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Super Star JENERATÖR
LK ÇALI TIRMA HAZIRLI I - BAKIM TAL MATI
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 tasma ya koyunuz. ( zahat için sahife 32'ye bak n z)
YAKIT KMAL
3. Depoda mazot olup olmad m 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 m 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 / Antifiriz derecesini kontrol ediniz. Yaz k Antifriz kullan lmas
motorunuzun ömrünü uzat r.
Ya seviyesini ancak motor dururken kontrol ediniz.
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.)
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MOTOR ÜZER NDEK CIVATA VE SOMUNLARIN SIKMA MOMENT (TORK) DE ERLER
C NS
Kafa Saplama Somunu
Piston Kolu Somunu
Krank A rl k C vatas
Külbitör Muylu C vatas
Orta Yatak C vatas
D

ERLER

ÖLÇÜ
1/2" - 20
1/2" - 20
7/16" - 20
7/16" - 14
7/16" - 20
1/4" - 20
5/16" - 20
3/8" - 20
1/2" -12

Ft- lbs
80 - 90
85 - 90
60 -65
50 - 55
60 - 65
5
10
15
40

Kgm.
12 - 13
12 - 13
8-9
7-8
8-9
0.7
1.4
2.2
6

BAKIM
A. GÜNLÜK BAKIM
1- 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.
2- 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. Shell, Petrol Ofisi, Mobil, Chevron, gibi bilinen marka 10x40 ya kullan n z.
3- 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
4- 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 al m z, veya antifriz kullan n z.
Devridaim tulumbas n tahrik eden "V" kay s n n gerginli im zaman zaman kontrol ediniz.
Kay n gerginli i, ar Alternatör kasna n n tespit edildi i laman n konumu de i tirilerek
ayarlan r.
Radyatör petekleri toz ve pislikle doldu u takdirde radyatör vazifesini yapamaz. Temizleyiniz.

web : www.motosan.com
Fabrika / Factory
Tel:+90-212-550 4562
Fax:+90-212-550 2519

-2-

e-mail:
satis.motosan@superonline.com
info@motosan.com
motosan@superonline.com

MOTOR SANAY ve T CARET A. .
Fabrika : Mahmutbey Yolu, Kirazl Köyü Ba c lar 34210 / Istanbul
Showroom: Necatibey Caddesi 139 / 1 Karaköy 34425 Istanbul

Kurucusu: Yüksek Mühendis Abdülkadir Özgür
Tel: +90-212-245 7125 pbx Fax.:+90-212-245 7130

B. HAFTALIK BAKIM
1- 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.
2- Filtreyi ve ya bo altma tapas n yerlerine takt ktan sonra, ya kapa m açarak, Tek
Silindirli Motorlara 2.3 litre, Çift Silindirli Motorlara 4.3 litre temiz süzülmü ya doldurunuz ve
ya seviyesini kontrol ediniz.
3- Her ya de i tirmede, hava filtresi ya m da de i tiriniz. Hava filtresi tasma yeni ya
doldururken, ya n tastaki seviye i aretini a mamas na dikkat ediniz.
4- Her hafta motor üzerindeki, görünen c vata ve somunlar n n s k l
Gev eyenler varsa anahtarla dikkatli olarak s k n z.

n kontrol ediniz.

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. Sübap bo lu u, emme ve Eksoz supaplar nda Motor So uk
ken 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 m ve ar za yapmalar m 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 y l (veya her 1000 saatte) 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 y l (veya her 1000 saatte) mazot filtre
eleman m de i tiriniz.
E. REV ZYON
Her iki y lda (veya 2000 saatte) motorunuzu Yetkili Servisimize veya ehliyetli bir motor
tamircisine götürerek kontrol ettiriniz ve gereken revizyonu yapt r n z. Revizyon için motorun
ar za yapmas n beklemeyiniz.
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.
Elektrik devresinin temizli ine itina gösteriniz. Ya , mazot ve su ile temas n önleyiniz.
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