18.5 - 22.3 (1.89 - 2.27) 

Termostatlock M6 7.4 - 9.0 (0.75 - 0.92) 

Luftningsskruv termostat M6 3.0 - 4.3 (0.31 - 0.43) 

Gasolfilter M8 21.7 - 24.2 (2.21 - 2.47) 

Kolvkylare M8 21.7 - 24.2 (2.21 - 2.47) 

Rörlock saltvatten M8 14.5 - 15.5 (1.5 - 1.6) 

Saltvattenpumplock M6 7.4 - 9.0 (0.75 - 0.92) 

Saltvattenpumpens fästklammer M8 21.7 - 24.2 (2.21 - 2.47) 

Åtdragningsmoment allmänt 

 

M6 

M8 

M10 

7T 

7.85 - 9.80 (0.8 - 1.0) 

14.7 - 21.6 (1.5 - 2.2) 

29.4 - 41.2 (3.0 - 4.2) 
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Avsnitt 10 – Elscheman   
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DEUTSCH CONNECTOR
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4 5 6

86
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Detalle relés de arranque /
Starter relay

85/86 30

87

85

86

Detalle relé bujías precalentamiento / Preheating relay

12345 1 2 3 4 5 66

Conector 1: C1 /
Connector 1: C1

Conector 2: C2 /
Connector 2: C2

To Tachometer Pin 3

TRANSMISOR DE PRESIÓN / PRESSURE SENSOR
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30 8586 87
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Cranking
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C1.2

C2.2

C2.4

C1.1

C1.4

C2.3

C2.1

C2.5

C1.5

C1.3

C2.6

C1.6

N.S.

N.S.

M

GD

B

W

Violeta/Purple

Negro/Black

Rojo/Red

Rosa/Pink

Rojo-Blanco/Red-White

Verde/Green

Verde-Blanco/Green-White

Amarillo/Yellow

Blanco/White

Azul/Blue

Gris/Grey

Marrón/Brown

Arranque
CrankingPrecalentamiento

Preheating

Relé desconexión de tierra
Earth disconnecting relay

Diodos 2,5 A

C.I.

BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE CUMBUSTIBLE

/ FUEL FEED PUMP

TRANSMISOR DE PRESIÓN / PRESSURE SENSOR

TRANSMISOR DE TEMPERATURA / TEMPERATURE SENSOR

MANOCONTACTO / PRESSURE SWITCH

TERMOOCONTACTO / TEMPERATURE SWITCH

ETS SOLENOIDE DE PARO / ETS STOP SOLENOID

10 A

Key Positions

30: Battery
15: Contact
19: Preheating
50: Cranking
58: Stop

PLACA C.I.
ELECTRONIC PLATE 12 V

PI
N 

C2
.5

PI
N 

C2
.1

PI
N 

C1
.4

12345678910

PIN C1.2

Resistance Thermometer PIN 1

W
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O
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r 

-

VOLTMETER

Micro Relay

PIN 86

PIN 85

PIN 87

PIN 30

TACHOMETER

W
AG

O 
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nn
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to
r 

+

Thermometer PIN 2

To WAGO Con. (-)

Mi
cr

o 
Re
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y 

PI
N 

86

DEUTSCH CONNECTOR

123
4 5 6

86

30

85

87

Detalle relés de arranque /
Starter relay

85/86 30

87

85

86

Detalle relé bujías precalentamiento / Preheating relay

12345 1 2 3 4 5 66

Conector 1: C1 /
Connector 1: C1

Conector 2: C2 /
Connector 2: C2

To Tachometer Pin 3

To Elec. Plate PIN 7

To Elec. Plate PIN 6

STARTER / MOTOR DE ARRANQUE

ALTERNATOR / ALTERNADOR

30 8586 87

30

8586

87

85(-)
86(+)

87

30

Detalle relé de aislamiento / Isolating relay

86 85

3087



HUVUDMÅTT 

  
 

  
 
48 

Operatörshandbok marina dieselmotorer 

Revidering 1. 05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 11 – Huvudmått   

  



DIBUJADO VERIFICADO GRADO PRECISIÓN FECHA CREACIÓN ÚLTIMA REVISIÓN

MATERIAL TRATAMIENTO ESCALAPRESENTACIÓNACABADO

SOLÉ, S.A.

MOTOR MINI-17 v6 INV. TMC-40 2,60:1
MINI-17 v6 ENGINE TMC-40 2.60:1 GBOX.

   

X.MARGARIT S. UBACH MEDIO ---

13830264.6

./.

17/12/2015372.585.5 154.5

76

42
0

67
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100

612

259354

18
8
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4

554
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8

54
2

229 230.4

210 210

484

 DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

     (1) Manguera entrada agua salada / Sea water hose intake:  Ø20mm

     (2) Manguera entrada combustible / Fuel hose intake:  Ø8mm

     (3) Manguera retorno combustible / Diesel Fuel return hose:  Ø5mm

A

DETALLE A

63
.5
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8

O

3

82
.5

O

10
2
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4 Taladros a Ø10.5
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DIBUJADO VERIFICADO GRADO PRECISIÓN FECHA CREACIÓN ÚLTIMA REVISIÓN

MATERIAL TRATAMIENTO ESCALAPRESENTACIÓNACABADO

SOLÉ, S.A.

MOTOR MINI-29 v6 INV. TMC-40P 2,00:1
MINI 29 v6 ENGINE TMC-40P 2.00:1  GBOX

   

X.MARGARIT S. UBACH MEDIO ---

17633100.6

./.

12/01/2016

 DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

     (1) Manguera entrada agua salada / Sea water hose intake:  Ø20mm

     (2) Manguera entrada combustible / Fuel hose intake:  Ø8mm

     (3) Manguera retorno combustible / Diesel Fuel return hose:  Ø5mm
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Avsnitt 12 – Instruktioner för utbyte, avställning och 

avfallshantering   

 Om du bestämmer dig för att byta strömalstringsenheten ber vi dig att kontakta SOLÉ S.A. 

så ger vi dig erforderliga instruktioner med hänsyn till gällande lagar. Vid avställning av hela eller 

delar av strömalstringsenheten måste du följa de LAGAR SOM GÄLLER I UPPSTÄLLNINGSLANDET. 

För mer information om de material som enskilda komponenter är tillverkade av ber vi dig 

att kontakta SOLÉ S.A. 
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Underhållsregister 

DATUM TIMMAR BESKRIVNING SERVICENUMMER 
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DATUM TIMMAR BESKRIVNING SERVICENUMMER 
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