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Susturucu    

Ya Doldurma Kapa

  

Enjektör    

Tazyikli Yak t Borusu   
Segman     
Piston    
Silindir Gömle i   
Ya Banyolu Hava Filtresi   
Kam Di lisi   
OES, Otomatik Jigle       
Piston Kolu    

Krank mili     

Ya Pompas      

Ya Kapa

       

Dekompresyon Kolu     

Subap tici Çubu u    

Ya Borusu Üst   
Mazot Pompas    

Kam Mili      

Ya Filtesi       

Ya Seviye Çubu u   

http://www.motosan.com


   
MOTOR SANAY ve T CARET A. .        

 
Fabrika : Mahmutbey Yolu, Kirazl Köyü Ba c lar 34210 / Istanbul       Kurucusu: Yüksek Mühendis Abdülkadir Özgür 
Showroom: Necatibey Caddesi 139 / 1 Karaköy 34425 Istanbul       Tel: +90-212-245 7125 pbx  Fax.:+90-212-245 7130 

web : www.motosan.com   e-mail:   
Fabrika / Factory   hasip.oz@motosan.com 
Tel:+90-212-550 4562  info@motosan.com 
Fax:+90-212-550 2519        levent.ozgur@motosan.com     

- 2 -

  
BAKIM K TABI  

Super Star JENERATÖR GRUPLARI  

A - SUPER STAR JENERATÖR ODASI  

deal oda Ölçüleri Boy : 3,5 m., En : 2,7 m., Yükseklik : 2,8 m. olmal d r.  

Jeneratör odas n n d ndaki mekanlardan so utma hava giri i sa lamak için elektrojen 
grubunun radyatör taraf na radyatör ebatlar ndan en az % 20 daha büyük boyutlarda pencere 
veya panjurlu kap yap lmal d r. Radyatör ile pencere aras uzakl en fazla 30-40 cm. 
olmal d r. Bu uzakl k daha fazla olursa davlumbaz yap lmal d r. Bu yolla yeterli so utma hava 
giri i sa lanamazsa jeneratör odas na cebri hava giri i gerekir.  

Jeneratör grubunun her iki yan ve alternatör taraf ile odan n iç duvarlar

 

aras ndaki uzakl n 
yakla k bir metre elmas gerekmektedir. Bu bo luk jeneratör grubunun havaland rma, bak m, 
onar m ve genel temizli in yap labilmesi için gereklidir.  

Jeneratör grubunun oturaca zemin betonu, standart artlarda su terazisinde olmal ve 
istenirse temizlik aç s ndan karo, çini ve mozaik gibi malzemelerle kaplanmal d r.  

B - JENERATÖR MONTAJI  

1. Jeneratörü mutlaka düz zemin üzerine oturtunuz. 
2. Jeneratörün topraklama ba lant s n yap n z. 
3. arjl akünün kutuplar n do ru ekilde ba lay n z. (+) K rm z renkli kablo, (-) Siyah renkli 
kablodur. (Jeneratör ile birlikte verilen akü, kuru tip ise kullanmadan önce asitli su ilave 
ederek arja ba lat n z.) 
4. Egzost dirse ine çelik fleksibl metal hortum ve uzatma borusu tak n z. Egzost borusunun 
aç k hava ç k ma egzost susturucusunu monte ediniz. (Jeneratör sesi daha aza ndirilmek 
steniyorsa ilave susturucu tak n z.) 

5. Jeneratör ç k ve enversör alter (1-0-2 konumlu alter : (1) ebeke,(0) Bo (2) Jeneratör  
Ara kablo ba lant s n yap n z.   

Super Star JENERATÖR GRUPLARI  

C- LK ÇALI TIRMA 
1. Motor ya , so utma suyu, yak t seviyelerini kontrol ediniz. Eksik ise tamamlay n z. 
2. Enversör alteri ve G otomat alteri "O" konuma getiriniz. 
3. Kontak anahtar n

 

sa a çevirerek jeneratörü çal t r n z. (Konta çevirmenizle birlikte ya 
lambas yanacak motor çal maya ba lay nca sönecektir. Bu durum ya bas nc n n normal 
oldu unu gösterir.)  
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4. Akü arj ampermetresinden arj edip etmedi ini kontrol ediniz. 
5. Pako alteri (0) s f r konumundan sola çevirerek RS, ST, TR. konumlar na getirerek faz-faz 
aras gerilimleri kontrol ediniz. Voltmetre ibresinin 380 - 400 volt'u göstermesi gerekmektedir. 
Bu kontrolleri yapt ktan sonra pako alteri sola RS konumuna getirerek b rak n z. 
6. Enversör alteri 2= jeneratör konumuna getiriniz ve G otomat alteri aç n z. (yukar 
kald r n z) 
7. Panodaki ampermetrelerden 3 fazdaki çekilen ak m ve fazlardaki yükün dengeli da t m m 
kontrol ediniz. breler aras ndaki fark % 15'i geçmemelidir.  

D - STOP 
1. G otomat alteri kapal konuma getiriniz. 
2. Stop kolunu stop yönüne do ru bas l futunuz. Motor stop ettikten sonra stop kolunu 
b rak n z. (Motor korumal tiplerde stop kontak anahtar ndan yap lmal d r.) 
3. Kontak anahtar n

 

kapat n z. 
4. Motor so uduktan sonra normal GÜNLÜK BAKIMINIZI YAPINIZ.   

Super Star  MOTOR HAKKINDA GENEL B LG

  

ÜLKE ARTLARINA UYGUNLUK  
SUPER STAR Dizel Motorlar , Türkiye'nin artlar göz önünde bulundurularak, sade, sa lam, 
ekonomik ve uzun ömürlü olacak ekilde ve en hassas metodlarla imal edilmi tir.   

YAPIM 
SUPER STAR Dizel Motorlar n n planlar Amerikan GENERAL MOTORS Firmas n n 
mühendisleri taraf ndan haz rlanm t r. Projelerin haz rlanmas nda, bilhassa jeneratörde, 
tar mda, sanayide ve denizde bir motordan istenen ar zas z çal ma ve az masrafl olmas 
göz önüne al nm t r.   

MALAT 
Gururla belirtelim ki, SUPER STAR Dizel Motorlar n n çok hassas parçalar dahil, bütün 
parçalar Türkiye'deki modern tesislerimizde, Amerika'da yeti mi

 

mütehass s mühendisler 
gözetiminde imal edilmektedir. malat en ince ayr nt lar na kadar titizlikle kontrol edilmekte ve 
yap lan her parçan n Amerikan GENERAL MOTORS STANDARTLARINA UYGUN olmas 
temin edilmektedir. Silindir Bloku ve kafas , özel dökme demirden yap lm ; Tek silindirli 
motorlarda alt adet, çift silindirli motorlar da dokuz adet kuvvetli saplama ile birbirine 
ba lanm t r. Silindir gömle i ya tiptendir. Krank mili dövme çelikten imal edilmi , s l i lem 
görmü ve hassas olarak ta lanm t r. Piston kolu dövme çeliktendir. Alüminyum ala mdan 
mamul piston, üçü kompresyon ve ikisi ya segman olmak üzere be segmanla 
donat lm t r. Supaplar Cr-Ni çeli inden imal edilmi ve sertle tirilmi tir.   
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YAKIT S STEM

 
Ya Banyolu Hava Filtresi, en tozlu yerlerde dahi tam süzme yaparak motora azami 
derecede temiz emme havas gönderilmesini temin eder. Mazot deposu içindeki üstün süzme 
yetene ine sahip yak t filtresinden süzülerek gelen mazot, kam milinden hareket alan yak t 
pompas vas tas yla tazyikli yak t borusu üzerinde enjektöre püskürtülür. Pistona verilen özel 
biçim sayesinde yanma mükemmelle tirilmi , issiz çal ma ve yak t sarfiyat n n asgariye 
indirilmesi temin edilmi tir.  

SO UTMA 
Su ile so utma sayesinde, en s cak havalarda bile tam yükle çal an motorun a r s nmas 
önlenmi ve böylece ömrü uzat lm t r. Su so utmal Super Star'lar katiyen KAFA 
ÇATLATMAZ ve SEGMAN KAYNATMAZ.   

Super Star MOTOR HAKKINDA GENEL B LG

  

YA LAMA 
Di li Ya Pompas ve Ya Bas nc Ayar Süpap , Biyel Krank ve Kam Milli yataklar n n , 
Di lilerini, Supap ve iticilerinin devaml olarak sabit tazyikli ya île ya lanmas n  temin eder. 
Bol ve tazyikli ya lama, a nman n azalmas ve Ömrün artmas demektir. Super Star  Dizel 
Motorlar , ancak çok pahal motorlarda bulunan Mikro-Ya filtresi ile donat lm t r. Motorun 
ömrünün çok uzamas n temin eden bu filtre temizlenmeye ihtiyaç göstermez.  

YÜKSEK KAL TE VE ÜLKE ARTLARINA UYGUNLUK  

Super Star  Motorlar , istanbul Teknik Üniversitesi laboratuarlar nda testlere tabi tutulmu ve 
.T.Ü. Makina Fakültesi MOTORLAR ENST TÜSÜ' nün 30.3.1968 tar h 2073 say l ve 

23.2.1970 tarih 1014 say l raporlar ile YÜKSEK KAL TEDE bir motor oldu u ve 
"MOTORUN, KONSTRÜKS YONUNUN SADEL , LK HAREKET N KOLAY VE YAKIT 
SARF YATININ AZ OLMAS

 

SEBEB LE MEMLEKET ARTLAR NA UYGUN OLDU U" 
belgelenmi tir.  
Super Star  Sulama ve Ya murlama Motopomplar da, yine istanbul Teknik Üniversitesi 
laboratuvariar nda testlere tabi tutulmu ve .T.Ü. Makina Fakültesi' nin 25.10.1983 tarih R-
83/21 say l 29.11.1985 tarih, R-85/38 say l ve 20.3.1987 tarih, R-87/2 say l 14.11.1995 tarih 
ve 6210-1 ila 4 say l Raporlar ile motopomplar n "Do rudan Zirai Sulama ve Ya murlama 
ihtiyaçlar için Kullan labilecek, Ülke Tar m na Uygun ve Yüksek Verimli Makinalar Oldu u" 
belgelenmi tir.  

Her bak mdan bugünkü tekni in en üstün seviyesine getirilmi olan Super Star Motorunuz, 
basit fakat önemli olan bu kitapç ktaki bak m talimat na göre kullan ld takdirde, az masrafla 
çok i görerek uzun seneler ar za ç karmadan size hizmet edecektir.   
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Super Star  LK ÇALI TIRMA HAZIRLI I  

YA KONTROLÜ 
1. Motor ya seviyesini kontrol ediniz. Eksikse tamamlay n z. Ya seviyesi kontrol çubu u 
üzerindeki azami ve asgari seviyeleri gösteren çizgiler aras nda olmal d r. Fazla ya koymak 
da az koymak kadar mahzurludur. Kulland n z ya n temiz olmas na çok dikkat ediniz ve 
daima ince bir süzgeçten süzerek doldurunuz.  
Bir kere seçerek kullanmaya ba lad n z ya markas n de i tirmeyiniz.   

2. Hava Filtresi tas ma ya koyunuz.   

YAKIT KMAL

  

3. Depoda mazot olup olmad n

 

kontrol ediniz. Motora ilk defa yak t konuyorsa, veya bir 
önceki çal t rmada depoda mazot bitti inden dolay motor stop etmi se, yak t devresinde 
hava vard r. Bu havan n al nmas gerekir. Bunun için yak t pompas na ba lanan tazyikli yak t 
borusu rakorunu sökünüz ve yak t pompas ç k rakorunu gev etiniz. Dekompresyon kolunu 
kald r n z ve motoru tam gaz durumuna getiriniz. Yak t pompas ç k rakorundan köpüksüz 
mazot gelinceye kadar motoru elle döndürünüz. Baz tip motorlarda yak t filtresi depo içinde 
olmay p, ayr bir parça halindedir. Bu motorlarda önce, yak t filtresindeki hava alma vidas 
gev eterek, filtrenin havas n

 

al n z. Gev etti iniz rakorlar ve viday s k n z.   

Yeni Tip Motorlarda otomatik hava alma sistemi vard r. Hiç müdahale etmeden, sadece 
motoru ilk hareket kolu ile (veya mar a basarak) döndürmek suretiyle hava kendili inden 
at l r. 
4. Radyatör suyunu / Anifiriz derecesini kontrol ediniz.(Radyatörlü motorlar)  

Ya seviyesini ancak motor dururken kontrol ediniz.  

ÇALI TIRMA  

1. Gaz kolunu tam gaz konumuna getiriniz.  
2. lk hareket dü mesini bast rarak 90° (çeyrek tur) çevirip b rak n z. Böylece ilk hareket 
dü mesi 1 cm kadar d ar ç kacak ve ilk çal t rma esnas nda silindire fazla yak t 
püskürtülmesi temin edilecektir.  
3. Kollu Motorlarda Dekompresyon Kolunu yukar kald r n z.  
4. lk hareket kolunu takarak motoru çeviriniz. Motor tek elle gayet kolay döner. Motor birkaç 
tur dönüp h z ald ktan sonra dekompresyon kolunu ani olarak indiriniz. Süper Star Motorlar 
en so uk havalarda dahi gayet kolayl kla çal r. Eski tip motorlar gibi fitil istemez.  

Gaz Kolu tam gaz konumunda (O.E.S.'li Motor)  

http://www.motosan.com
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5. lk hareket dü mesini bast rarak 90° (çeyrek tur) döndürerek eski konumuna getiriniz. 
6. Motor s nmadan tam gaz vermeyiniz. 
7. Is nm motorda so utma suyu ç k nda, su el dokunmayacak kadar s cak olmal , fakat 
kaynama kabarc klar görülmemelidir. Kalem kal nl nda kendi halinde akan bir su miktar , 
tam gazla çal an motoru so utmaya yeterlidir. Radyatörlü motorlarda ise motor rölantinin 
biraz üstünde 5 Dakika kadar çal t r larak s t lmal d r. 
8. Yak t deposunda mazot tamamen bitmeden mazot ikmali yap n z. Böylece yak t devresine 
hava kaçmam olur.  

D KKAT ! 
Mar l motorlarda, motoru çal t rmak için dekompresyon kolunu kald rmadan sadece mar a 
basmak yeterlidir.   

SU DEVRIDAIMLI "O.E.S."'LI MOTORLAR  

O.E.S. NED R ? 
O.E.S. ancak çok güçlü ve pahal

 

motorlarda bulunan Otomatik Emniyet Sistemi'dir. 
Su devridaimli motorlarda suyun kesilmesi ; hava so utmal motorlarda so utma kanatlar n n 
aras na toz-toprak, ya , mazot gibi maddelerin girmesi halinde, motor a r derecede 
s n r. te bu durumlarda, e er motorunuzda O.E.S.varsa, motorunuz kendili inden otomatik 
olarak stop eder. A r s nmaya neden olan hal giderilince bir kolda motorunuz tekrar 
çal r.   

O.E.S. NASIL ÇALI IR ? 
Çok basit - te izah :  

1. LK HAREKET: 
Dü meyi,üzerindeki düz k s m yukar gelecek ekilde elle çeviriniz ve d ar do ru çekiniz. 
Böylece t rna n ilerdeki kanala girmesini sa lay n z. Art k motorunuzu çal t rabilirsiniz.  

2. NORMAL ÇALI MA HAL : 
Motoru çal t rd ktan sonra dü meyi sa a veya sola çeyrek tur çeviriniz. 
Böylece, t rnak ilerdeki kanaldan ç k p öndeki kanala girecektir.  

3. OTOMAT K STOP: 
Motorun a r s nmas halinde, Otomatik Emniyet Sistemi, kendi - kendine harekete geçerek 
çelik teli ileri iter ve t rnak kanaldan kurtulur.  
Dü menin arkas ndaki yay, dü meyi ileri do ru iter ve motor STOP eder.  

Motoru tekrar çal t rmak için 10-15 dakika beklemekten ba ka bir ey gerekmez. "MOTORU 
ÇALI TIRMA" k sm ndaki izahata göre motorunuzu tekrar çal t rabilirsiniz. (Bu arada, a r 
s nmay meydana getiren sebebi bertaraf etmeyi unutmay n z.) 
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MOTORUN DURDURULMASI 
Gaz kolunu STOP konumuna getiriniz. Silindire gönderilen yak t tamamen kesilece i için 
motor kendi kendine durur. 
D KKAT 
Motoru durdurmak için Dekompresyon Kolunu katiyen kullanmay n z. Çok 
mahzurludur.  

MOTOR YEN KEN D KKAT ED LECEK HUSUSLAR 
Motor yeni iken, bütün parçalar birbirine al ma devresinde olduklar ndan çok itinal 
davranmak gerekir;  

1. lk 50 saat zarf nda katiyen motoru tam gaz çal t rmay n z. 
2. lk 50 saat sonunda motor ya n de i tiriniz.  
3. lk 50 saat sonunda supap bo luklar n  kontrol ediniz.  
(Motor so uk iken subap bo lu u 0.25 mm olmal d r.)  

MOTOR ÜZER NDEK CIVATA VE SOMUNLARIN SIKMA MOMENT (TORK) DE ERLER

 

C NS

 

ÖLÇÜ Ft- lbs Kgm. 
Kafa Saplama Somunu  1/2" - 20 80 - 90 12 - 13 
Piston Kolu Somunu 1/2" - 20 85 - 90 12 - 13 
Krank A rl k C vatas  7/16" - 20 60 -65 8 - 9 
Külbitör Muylu C vatas  7/16" - 14 50 - 55 7 - 8  
Orta Yatak C vatas  7/16" - 20 60 - 65 8 - 9 

1/4" - 20 5 0.7 
5/16" - 20 10 1.4 
3/8" - 20 15 2.2 

 

D ERLER  

1/2" -12 40 6 
BAKIM  
A. GÜNLÜK BAKIM 
Her gün Motoru temiz bir bezle siliniz. Motorun temiz tutulmas , ya ve mazot kaçaklar n n, 
ba lant larda herhangi bir gev emenin zaman nda tespiti bak m ndan çok önemlidir.  

Her gün ya seviyesini kontrol ediniz, eksik ise tamamlay n z. Kullan lan ya n iyi cins olmas 
ve bilhassa temiz bulundurulmas motorun ömrü ve ar zas z çal mas bak m ndan çok 
mühimdir.  

Her gün mazot seviyesinin kontrol ediniz, eksik ise tamamlay n z. Mazotun içinde toz, tortu ve 
su bulunmas yak t pompas ve enjektörde ar zaya sebep olur. 
Ya ve mazotu daima ince bir süzgeçten süzerek doldurunuz.  
TEM Z MOTOR + TEM Z YA + TEM Z MAZOT = ARIZASIZ ÇALI MA / UZUN ÖMÜR 
D KKAT :K n don tehlikesi olan zamanlarda ve mevsim sonunda motorun ve pompan n 
içindeki suyu mutlaka tamamen bo alt m z.  

http://www.motosan.com
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B. HAFTALIK BAKIM  

Her hafta (veya her 100 saatte bir) motor ya n

 

de i tiriniz. Ya , tercihen motor s cak iken, 

            

ya

 

bo altma tapas sökülerek bo alt l r. Bu arada ya filtresi de sökülerek içindeki ya

 

bo alt lmal d r.  
Ya filtresini temiz ya ile doldurunuz ve takarken alet kullanmay n z, elle s k t rmak 
yeterlidir.  

Filtreyi ve ya bo altma tapas n

 

yerlerine takt ktan sonra, ya

 

kapa n açarak, Tek Silindirli 
Motorlara 2.3 litre, Çift Silindirli Motorlara 4.3 litre temiz süzülmü

 

ya doldurunuz ve ya 
seviyesini kontrol ediniz.  

Her ya de i tirmede, hava filtresi ya n

 

da de i tiriniz. Hava filtresi tas na yeni ya  
doldururken, ya n tastaki seviye i aretini a mamas na dikkat ediniz.  

Her hafta motor üzerindeki, görünen c vata ve somunlar n n s k l n  kontrol ediniz. 
Gev eyenler varsa anahtarla dikkatli olarak s k n z.  

C. AYLIK BAKIM  

Her ay (veya her 400 saatte bir) supap bo luklar m kontrol ediniz. Supap bo luklar filer 
(sentil) çak ile kontrol edilir. Supap bo lu u, emme ve egzost supaplar nda so uk motorda 
0.25 mm olmal d r. E er supaplar ayars z ise u ekilde ayarlay n z;  

1. Ayar yapaca n z silindiri üst ölü noktaya getiriniz. (Motoru çevirerek enjektörün püskürtme 
sesini duydu unuz an).  
2. Supap ayar c vatas n n kontra somununu gev etiniz. 
3. Supap ayar c vatas n tornavida ile döndürmek suretiyle supap bo lu unu ayarlay n z. 
4. Ayar c vatas n n dönmemesine dikkat ederek kontra somununu tekrar s k n z. 
5. Son olarak supap bo lu unu filler ile tekrar kontrol ediniz. 
Çift Silindirli motorlarda, ayn

 

i lemi her silindir için ayr ayr

 

yap n z. 
Her ay mazot deposunu temizleyiniz. Uzunca bir müddet hareketsiz kalm yak t deposunu 
sarsmadan, bo altma tapas n açarak bir bardak mazot ak t n z.  
Geri kalan mazotu temiz bir kaba ak tarak depoyu bo alt n z. Bo

 

depoya birkaç bardak 
mazot dökerek deponun dibinde birikmi  tortu ve pisli in süpürülmesini ve bo altma 
deli inden d ar at lmas n

 

temin ediniz. Böylece mazot filtrenizin, yak t pompan z n ve 
enjektörün t kanmalar n

 

ve ar za yapmalar n

 

önlemi olursunuz.   

Jeneratör, Deniz ve Traktör tipi motorlarda her ay mazot filtre tas m sökünüz. Tas n içinde ve 
eleman üzerinde birikmi tortu ve pisli i temizleyiniz.   
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D. YILLIK BAKIM 
Her 200 saatte bir Ya filtresini de i tiriniz. Ya filtresi temizlenmez, de i tirilir. Yeni ya 
filtresini takarken filtrenin a z ndaki lastik contay hafifçe ya lay n z ve filtreye temiz ya 
doldurunuz. Filtreyi, temas te ekkül edinceye kadar elle vira ediniz. Sonra yine elle yar m tur 
döndürerek s k t r n z. Alet kullanmay n z. Her 200 saatte bir mazot filtre eleman n

 

de i tiriniz.   

E. REV ZYON 
Her 2000 saatte motorunuzu Yetkili Servisimize götürerek kontrol ettiriniz ve gereken 
revizyonu yapt r n z. Revizyon için motorun ar za yapmas n beklemeyiniz.   

MOTOPOMP BAKIMI 
Pompa yataklar ndaki gresörleri her gün yar m tur vira ederek ya lamay temin ediniz. Gresör 
kapsülü daha fazla vira edilemeyecek ekilde sonuna dayand nda, kapsülü sökerek gres 
doldurunuz. Don yapmas muhtemel havalarda motorun ve santrifüj pompan n içlerindeki 
sular bo alt n z.   

Motopompun su verimi azald ise : 
Emi devresinde kaçak olup olmad n  kontrol ediniz. Bu meyanda rakorlar n s k l n , 
contan n durumunu, emi borusunun delik olup olmad m, kelepçelerin s k l n  gözden 
geçiriniz.  
Salmastran n kaç r p kaç rmad na bak n z. Gerekiyorsa salmastra ayar somunlar m e it 
olarak bir miktar s k n z. Salmastra fazla s k l rsa motor güçten dü er.  

Emi borusundaki süzgecin t kan p t kanmad n  kontrol ediniz.  
Pompa haznesinde veya kanatlarda çamur, ot, ta , v.s. birikmi olabilir, temizleyiniz.  

Pompa su çekmiyorsa : 
Yukar daki hususlardan ba ka;  
Emi borusunun su ile dolu olup olmad na bak n z.  
Klapenin kaç r p kaç rmad kontrol ediniz.  

RADYATORLU TIP BAKIMI 
Her gün radyatördeki su seviyesinin kontrol ediniz, eksikse tamamlay n z. Su s cak iken 
radyatör kapa n

 

açmak isterseniz, dikkatli davranman z gerekir.   

Dikkat  ! : Kapak aç l rken s cak su f k rabilir.  
Don yapmas muhtemel havalarda radyatörün suyunu bo alt n z, veya antifriz kullan n z. 
Devridaim tulumbas n tahrik eden "V" kay s n n gerginli ini zaman 200 Saat'te bir kontrol 
ediniz. Kay n gerginli i, gergi kasna n n tespit edildi i laman n konumu de i tirilerek 
ayarlan r. 
Devridaim tulumba mili üzerindeki rulman kendinden ya lamal d r. Hiçbir zaman benzin veya 
mazotla y kamay n z.  
Radyatör petekleri toz ve pislikle doldu u takdirde radyatör vazifesini yapamaz. Temizleyiniz. 
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MAR LI T P MOTOR BAKIMI  

Kontak anahtar kapal iken Ampermetrenin ibresi ortadad r. Hararet ve ya

 

ikaz lambalar 
yanmaz. Kontak aç ld nda ya ikaz lambas yanar. Motor çal nca ya ikaz lambas söner.  

Motor çal rken ampermetrede arj durumunu kontrol ediniz.  
Motor çal rken Hararet ikaz lambas n n yanmad n kontrol ediniz. 
Devridaim tulumbas ve alternatörü tahrik eden "V" kay s n n gerginli ini zaman zaman 
kontrol ediniz. Gev ek kay motorun hararet yapmas na ve arj n kesilmesine sebep olur. 
Kay gerginli i (motor dururken) kay n ortas ndan ba parmakla bast r ld nda 1-1.5 
santimetre esneme yapacak ekilde olmal d r. Kay gerginli i; alternatör mili ucundaki 
somunun ve gergi lamas n alternatöre tutturan c vatan n gev etilmesiyle, alternatörün 
konumu de i tirilerek yap l r.  

Akünün su seviyesini haftada bir kontrol ediniz. Su seviyesi dü ük olan elemanlara, 
plakalar n 2 santimetre üzerine kadar saf su doldurunuz.  
Elektrik devresinin temizli ine itina gösteriniz. Ya , mazot ve su ile temas n

 

önleyiniz.  

MOTOSAN ANZIMAN BAKIMI 
anz manl motorunuzu tekneye monte ederken ayaklar ve anz man ç k

 

flan n düzgün 
ve ayarl bir ekilde ba lay n z. 200 Saate bir ba lant

 

c vatalar n n s k l n  kontrol ediniz. 
Gev eme var ise s k n z. Her hafta anz man ya seviyesini kontrol ediniz. Eksilme var ise, 
motora koydu unuz temiz ya dan ilave ediniz.  

Alt ayda bir anz man ya n

 

de i tiriniz. Motora koydu unuz temiz ya dan 3 litre koyunuz.  

anz man vitesten at yor veya kaç r yor ise lameller a nm t r. Bu durumda anz man 
kullanmay n z. anz man n ayara ihtiyac vard r.   

anz man Ayar : 
1. anz man üst kapa n  sökünüz.  
2. Ayar yapaca n z vitese (ileri veya geri vitese) ait ayar somunu üzerindeki c vatay , 5 mm. 
gömme ba l (allen) anahtarla gev etiniz. 
3. Ayar somununu, tornavida yard m yla, lamel kütü ü üzerinde lamellere do ru 1/4 tur 
döndürünüz. Ayar somunundaki yar n t rnaklar üzerine gelmemesine dikkat ediniz. 
4. Ayar somunu üzerindeki c vatay tekrar s k n z.  
5. Ayn ayar gerekirse di er vites için de yap n z. 
6. Üst kapa , sürgü uçlar halka sürgüye geçecek ekilde iki c vata ile s k n z. 
7. anz man koluna avuç içi ile vurarak ve çekerek viteslere geçi i kontrol ediniz. 
8. Motoru çal t rarak deniz üzerinde son kontrolü yap n z. 
9. Üst kapa n c vatalar n n tamam n

 

s k n z.  
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ARIZALAR VE SEBEPLER

 
Motor Çal m yor : 
Yak t tank nda mazot bitmi . 
Yak t devresinde hava var. 
Yak t devresi rakorlar ndan biri gev emi . 
Yak t borular nda veya filtrede t kan kl k var. 
Supap ayar bozulmu .  
lk hareket dü mesi kapal

 

Yak t pompas yak t basm yor. (Ar zal ) 
Enjektör ar zal .  
Regülatör çubu u s k m .  

Motor Zor Çal yor: 
Enjektör i eme yap yor. (Pompa Eleman ve/veya enjektör memesi a nm olabilir.) 
Kompresyon kaç r yor.  

Motor Hareket Al yor Fakat Biraz Sonra Stop Ediyor: 
Yak t devresinde t kan kl k veya hava var. 
Yak t tank kapa ndaki havaland rma t kal .  

Motor Duman Yap yor: 
lk hareket dü mesi aç k unutulmu . 

Motor fazla yüklenmi . 
Supap ayar bozuk. 
Yak t kirli veya memeler a nm . 
Hava filtresi t kal . 
Motor so uk çal yor. (Beyaz ve gri duman)  

Motor ya yak yor. (Mavi duman) 
Karterde ya fazla. 
Motor ya çok ince. 
Silindir Gömle i ve Segmanlar a nm .  

Motor A r Is n yor: 
A r yükleme var. 
Su kanallar nda t kanma var. 
Radyatör petekleri t kal . 
Motor fazla ya eksiltiyor :  

A r yükleme. 
Uygun olmayan ya kullanma. 
Motor so uk çal yor. 
Segman a zlar dönmü . 
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Supap gaydlar , segman, gömlek a nm . 
Enjektör ve pompalar ayars z. 
Enjektör Memesi S k S k Bozuluyor: 
Kirli yak t kullan l yor (tozlu, sulu mazot).  

Kartere Mazot niyor:  
Enjektörlerin ayar dü ük veya memeleri a nm . 
Mazot pompa elemanlar a nm .  
Mazot pompa gövdesi ar zal .  

Motor Kompresyon Kaç r yor : 
Supap yuvalar nda kar ncalanma var. 
Supaplar aras nda pislik var. 
Supap yaylar zay flam veya k r lm . 
Supaplar ayars z. 
Piston segmanlar dönmü , a nm , yuvalar na yap m veya k r lm .   

Motopomp Su Çekmiyor : 
Emi k sm ndan hava al yor.  
Klape t kal . 
Emme derinli i 6-7 metreden fazla. 
Fan t kanm . 
Fan kama kesmi . 
Motor Kaplin K r yor veya Kaplin 
Lasti i a n yor : 
Motor ve pompa/jeneratör ba lant s kas nt l . 
Motor ve pompa/jeneratör ase ba lant c vata ve somunlar nda gev eme var.  

Bütün, yukar daki kontroller ve gerekli düzeltmeler yap ld ktan sonra motorunuz hala ar zal 
ise bölgeniz Süper Star yetkili servisine ba vurunuz.             
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