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Johdanto 

Esittely 

  
Arvoisa asiakas, 

Aluksi haluaisimme kiittää Solé Diesel -tuotteen valinnasta.  Suosittelemme tämän 

käyttöohjeen huolellista lukemista ennen minkään toiminnon suorittamista ja ohjeen pitämistä 

aina saatavilla moottorin läheisyydessä, koska tulevaisuudessa se voi olla erittäin hyödyllinen.  

Tavoitteemme valmistajana on, että voit nauttia tuotteestamme riippumatta siitä, mihin 

käytät sitä. Solé Dieselin tiloissa valmistettu tuote on suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen 

suorituskyky vaativimmissakin käyttöolosuhteissa. 

 

 Tämän käyttöohjeen sisältämät kuvat, teksti ja tiedot perustuvat julkaisuaikaisiin 

tuoteominaisuuksiin. Solé Diesel varaa oikeuden tämän asiakirjan muokkaamiseen ilman 

edeltävää ilmoitusta. 

 

Lyhennelmät 

EYKK: Ennen ylempää kuolokohtaa 

YKKJ: Ylemmän kuolokohdan jälkeen 

EAKK: Ennen alempaa kuolokohtaa 

AKKJ: Alemman kuolokohdan jälkeen 

API: Yhdysvaltain öljyinstituutti (American Petroleum Institute) 

ACEA: Euroopan autovalmistajien yhdistys (European Automobile Manufacturers 

Association) 

ASTM: Yhdysvaltain standardisoimisjärjestö American (Society for Testing and Materials) 

MÄ: Määrittelemätön 

 

Mittayksiköt 

Mittayksiköt perustuvat kansainväliseen mittayksikköjärjestelmään (SI), ja niiden 

metriarvomuunnokset ilmoitetaan suluissa (). Metriarvomuunnoksia varten käytetään seuraavia 

muunnossuhteita: 

- Paine: 1 Pa = 1,0197 · 10-5 kgf/cm2 = 1 · 10-5 baaria 

- Vääntö: 1 Nm = 0,10197 kgf·m 

- Voima: 1 N = 0,10197 kgf 

- Teho: 1 W = 1,341 · 10-3 
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Varotoimenpiteet ja -ohjeet 

 

Solé Diesel haluaa pitää huolen turvallisuudestasi ja laitteesi toiminnasta. 

Varotoimenpiteet ja -ohjeet ovat keskeisiä tapoja kiinnittää huomiosi moottorin toimintaan 

liittyviin vaaroihin. Noudata käyttöohjeessa lueteltuja ohjeita ennen käyttö- ja huoltotoimintoja ja 

niiden aikana omasi ja muiden ihmisten turvallisuuden sekä moottorin toiminnan turvaamisen 

takia. 

Varotoimenpiteet ja -ohjeet: 

 
Osoittaa vaaran, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai merkittäviä 

materiaalivahinkoja. 

 
Osoittaa vaaran, joka aiheuttaa o voi aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja o 

materiaalivahinkoja. 

 
Välittää tietoja turvallisuuteen liittyvästä asennuksesta, toiminnasta ja ylläpidosta mutta 

ilman minkäänlaista vaaraa. 

 

 

Polttoaine- ja syttyvien aineiden järjestelmän ylläpito. Liekkien roihahtaminen voi 

aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. 

Älä tupakoi äläkä salli liekkejä tai kipinöitä polttoainesuutinjärjestelmän, 

polttoainejohtimen, polttoainesuodattimen, syöttöpumpun tai muiden mahdollisten 

polttoainevuotojen tai -höyryjen lähellä.  Älä koskaan pane polttoainetta säiliöön, 

kun moottori on käynnissä, koska vuotava polttoaine voi syttyä kosketuksesta 

kuumien osien tai kipinöiden kanssa.  

Kerää polttoaine sopivaan astiaan, kun se poistuu polttoainejohtimesta tai -

järjestelmästä. Huolehdi, että polttoainejohtimet ja liitännät ovat hyvin kiinnitettyjä ja hyvässä 

kunnossa. Älä korvaa joustavia polttoainejohtimia kiinteillä johtimilla ja käytä joustavia osioita 

välttääksesi, että polttoainejohdin rikkoutuu värähtelyistä.  

Pidä osasto ja moottori puhtaina ja jäänteettöminä vähentääksesi tulipalon vaaran.  

 

 

Ilmansuodattimen huolto. Räjähdys voi aiheuttaa vakavia vammoja tai 

kuoleman. 

Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinta/-vaimenninta. 
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Syttyvät materiaalit. Tuli voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. 

Moottorin polttoaine, polttoainehöyryt ja palavat aineet ovat herkästi syttyviä ja 

räjähdysherkkiä aineita. Säilytä näitä aineita huolellisesti pienentääksesi tulipalon tai 

räjähdyksen riskin. Varusta osasto tai läheinen alue täyteen ladatulla 

sammutuslaitteella.  Tulipalon sattuessa noudata seuraavia ohjeita: 

- Sammuta moottori(t).  

- Tyhjennä jatkuvalla syötöllä kannettavan sammutuslaitteen2 (tai muun 

vastaavan välineen) sisältö välittömästi. 

 

 

Hiilimonoksidi eli häkä (CO) voi aiheuttaa vakavaa pahoinvointia, pyörtymistä tai kuoleman. 

Moottorin pakoputkessa on hiilimonoksidia. Hiilimonoksidi on hajuton, väritön, 

mauton kaasu, joka ei ärsytä ja joka voi aiheuttaa kuoleman, vaikka sitä 

hengittäisi vain vähän aikaa. Hengitä raikasta ilmaa äläkä istuudu, käy makuulle 

tai nukkumaan, jos jollakulla on hiilimonoksidimyrkytyksn oireita: 

- Pahoinvointia, huimausta 

- Fyysistä väsymystä, heikkoutta nivelissä ja lihaksissa. Uneliaisuutta, henkistä 

uupumusta, keskittymisvaikeuksia tai puheenmuodostusongelmia, sameaa 

näköä. 

 

 

Pidä akkua ympäröivä tila hyvin tuuletettuna. Kun moottori on käynnissä tai akku on 

latauksessa, muodostuu vetykaasua, joka voi syttyä helposti. 

 Älä anna akkunesteiden (jotka sisältävät rikkihappoa) päästä kosketuksiin 

vaatteiden, ihon tai silmien kanssa. Käytä aina turvahanskoja ja suojavaatteita, 

kun suoritat akun huoltotoimia. Jos akkuneste joutuu kosketuksiin silmien ja/tai ihon 

kanssa, pese välittömästi altistunut alue runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkärinhoitoon.  

 

Liikkuvat osat. Pidä kädet, jalat, hiukset, vaatteet ja testauskaapelit 

etäällä hihnoista ja rattaista, kun moottori on käynnissä. Palauta suojat, 

peitteet ja kuoret paikalleen, ennen kuin käytät moottoria.  

 

 

Ennen kuin työskentelet liitetyn moottorin kanssa, poista se toiminnasta seuraavalla tavalla: 

Kytke ohjauspaneeli (SVT) pois päältä asentoon OFF. 

(1) Kytke akun virransyöttö pois päältä. 

(2) Irrota akun kaapelit. Irrota aluksi negatiivinen kaapeli (-) irrottaessasi akkua. 

Kytke negatiivinen kaapeli (-) uudelleen viimeiseen kohtaan kytkiessäsi akkua 

uudelleen käyttöön. 

Noudata näitä ohjeita välttääksesi, että moottori käynnistyy etäältä paneelista (SVT), kun 

työskentelet moottorin kanssa. 
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Älä koskaan poista jäähdyttimen kantta, jos moottori on lämmin. Lämpimästä 

jäähdytysaineesta poistuu höyryä ja kaasuja, jotka voivat aiheuttaa 

palovammoja. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin poistat jäähdyttimen kannen. 

 

 

 

 

Lue moottorin käyttöohje ja opettele se ennen moottorin käyttöä ja huoltoa, jotta osaat 

noudattaa varmasti turvallisia käyttö- ja huoltotoimenpiteitä. 

Kuulon suojaaminen. Suojaa kuulosi välttääksesi kuulovauriot, kun käytät moottoria.  

 

 

 

1. Moottorin asentajan/huoltajan tulee käyttää työpaikalle ja -tilanteelle asianmukaisia 

vaatteita. Erityisesti tulee välttää roikkuvia vaatteita, ketjuja, rannekoruja, sormuksia ja 

kaiken tyyppisiä asusteita, jotka voivat kiinnittyä liikkuviin osiin. 

2. Moottorin asentajan/huoltajan tulee käyttää suojavarusteita, kuten hansikkaita, 

työkenkiä sekä näkö- ja kuulosuojaimia, joita työtehtävät edellyttävät. 

3. Työskentelyalue, jolla huoltaja liikkuu, tulee pitää puhtaana eikä siinä pidä olla öljyä eikä 

muita läikkyjä eikä kiinteitä jätteitä (metallinlastuja jne.). 

Moottorin leimat 

 Jos moottori ei usean yrityksen jälkeen käynnisty, voi 

siihen päästä vettä. Ennen tällaista tilannetta on 

suositeltavaa: 

1)  Sulkea pohjimmainen hana. 

2) Tyhjentää kokonaan veden poistojärjestelmän 

vesi vedenkeräysastiaan. 

3) Olla yrittämättä käynnistää uudelleen moottoria, 

ennen kuin käynnistysvirheen syy on tunnistettu. 

 

 

 

  

Niin moottorissa kuin muuntajassa ei ole toimitettaessa sisällä 

mitään nesteitä. Tutki käyttöohjetta, kun jatkat asennus- ja 

käyttöönottotoimia, kuten myös kunkin järjestelmän nesteiden 

virtauskapasiteettia – jäähdytysaine, öljy ja muuntajaöljy –. 
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Lue moottorin käyttöohje ja opettele se ennen moottorin käyttöä ja huoltoa, jotta osaat 

noudattaa varmasti turvallisia käyttö- ja huoltotoimenpiteitä. 

Vaarallinen jännite. Käytä moottoria vain, kun kaikki suojatarvikkeet ja virtapaneelit toimivat. 

 Kuumat osat, jäähdytysaine ja höyry. Sammuta moottori 

ja anna sen jäähtyä, ennen kuin kosketat tai poistat 

mitään sen osia. 

Liikkuvat osat. Pidä riittävä turvaetäisyys hihnoista ja 

rattaista, kun moottori on käynnissä. Palauta suojat, 

peitteet ja kuoret paikoilleen, ennen kuin käytät 

moottoria.  

Raskas materiaali. Moottori on raskas esine, käytä 

asianmukaisia työkaluja sen kuljetukseen ja 

muokkaukseen. 

Älä käytä moottoria askelmana.  Moottorin käyttö askelmana voi vaurioittaa sitä sekä vaarantaa 

sen toiminnan. 

  

 

Punaisen positiivisen kaapelin ja mustan negatiivisen liitäntäkohta akusta 

moottoriin. 

 

 

Moottorin pakoputkiston asennusleima vesirajan ylä- ja alapuolella. Versio 6.7. Sisäänotto- 

ja ulospäästöjärjestelmä. 

 

Huoltopalvelu 

 Jos haluat nähdä ajanmukaisen jakeluverkostoluettelomme, käy verkkosivullamme 

osastossa Jälleenmyyjät www.solediesel.com 

 

Voit myös pyytää tietoja ottamalla suoraan yhteyttä Solé Dieseliin: 

sähköposti:  info@solediesel.com 

Puhelin: +34 93 775 14 00  

http://www.solediesel.com/
l%e4het%e4%20postia%20osoitteeseen%20:info@solediesel.com
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Osa 1: Tietoja moottorista 

1.1. Moottorin tunnistaminen 

TUNNISTELEIMA: 

 

MINI-17:n tunnistelevy sijaitsee jäähdyttimen 

yläpuolella, ja MINI-29:n levy on keinuvipujen kannen 

yläpuolella. Katso MINI-17:n esimerkki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOTTORIN SARJANUMERO:  

 

Tunnisteleiman lisäksi kaikissa moottoreissa on kaiverrettuna sarjanumero 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Standardimoottori voi toimia -18 ºC ja +45 ºC välisissä lämpötiloissa. 

 

 

YKSITYISKOHTA C 

YKSITYISKOHTA D 
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1.2. Moottorin osien tunnistaminen  

 

 

OSA VÄLINE 

1 Öljytäyttötulppa 

2 Vaihtovirtageneraattori 

3 Jäähdytin 

4 Käynnistysmoottori 

5 

Jäähdyttimen 

tyhjennystulppa 

6 Muuntajan ohjaussauva 

7 Dieselöljyn syöttöpumppu 

8 Dieselöljyn suodatin 

9 Relekansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSA VÄLINE 

10 Ilmansuodatin 

11 Pysäytyssolenoidi 

12 Öljynsuodatin 

13 Suutinpumppu  

14 Suolavesipumppu 

15 Kiinnikkeet 

16 Tikku taso öljy 
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1.3. Moottorin rajoitettu takuu  

Solé Dieselin rajoitettu takuu astuu voimaan, kun moottori myydään ensimmäiselle 

loppukäyttäjälleen. Siinä tapauksessa, että tuotetta ei lähetetä välittömästi loppukäyttäjälle, 

takuu astuu voimaan kuusi (6) kuukautta myyntipäivän jälkeen. Koko rajoitetun takuun 

käyttämättä jäänyt aika voidaan siirtää seuraav(a/i)lle ostaj(a/i)lle. 

Jos Solé Diesel ei myönnä päinvastaista, takuujaksoaikaa sovelletaan ostopäivän jälkeen 

kuluneiden kuukausien määrän tai toimintarajoitetuntien mukaisesti (sen mukaan, kumpi näistä 

täyttyy ensimmäisenä). 

 

MOOTTORI  

AMMATTIMAISEEN 

KÄYTTÖÖN 

MOOTTORI VAPAA-

AJANKÄYTTÖÖN 

 

KUUKAUDET TUNNIT KUUKAUDET TUNNIT 

RAJOITETUN TAKUUN KATTAVUUDEN 

KESTOT 
12 2000 24 1000 

LAAJENNETUN KATTAVUUDEN KESTOT -  - 24 1000 

  

Laajennettua kattavuutta (vain vapaa-ajankäytön moottoreissa) sovelletaan seuraaviin osiin: 

- Moottorirunko 

- Sylinterikansi 

- Kampiakseli 

- Nokka-akseli 

- Ohjauspyörän kuori 

- Jakorattaiden kuori 

- Jakoratas 

- Kiertokanki 

 

RAJOITTEET 

Kattavuus 

a) Takuu kattaa kaikki normaalikäytössä ilmenneet tuoteviat, jotka aiheutuvat 

valmistusvirheestä. 

b) Takuu kattaa alkuperäisten viallisten osien vaihdosta ja/tai korjauksesta aiheutuvat 

työvoimakustannukset Solé Dieselin laatustandardien mukaisesti.  Näiden toimintojen 

takuun kattama kesto rajoittuu neljään tuntiin. Tämän ajan laajentamiseksi tulee ottaa 

yhteyttä Solé Dieseliin. 

c) Takuu kattaa vaadittavat, kohtuulliset matkakustannukset välttämättömien toimien 

läpiviemiseksi. Matkaetäisyys rajoittuu 300 kilometriin ja matka-aika 3 tuntiin. 

 

 

Jos haluat nähdä KATTAVUUDEN RAJOITUKSET ja lisätietoja vastuista ja muista seikoista, 

katso takuukäsikirjaa. 
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Osa 2 - Kuljetus, käsittely ja varastointi 

2.1. Vastaanotto 

Kun moottori luovutetaan, varmista, että pakkaus ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana 

ja ettei pakkausta ole käsitelty aiheettomasti eikä sen sisältä ole poistettu osia (katso kansien, 

pohjien ja pahvien tietoja). 

Sijoita pakkauksessa oleva moottori mahdollisimman lähelle asennuspaikkaa ja poista 

pakkausmateriaalit tarkistaen, että toimitettu tuote vastaa tilaustietoja. 

 

 

Jos näet jonkin vaurion tai puuttuvia osia, ilmoita siitä SOLÉ S.A.:n myytyjen tuotteiden 

osastolle sekä kuljetusyritykselle ja lähetä valokuvatodisteita vaurioista. 

Kun olet tarkistanut kauppatavaran, jos näet jonkin vaurion, kirjoita laskuun varaus. Pyydä 

kuljetusyrittäjää vahvistamaan huomautuksen ja ilmoita asiasta SOLÉ S.A.:lle, mieluiten 

sähköpostitse (info@solediesel.com). 

 

2.2. Paketista pois otetun moottorin kuljetus, käsittely ja 

varastointi 

Kun nostat ja kuljetat moottoria, käytä AINOASTAAN trukkia tai siltanosturia, joiden 

nostokapasiteetti on riittävä ja joissa on kuorman nostoa varten tarvittavin ja asianmukaisin 

turvakoukuin varustetut ketjut. 

Minkä tahansa muun järjestelmän käyttö merkitsee automaattisesti, että takuu lakkaa 

kattamasta mahdollisia moottorivaurioita. 

Moottorin pakkauksen purkamisen vaiheet ovat seuraavat: 

1. Poista pahvilaatikko. 

 

2. Nosta moottori trukin avulla käyttäen 

asianmukaisia ketjuja, jotka 

kiinnitetään moottorin silmäruuveihin.  

 

3. Siirrä moottori haluttuun 

asennusasentoon. 

 

4. Poista puinen tuki.   

 

5. Aloita asennustoimet. 

 

 

  



KULJETUS, KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

  
 

  
 
14  

Diésel Marinos -moottoreiden käyttöohje 

Versio 1. 05/2016 

2.3. Paketista pois otetun moottorin kuljetus, käsittely ja 

varastointi 

Kun moottori on purettu pois paketista ja valmis kuljetukseen, käytä AINOASTAAN 

asianmukaisia nostoruuveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Paketissa olevan ja paketista pois puretun moottorin 

varastointi  

Jos moottori jätetään pitkäksi aikaa vaille käyttöä, asiakkaan tulee varmistaa 

varastointipaikassa säilytykseen riittävät olosuhteet. 

 

Jos moottoria ei käytetä pitkiin aikoihin ja se jätetään varastoon, huolehdi kaikista 

tarvittavista teknisistä yksityiskohdista. 

 

Moottorilla on varastointikäsittelyssä kuuden kuukauden takuu luovutuspäivästä alkaen 

(kuten osiossa 1.3 tai takuukäsikirjassa määritetään). 

 

 

 

 Jos käyttäjä päättää käynnistää generaattorin pitkän ajan jälkeen, tulee toimenpide 

suorittaa valtuutetun teknikon läsnäollessa.  

YKSITYISKOHTA A 

YKSITYISKOHTA B 
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Osio 3 - Asennus 

3.1. Toiminta kallistuma-asennossa  

Varmista, että moottori on asennettu vaakatasoiselle pinnalle. Päinvastaisessa 

tapauksessa suurin sallittu kallistuma käytön aikana on seuraava: 

 

 Jatkuvassa 

käytössä 

Väliaikaisesti 

MINI-17/MINI-29 25º 
30º (Enintään 30 

min.) 

 

Jos moottori toimii näissä olosuhteissa, lue uudelleen osio 6. Voitelujärjestelmä. 

 

 

3.2. Moottorin asennus 

Moottorin asennuksen vaiheet ovat seuraavat: 

 

1. KIINNITÄ MOOTTORI Katso osio 11 Moottorin yleismitat ja osio 9 Vääntömomentit. 

2. SOVITA MOOTTORI Sovita moottori muuntajaan, hydraulipumppuun, vaihtovirtageneraattoriin tai 

virtamekanismiin oikealla tavalla. 

3. LIITÄ PÄÄSTÖNPOISTOAUKKO. Katso osio 11 Yleismitat 

1. VESILUKKO 

2. KUIVIEN PÄÄSTÖJEN AUKKO + MERIVEDEN PÄÄSTÖAUKKO 

4. LIITÄ POISTOILMAN PUHDISTAJA (jos se on jo asennettu) Katso osio 11 yleismitat 

5. LIITÄ MERIVEDEN SISÄÄNOTTOAUKKO. Katso osio 11 Yleismitat 

6. LIITÄ POLTTOAINEEN SISÄÄNOTTOAUKKO. Katso osio 11 Yleismitat 

7. LIITÄ JÄÄHDYTYSAINEEN VUOTOJENPOISTOAUKKO. Katso osio 11 Yleismitat 

8. TÄYTÄ ÖLJYLLÄ. Katso 6.4. Voitelujärjestelmä. 

9. TÄYTÄ JÄÄHDYTYSAINEELLA Katso 6.6 Jäähdytysjärjestelmä. 

10. TARKISTA KAIKKI PUTKISTON LIITÄNNÄT, jotta öljy- tai jäähdytysainevuotoja ei esiintyisi. 

11. VALMISTELE POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ. Katso 6.5 Polttoainejärjestelmä. 

12. LIITÄ SVT-PANEELIIN. Katso osio 11 Yleismitat (asiakasohjelman yhteyspaneeli). 

13. YHDISTÄ AKKUUN. Noudata moottorin akkuliitäntämerkintöjä. 

 

 

 Päästöjärjestelmään pitää asentaa vedenkeräysastia (joka toimitetaan lisävarusteena) 

veden tiivistymisen välttämiseksi (katso osio 6.7). 
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Osio 4 – Ohjauspaneeli SVT 

4.1. Paneelin tunnistaminen 

SVT-valikko muodostuu ohjaus- ja suojauspaneeleista, joita käytetään potkurimoottorien 

kanssa. Jokainen yksikkö on suunniteltu helppokäyttöiseksi niin asentajalle kuin loppukäyttäjälle. 

Ohje-esitystasot vaihtelevat malleittain. 

Kaikki paneelit ovat malleittain tunnistettavia vasemmalta alaosasta (mallissa SVT 10 

tunniste on oikealla puolella). 

   

PANEELI 

SVT 10 SVT 20 SVT 30 SVT 40 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PIIRILEVY 

Esilämmitysmittari         

Akkuhälytys         

Korkean lämpötilan varoitus         

Matalan öljynpaineen varoitus         

AVAIN 5 ASENNOT 

Moottorin pysäytys         

Paneelikokonaisuuden 

sammutus         

Paneeliston käynnistys         

Moottorin esilämmitys         

Moottorin käynnistys         

KELLOT 

Takometri (kierroslukumittari) -        

Lämpömittari -      -  

Painemittari -  -    -  

Volttimittari -  -    -  

 

 

Standardipaneeli on mallissa SVT 20 
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4.2. Paneelin osat 
ESILÄMMITYS 

 

Led-valo syttyy, kun esilämmityksen sytytystulppiin johdetaan virtaa. Valo sammuu 

muutaman sekunnin jälkeen merkkinä siitä, että moottori on valmis käynnistystä varten.  

HUOMAUTUS: Tämä led toimii merkkinä käyttäjälle eikä vaikuta moottoriin. 

Esilämmityssytytystulpat jatkavat toimintaansa myös, kun led on sammunut. 

AKUN LATAUKSEN VIKA 

 

Led ja summeri käynnistyvät, kun vaihtovirtageneraattori ei lataa akkua. 

HUOMAUTUS: Kun moottori on sammutettu, on normaalia, että vaihtovirtageneraattori ei 

lataa ja että tämä hälytys on päällä. 

JÄÄHDYTYSAINEEN KORKEA LÄMPÖTILA 

 

Led ja summeri käynnistyvät, kun jäähdytysaineen lämpötila on liian korkea. 

HUOMAUTUS: Moottorin normaalikäytössä tämän hälytyksen ei pitäisi koskaan ilmaantua. 

MATALA ÖLJYNPAINE 

 

Led ja summeri käynnistyvät, kun öljynpaine on liian pieni. 

HUOMAUTUS: Kun moottori on sammutettu, on normaalia, että öljynpaine on pieni ja että 

tämä hälytys on päällä. 

SUOLAVEDEN KORKEA LÄMPÖTILA 

 

Tämä paneelin osa on varustettu lediasennusta varten. Kyseinen led syttyy, kun 

jäähdytyskierrossa olevan suolaveden lämpötila on liian suuri. Tulevaa kehitystä varten. 

HUOMAUTUS: Tämä laatikko on tarkoitettu kaikille paneeleille paitsi SVT 10-mallille 

AVAIN 5 ASENNOT 

 

Kosketuskytkin on liitetty suoraan akkuun (PIN 30), ja kulloisenkin asentonsa mukaan 

(STOP, OFF, ON, PRECALENTAMIENTO, START) kytkin johtaa virtaa määritettyihin 

napoihin/johtimiin, joihin eri sähkölaitteet kytketään.  

 

KIERROSLUKUMITTARI JA TUNTILASKURI 

 

 

Kierroslukumittari osoittaa moottorin kierrokset, ja se on säännelty erikseen jokaiselle 

moottorimallille. Jos paneelia käytetään muun moottorin kuin Solé Diésel -mallien kanssa, 

kierroslukumittarin tulee olla hyväksytty (katso osio 4.3. Säädöt). 

 

Kellon alaosassa oleva näyttö on käyttötuntien laskuri. Tiimalasin välkkyminen merkitsee, 

että se laskee tunteja, ja sen pysyminen muuttumattomana merkitsee, että tunteja ei 

lasketa. 

 

JÄÄHDYTYSAINEEN LÄMPÖTILAN JA ÖLJYNPAINEEN KELLO 

  

Lämpömittari osoittaa jäähdytysaineen lämpötilan. 

 

 

Paineen kello osoittaa voitelupiirin paineen. 

VOLTTIMITTARI 

 

Volttimittari osoittaa moottorin sähköasennuksen jännitteen, jonka vaihtovirtageneraattori 

synnyttää.  

HUOMAUTUS: Käynnistysvaiheessa, kun kytkin on asennossa ON ja PRECALENTAMIENTO 

(ESILÄMMITYS), kello osoittaa akun jännitteen, koska vaihtovirtageneraattori ei ole 

toiminnassa. 
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4.3. Säädöt 

KIERROSLUKUMITTARIN SÄÄTELY 

Paneelin osina toimitettavat kierroslukumittarit on kalibroitu tehtaalla. Käyttäjän tulee 

kalibroida vain varaosina toimitettavat yksittäiset kierroslukumittarit. 

Kierroslukumittarin säätely suoritetaan takaosan katkaisijan kautta. Katkaisijan oikean 

asennon tietämiseksi on tarpeellista laskea taljan suhde. 

 

Kun taljan suhde on selvillä, käännä kierroslukumittarin katkaisijaa seuraavan taulun 

arvojen mukaisesti (likimääräinen arvo, jos tarkka arvo ei ole selvillä). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos taljan suhde ei vastaa täysin taulun arvoja, säätely tulee 

suorittaa loppuun kalibroijan (CAL) avulla. Asenna pieni 

talttapäinen ruuvimeisseli kalibaroijaan (CAL) mittarin 

takaosaan. Sovita varovasti mekanismia siirtäen neulaa eteen- 

tai taaksepäin, kunnes se vastaa moottorin nopeutta. 

 

 

HEHKULAMPUN VAIHTO 

Kierrä hehkulampun pohja irti (kellojen takaosasta) ja vaihda 

hehkulamppu. 

 

Kierroslukumittarin 

katkaisija 

Kierroslukumittarin 

katkaisija 
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Osio 5 - Toiminta 

5.1. Ennen käynnistystä läpi käytävä tarkistusluettelo 

Seuraa näitä varmistuksia ja tarkistuksia varmistaaksesi moottorin oikean toiminnan. Lisäksi 

jotkin tarkistukset edellyttävät varmistusta käynnistyksen jälkeen. 

ILMANSUODATIN: Tarkista ilmansuodattimen asennus ja puhtaus, jotta moottoriin ei pääse 

suodattamatonta ilmaa. 

ILMAN SISÄÄNOTTOAUKOT: Varmista, että ilman sisääntuloaukot ovat puhtaita ja kirkkaita. 

AKKU: Varmista, että akkuliitännät ovat tiukat. 

JÄÄHDYTYSAINEEN TASO: Tarkista jäähdytysaineen taso jäähdytyskierron kapasiteetin 

mukaisesti. 

VÄLITYSHIHNAT: Tarkista jäähdytysainepumpun hihnan sekä akkuvarauksen 

vaihtovirtageneraattorin hihnan tila ja kireys.   

POISTOJÄRJESTELMÄ: Tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja eikä tukoksia. Tarkista 

äänenvaimentimen ja putkiston tila sekä varmista, että päästöjärjestelmän liitännät on 

tiukennettu. 

Varmista, että pakoputkisto ei ole tukossa. 

POLTTOAINETASO: Tarkasta polttoaineen taso ja pidä säiliö täynnä varmistuaksesi 

polttoaineen riittävyydestä. 

ÖLJYNPAINE: Pidä öljyntaso mittatikun ylämerkin alapuolella ja alamerkin yläpuolella. 

TOIMINTA-ALUE: Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti sisään ilman esteitä. 

MERIVESIPUMPUN VALMISTELU: Valmistele merivesipumppu ennen ensimmäistä 

käynnistystä. Pumpun valmistelu: 

- Sulje pohjimmainen hana. 

- Ota pois merivesisuodattimen poistoputki 

- Täytä putki ja merivesipumppu puhtaalla vedellä 

- Yhdistä putki uudelleen vesisuodattimen ulostuloaukkoon 

- Avaa pohjimmainen hana. 

Varmista suolavesipumpun toiminta käynnistyksen yhteydessä. Sitä ilmaisee veden 

purkautuminen ulostuloaukosta. 

 

5.2. Moottorin käynnistys 

1. KÄÄNNÄ AVAIN ASENTOON ON. Kaikkien laitteiden 

käynnistäminen samanaikaisesti dieselöljypumpun kanssa. 

2. KÄÄNNÄ AVAIN ESILÄMMITYSASENTOON. Jotta moottori 

lämpenee muutamien sekuntien ajan ennen käynnistystä 

3. KÄÄNNÄ AVAIN KÄYNNISTYSASENTOON. Jotta moottori 

saa liikkeellelähtömerkin ja käynnistyy. 

 

 
Jos moottori ei usean yrityksen jälkeen käynnisty, voi siihen päästä vettä. Katso moottorin 

varoitusmerkki. 

 

Kun moottori on käynnistynyt, tarkista seuraavat asiat. Jos huomaat jonkin seikan olevan 

pielessä, sammuta moottori välittömästi ja tutki sitten syytä. 

1. Voiteluöljyn pitäisi olla 0,29 ja 0,39 MPa:n välillä (3 y 4 kgf/cm2) (2,9 ja 3,9 baaria) 

oletusnopeudessa. 

2. Jäähdytysaineen lämpötilan tulisi olla 75 ja 85 ºC:n välillä. 

3. Öljyn lämpötilan tulisi olla 60 ja 95 ºC:n välillä.  
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4. Varmista, että lähellä ei ole öljy-, jäähdytysaine- tai polttoainevuotoja. 

5. Jyskyn tulisi vaimentua jäähdytysaineen lämpötilan noustessa. Mitään muuta viasta 

ilmaisevaa ääntä ei pitäisi kuulua. 

6. Tarkista pakokaasun väri ja ettei ilmaan välity epätavallisia hajuja. 
 

5.3. Moottorin käynnistys 

1. POISTA MOOTTORIN VARAUS. Ennen moottorin käynnistystä 

moottorin tulee olla tyhjä kaikesta varauksesta (palauta 

muuntaja neutraaliin asentoon) 

2. KÄÄNNÄ AVAIN STOP-ASENTOON. Avain palautuu 

automaattisesti OFF-asentoon. Kaikki laitteet sammuvat. 

3. SULJE POHJIMMAINEN HANA.  

 
Jos kierroslukumittarin neula ja osoittamaan kohtaa rpm, kun moottori on sammutettu, 

käännä avainta uudelleen ON-asentoon ja heti sen jälkeen takaisin asentoon OFF. 

 

5.4. Moottorin toiminta kylmässä lämpötilassa 

 Aina kun ympäröivä lämpötila laskee nollan alle, toteutuu seuraava tapahtumasarja: 

 Jäähdytysainenesteet voivat jäätyä. 

 Öljy muuttuu sakeammaksi. 

 Akkulaitteiden jännite pienenee. 

 Sisäänpääsyilman lämpötila on kylmä, joten moottori ei käynnisty helposti. 

 Polttoaineen juoksevuus vähenee. 
 

Jotta toiminta kylmässä lämpötilassa ei aiheuttaisi vaurioita, moottorille tulee suorittaa 

valmistelutoimia: 

1. Käytä erikoisjäähdytysainetta tai asianmukaista jäätymisenestoainetiivistettä. 

2. Sulje merivesihana, kun moottori on sammutettuna. Avaa merivesisuodattimen kansi 

ja käynnistä moottori lisäten samalla makean veden ja asianmukaisen 

jäätymisenestoaineen sekoitusta (katso laatikon leimat), kunnes 

merivesikiertojärjestelmä on kokonaan täynnä. Sammuta moottori ja pane 

merivesisuodattimen kansi takaisin paikalleen. Avaa merivesihana, ennen kuin 

käynnistät moottorin uudelleen. Toista nämä toimet joka kerta, kun moottoria 

käytetään alle 0 ºC:n lämpötiloissa.  

3. Käytä laadukasta öljyä ja asianmukaista viskositeettia. Suositeltava valinta on SAE 

15W40. Äärioloissa ota yhteyttä tekniseen huoltoon. 

4. Peitä akku asianmukaisella materiaalilla suojataksesi sen kylmältä. Varmista, että 

akku on täysin latautunut. Lisäksi on suositeltavaa käyttää dielektristä spray-ainetta 

sähköliitännöissä. 

5. Kun käynnistät moottorin, tarkista että hehkutulpat lämpenevät riittävästi. 

6. Vaihda tarpeen mukaan dieselöljy kylmälämpötiloihin tarkoitettuun 

erikoisdieselöljyyn. Epäpuhtauksien kerääntyminen polttoainesäiliöön voisi aiheuttaa 

viallisen käynnistymisen. 

 
 Missä tahansa moottorissa, jota ei käytetä, mekaaniset pinnat voivat hapettua ja ruostua, 

jos niitä ei ole suojattu maalipinnalla. Ruostumisen määrään ja vakavuuteen vaikuttavat sään 

vaihtelut ja ilmasto-olot. Näin ollen seuraavat suositukset ovat yleisluonteisia, mutta ne auttavat 

estämään vähentämään hapettumisen aiheuttamien vaurioiden riskiä. 
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5.5. Talvisäilytys ja -huolto 

Jos alusta ei käytetä pitkiin aikoihin tai talven yli, on tarpeen suorittaa joitakin toimia sen 

pitämiseksi täydessä toimintakunnossa. Noudata huolellisesti seuraavia vaiheita: 

1. Puhdista moottorin ulkopinta. 

2. Puhdista merivesikiertojärjestelmä täyttäen se makealla vedellä. Täytä 

merivesikiertojärjestelmä uudelleen makealla vedellä ja jäätymisenestoaineella. 

3. Irrota merivesipumpun potkuri, puhdista se makealla vedellä ja säilö se pölyltä ja 

auringonvalolta suojattuun paikkaan. 

4. Täytä lämmönsiirrin uudelleen makean veden ja jäätymisenestoaineen sekoituksella 

ylimpään tasoon asti. 

5. Vaihda moottoriöljy. 

6. Peitä ilmanottoaukko. 

7. Jos polttoainesäiliö on pieni, tyhjennä se täysin ja puhdista se. Täytä se uudelleen 

dieselin ja ruosteenestolisäaineen sekoituksella. Solé S.A. suosittee DIECYL PLUS:ia. 

Lisää yksi yksikkö tätä lisäainetta jokaista 25 diesellitraa kohti. Toisaalta, jos 

polttoainesäiliö on suuri, lisää 1 litra tätä lisäainetta kutakin 500 diesellitraa kohti. 

8. Puhdista ja kuivaa alue, jonne moottori on asennettu. 

9. Löysää hihnoja. 

10. Käytä dielektristä spray-ainetta sähköliitäntöihin, irrota akku ja lataa se täyteen useita 

kertoja sinä aikana, kun sitä ei käytetä.  

11. Käytä kosteudenestosprayta moottoriin. 

 

5.6. Toimintaolojen palauttaminen ennalleen 

 Kun moottori käynnistetään uudelleen talvivarastoinnin jälkeen, on suoritettava joitakin 

toimintoja. Suorita seuraavat vaiheet: 

1. Täytä polttoainesäiliö puhtaalla dieselillä. Moottorin käsittelyyn talvisäilytyksessä voi 

käyttää dieselöljyn ja ruosteenestoaineen sekoitusta, jolla säiliö täytetään. 

2. Tarkista polttoainesuodatin. Jos suodatin on tukossa, vaihda se. 

3. Vaihda moottoriöljy. 

4. Tarkista jäähdytyskierron kumiputkien tila. 

5. Kytke virta akkuun uudelleen ja sivele akkulaitteisiin kerros neutraalia vaseliinia. 

6. Irrota suuttimien tuet ja puhdista ne. Tarkista suuttimien sovitukset tallissa, jos se on 

mahdollista. Asenna sitten puhtaat suuttimet. 

7. Kytke jäähdytys- ja pakokaasujärjestelmä. Avaa merivesihana. 

8. Varmista, että öljy-, jäähdytysaine- tai polttoainejärjestelmissä ei ole vuotoja.  
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Osio 6 - Järjestelmä ja ohjelmoitu huolto 

6.1. Toiminnan kuvaus 

Vaadittavista erikoistyökaluista ja perussuojatoimista. 

Irrotus: 

 Käytä oikeita työkaluja ja laitteita. Väärien työkalujen ja laitteiden käyttö voi 

aiheuttaa loukkaantumisia tai vakavia vaurioita moottorille. 

 Käytä tarvittaessa korjaustelinettä tai työtasoa. Käytä myös asennuslaatikoita 

moottorin osien säilyttämiseen purkujärjestyksessä. 

 Jätä puretut tai puhtaat osat samaan järjestykseen, jossa ne on irrotettu. Tekemällä 

niin säästät aikaa, kun kasaat ne uudelleen. 

 Kiinnitä huomiota kokoamis-, komponentti- ja osamerkintöihin, jotta ymmärrät 

asennot tai suunnat. Tarvittaessa voit tehdä omia merkintöjäsi kasaamisen 

helpottamiseksi. 

 Varmista poiston tai puhdistuksen aikana huolellisesti, että osissa ei ole vikoja. Mikä 

tahansa epätavallinen kuluman merkki voi tarkoittaa, että osat tai kootut 

kokonaisuudet toimivat huonosti. 

 Kun nostat tai asetat painavia osia, pyydä joltakulta apua, jos kyseisen osan käsittely 

on epämukavaa yhden henkilön suoritettavaksi. Käytä tarvittaessa nostureita ja 

vaijerirattaita. 

 

Kokoaminen uudelleen: 

 Puhdista kaikki moottorinosat lukuun ottamatta öljytiivisteitä, prikkoja eli aluslevyjä, 

kumitiivisteitä jne. puhdistusliuotteella ja kuivaa osat. 

 Käytä vain oikeita työkaluja ja laitteita. 

 Käytä ainoastaan laadukkaita voiteluaineita ja rasvoja. Varmista, että käytät osissa 

öljy-, rasva- tai pohjustusainepinnoitusta tarkasti ohjeiden mukaan.  

 Käytä momenttiavainta sovittaaksesi osat, kun tarvitaan erityistä vääntömomenttia. 

 Aseta kaikki tiivisteet ja kannet takaisin paikoilleen. Käytä tarvittaessa asianmukaisia 

määriä lisäainetta tai nestemäistä tiivistettä. 

 

 Suorita huoltotoimia tavallista tiheämmässä tahdissa ankarissa käyttöoloissa (toistuvat 

pysähdykset ja käynnistykset, pölyiset ympäristöt, pitkittynyt talvikausi, käyttö ilman 

kuormaa). 

 Palovaara, kun huoltotoimia suoritetaan moottorin ollessa lämmin. Käytä 

asiamukaisia vaatteita. 

 Moottorin pudistus paineilmalla on ehdottomasti kielletty. 

 Huolto- ja puhdistustoimien suorittaminen liikuvien osien läheisyydessä on jyrkästi 

kielletty. 

 Käytä käsineitä, haalareita jne. suojataksesi kehosi palovammoilta. 

 

6.2. Kausittaisen ylläpidon ohjelma 

Huoltotoimenpiteisiin ja vikadiagnooseihin liittyy vaaroja, jotka voivat aiheuttaa vakavia 

vammoja tai jopa kuoleman. Niin ollen vain sähköasiantuntijat ja koulutetut mekaanikot saavat 

suorittaa näitä toimenpiteitä. Varmista ennen mitä tahansa huolto- ja puhdistustoimenpidettä, 

että lähellä ei ole liikkuvia osia, että generaattorin runko on jäähtynyt ympäröivään lämpötilaan, 

ettei sähkögeneraattorilaitteisto voi käynnistyä vahingossa ja että kaikkia menettelytapoja 

noudatetaan tarkasti. 
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 Aikavälit   

 
Tarkistusväline Päivittäin 

Ensimmäisten 

20–50 tunnin 

aikana 

Aina 

200 

tunnin 

välein 

Aina 

400 

tunnin 

välein 

Aina 

800 

tunnin 

välein 

Vuosittain 

Kahden 

vuoden 

välein 

Talvisäilytys ja -ylläpito 

 

 

Yleistä 

Ruuvien kiristys, kiinnitys 
 

T 
 

T 
     

Moottorirunko 
        

P 

Venttiilien kireys 
   

T 
     

Pakokaasu, meteli ja värinä T 
        

Tiivistyspaine 
    

T 
    

Voitelujärjestelmä* 
Moottoriöljy T V V 

  
V 

  
V 

Öljynsuodatin 
 

V V 
      

Polttoainejärjestelmä 

Polttoainetaso T 
        

Polttoainesäiliö 
      

P 
 

TY/P/T 

Polttoainesuodatin 
   

V 
     

Vedenerottimen suodatin (jos 

on käytettävissä)  
TY 

 
V 

     

Suutinpumppu 
    

T 
    

Suutin 
    

T 
    

Sisäänottojärjestelmä Ilmansuodatin 
 

T 
 

V 
  

V 
 

T 

Jäähdytysjärjestelmä 

Jäähdytysaine T 
     

V 
 

V 

Suolavesikierto 
        

T/P 

Sinkkianodi   T/V       

Vesisuodatin T P P 
      

Merivesihana T 
        

Suolavesipumpun potkuri 
  

T/C T 
    

T/P 

 
Hehkutulpat 

   
T 

     

Sähköjärjestelmä 

Käynnistysmoottori ja 12/24V-

vaihtovirtageneraattori    
T 

     

12/24V-vaihtovirtageneraattorin 

hihna ja jännite  
T 

 
T V 

   
T 

Akun lataustaso 
 

T T 
 

V 
    

 

*Käytä öljyä, jonka viskositeetti on 15W40 ja laatu vähintään tasoa ACEA E5 tai API CH-4/SJ. T: Tutkinta, sovitus tai täyttö.  TY: Tyhjennys. V: Vaihto  P: Puhdistus. 
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6.3. Yleistä 

Solé Dieselillä on huoltosarja tälle moottorimallille 

 

 

 

 

 

   

HUOLTOTEHTÄVÄ. RUUVIEN KIRISTYS, KIINNITYS  

 Lisätietoja vääntömomentista on liitteessä 7.6 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. VENTTIILIEN KIREYDEN TARKISTUS 

 Kun venttiilien kireyttä tarkistetaan, keinuvivun kansi tulee ottaa paikaltaan ennen kuin 

venttiilien kireys tarkistetaan. Tämä toimenpide tulee suorittaa, kun moottori on kylmä.  

 

Väline Asennusstandardi 

Venttiilien kireys (kylmä laitteisto) 
Sisäänmeno 

0,25 mm 
Pakoaukko 

 

TUTKINTA 
 

1. Tutki suutinsarjan venttiilien kireys. Kun haluat varmistaa kireyden, käännä kampiakselia 

määritellyn syväyksen kulman mukaisesti normaalisuuntaan viedäksesi puristusvaiheen 

aikana männän ylempään kuolokohtaan. 

 Suutinsarja Syväyksen kulma 

MINI-17 1 – 2 180º 

MINI-29 1 – 3– 2 240º 
 

2. Puristusvaiheen YKK voidaan saada selville 

asettamalla YKK:n merkki kampiakselin rattaassa 

samaan linjaan vaihdelaatikon merkin kanssa. 

3. Kohdista ensin YKK:n merkki samaan linjaan sylinterin 

nro 1 kanssa. Varmista, että venttiilit eivät liiku 

ylhäällä eivätkä alhaalla, kun kampiakseli käntyilee 

noin 20 astetta normaalissa pyörintäsuunnassa ja 

vastakkaisessa suunnassa. 

Jos keinuvivut liikkuvat, mäntä 1 on YKK:ssa 

sisääntulo- tai ulosmenokierroksella. Siinä 

tapauksessa palauta kampiakseli pyörimään 360 

astetta moottorin pyörimissuunnassa. Mäntä numero 1 on nyt puristusvaiheen YKK:ssa. 

4. Löysää säätöruuvin vastakappaletta. Aseta keinuvivun ja venttiilikannen väliin mitta ja 

säädä venttiilin kireyttä kääntämällä säätöruuvimeisseliä. 

5. Kun olet säätänyt kireyden, kiristä vastakappale. Tarkista kireys uudelleen ja varmista, että 

se on oikea.  

6. Käännä kampiakselia 240 tai 180 astetta myötäpäivään moottorimallista riippuen (katso 

Suutinsarja-taulukko) sylinterin numero 1 YKK:sta, kun haluat säätää sylinterin numero 2 

YKK:n. Toista vaiheet 1:stä 6:een. Suorita samat toimenpiteet kaikille sylintereille. 
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7. Kun olet säätänyt kaikkien sylinterien venttiilien kireydet, käännä kampiakselia kaksi tai 

kolme kertaa ja varmista, että venttiilien kireys on oikea. 
 

 

Venttiilien kireys tulee tarkistaa ja säätää, kun moottori on kylmä. 
 

SÄÄTÖ 

 

1. Löysää säätöruuvin vastakappaletta. Säädä 

kireyttä kääntämällä ruuvimeisseliä mihin tahansa 

suuntaan, kunnes mitta on kevyesti tasapainossa 

keinuvivun ja venttiilikannen välissä. 

2. Kun olet säätänyt kireyden, kiristä vastakappale. 

Tarkista kireys uudelleen ja varmista, että se on 

oikea.  

 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. TIIVISTYSPAINEEN TARKISTUS 

Aloita näistä: 

1. Varmista, että öljyntaso, ilmansuodatin,, 

käynnistysmoottori ja akku ovat hyväkuntoisia.

   

2. Käynnnistä moottori ja anna sen lämmetä 

kokonaan, kunnes jäähdytysaine on vähintään 

50-asteista. 

 

Mittaa tiivistyspaine kaikista sylintereistä: 

1. Irrota sylinterin pään suutin siitä sylinteristä, josta tiivistyspaine pitää mitata.  

2. Kytke tiivistepainemittari. 

3. Irrota pysäytyssolenoidin liitin (pois päältä kytketty polttoaineen tarjonta) ja käännä 

moottoria käynnistysmoottoria päin ja lue, se mitä tiivistyspainemittari osoittaa, kun 

moottori toimii tietyllä nopeudella.  

4. Jos tiivistyspaine on pienempi kuin korjausraja, tarkista moottoriosat, joihin vaikutukset 

ovat ulottuneet. 

 
 

 
Moottorin 

nopeus 
Tiivistyspaine Korjausraja 

Sylinterien välinen 

enimmäispaine-ero  

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 

(25 kgf / cm2) 

 

 

 

- Paineen mittaaminen vain muutamasta sylinteristä ja muiden sylinterien paineen 

olettaminen sen perusteella ei ole hyvä käytäntö. 

- Tiivistyspaine vaihtelee moottoreittain. Tarkista moottorin nopeus, kun mittaat 

tiivistyspaineen. 

- Tiivistyspaine on hieman suurempi uudessa tai korjatussa moottorissa uusien männän 

osien, venttiilitiivisteiden yms. ansiosta.  
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6.4. Voitelujärjestelmä 
 

KIERRON KUVAUS 

Trokoidinen pumppu ohjaa voitelupiiriä, joka koostuu seuraavista osista. 

 

OSA VÄLINE 

1 Pääkäytävä 

2 Öljypumppu 

3 Öljysiivilä 

4 Kampikammio 

5 Öljynsuodatin 

6 Tyhjennys-/paineventtiili 

 

 

 

 

ÖLJYN TARKAT TIEDOT 

Käytä öljyä, jonka viskositeetti on 15W40 (se sopii -15ºC ja +40 ºC 

välisiin lämpötiloihin) tai valitse asianmukainen viskositeetti, joka sopii 

moottorin käyttölämpötiloihin. Käytä öljyä, jonka laatu on vähintään tasoa 

ACEA E5/E3 tai API CH-4/SJ. Muut öljytyypit voivat vaikuttaa takuun 

kattavuuteen, aiheuttaa moottorin sisäisten osien jumittumisen ja/tai 

lyhentää moottorin käyttöikää.  

 

Älä koskaan sekoita erityyppisiä öljyjä keskenään. Se voisi vaikuttaa 

negatiivisesti öljyn voiteluominaisuuksiin. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. ÖLJYNSUODATTIMEN VAIHTO 

 Öljynsuodatin sijaitsee moottorirungon sivussa. Poista 

öljynsuodatin hihna-avaimella. Kun asennat uuden 

öljynsuodattimen, voitele rengasmainen pidike pienellä määrällä 

öljyä ja kiinnitä se tiukasti käsin. Kun olet valmis, käynnistä moottori 

ja varmista, ettei siitä tipu öljyä.  

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. ÖLJYNPAINEEN TARKISTUS 

 Tarkista päivittäin tai jokaisen käynnistyksen yhteydessä, että kampiakselin öljyntaso on 

mittatikun ylimmän merkinnän (merkki Max) ja alimman merkinnän (merkki Min) välissä. Ennen 

öljyntason tarkistusta: 

 

1. irrota mittatikku  

2. Puhdista mittatikun pää 

3. Aseta se kokonaan takaisin paikallaan 

4. Ota se uudelleen pois, jotta näet öljyntason 

 

 

 

 

   
Öljykierron 

kapasiteetti (l) 

MINI-17/MINI-29 2,9 / 3,6 
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Jos moottori on kallellaan, öljytikun asentoa pitää muuttaa, jotta vältetään öljypumpun 

aiheuttamat hengitysongelmat. Katso oheisesta taulukosta, miten mittatikun tasoa muutetaan. 

Laske ylin taso (H) kohtaan E alkuperäisessä öljytikussa noudattaen seuraavaa taulukkoa: 

 
 

MOOTTORIN 

KALLISTUS 

MITTA E 

(MINI-17) (MINI-29) 

4 º 10 mm 10 mm 

8 º 12 mm 23 mm 

12 º 26 mm 35 mm 

16 º 35 mm 47 mm 

20 º 45 mm 60 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Älä käytä noottoria, jos öljyntaso on Min-merkinnän alapuolella tai Max-merkinnän 

yläpuolella. Ota huomioon, että öljytikun merkit viittaavat tilanteeseen, joka on moottorin ollessa 

vaakatasossa. Niin ollen tarkista moottorin kallistus, kun öljyntaso on todettu.    

TAREA DE MANTENIMIENTO.HUOLTOTEHTÄVÄ. ÖLJYNTÄYTTÖ/-VAIHTO 

Öljy on vaihdettava, kun moottori on lämmin, jotta varmistutaan, että se on tyhjentynyt 

kokonaan. Toimenpide on seuraavan lainen: 

 

1. Tyhjennä öljy (noudata seuraavia vaiheita) 

a. Sammuta moottori. 

b. Irrota akun negatiivinen liitäntä (-). 

c. Poista tikku öljytasosta. 

d. Liitä ulkoinen öljypumppu öljytikun putken päähän. Sijoita pumpun 

päästöaukko öljynkeräysastiaan. 

e. Anna moottorille aikaa tyhjentyä kokonaan öljystä. 

2. Vaihda öljynsuodatin. 

3. Irrota öljyn tyhjennyspumppu Älä työnnä mittatikkua sisään. 

4. Täytä öljyllä öljykierron kapasiteetin mukaan. 

5. Tarkista, ettei vuotoja ole näkyvissä. 

6. Tarkista öljyntaso öljyntason tarkistusmenettelyjen mukaisesti. 

 

Älä milloinkaan täytä öljyä liikaa. Liika öljy voi aiheuttaa vaaleaa pakokaasua, liian suurta 

moottorin kierrosnopeutta tai sisäisiä vaurioita. Mittatikun irrottaminen on tärkeää, jotta ilma 

pääsee kulkemaan pois moottorista samalla, kun sitä täytetään öljyllä. Muussa tapauksessa voi 

syntyä kuplia, jotka saavat öljyn leviämään ulkopuolella. 
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6.5. Polttoainejärjestelmä 

KIERRON KUVAUS 

Polttoainejärjestelmä perustuu polttoaineensyöttöpumppuun ja mekaaniseen 

suutinpumppuun. 

OSA VÄLINE 

1 Polttosuutin 

2 Polttoainesuutinputkisto 

3 Polttoaineen paluuputken 

4 Suutinpumppu 

5 Syöttöpumppu 

6 Polttoainesuodatin 

7 Säiliö (toimitetaan lisävarusteena) 

8 Polttoainedekantointisuodatin (lisävaruste) 

9 Polttoaineen syöttöputkisto (lisävaruste) 
 

POLTTOAINEEN TARKAT TIEDOT 

Käytä dieselpolttoainetta ASTM No.2-D moottorin parhaan suorituskyvyn takaamiseksi ja 

moottorivaurioiden välttämiseksi. Älä käytä kerosiinia, raskasta dieselpolttoainetta tai biodieseliä. 

On olennaisen tärkeää käyttää puhdasta ja suodatettua dieselöljyä.  

Muut öljytyypit, jotka eivät täytä teknisiä määräyksiä, voivat vaikuttaa takuun 

kattavuuteen, aiheuttaa vakavia vaurioita suutinjärjestelmässä ja moottorin sisäisissä osissa.  

  

HUOLTOTEHTÄVÄ. POLTTOAINETASON TARKISTUS 

 On välttämätöntä tarkistaa säännöllisesti polttoaineen taso, jotta voidaan varmistaa 

moottorin oikea toiminta. Lisäksi, jos polttoainepumppu vetää sisälleen ilmaa, kun polttoainetaso 

on pumpun imuaukon alapuolella, pumppu voi rikkoutua. 

 Aina kun mahdollista, pidä polttoainesäiliö täynnä. Lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa 

säiliössä olevan kostean ilman tiivistymistä, ja näin muodostuva vesi kasaantuu pohjalle.  Jos 

polttoainepumppu vetää sisäänsä tätä vettä, voi seurauksena olla lisääntynyt ruoste tai 

moottorin käynnistymisvaikeudet.  

  

HUOLTOTEHTÄVÄ. POLTTOAINESÄILIÖN PUHTAUS 

 Polttoaineen epäpuhtaudet voivat imupumpun tukkeutumisen. Sen takia tyhjennä 

polttoainesäiliön sisältö tiivistyneen kosteuden ja minkä tahansa vieraiden materiaalien 

poistamiseksi. Puhdista sitten polttoainesäiliö polttoaineella ja täytä se uudelleen. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. VEDENEROTUSSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN 

 Polttoainejärjestelmässä pitää olla vedenerottelusuodatin (toimitetaan lisävarusteena), 

jolla vältetään veden pääsy polttoainekiertoon. Huoltosuunnitelman mukaisesti on välttämätöntä 

puhdistaa suodatin säännöllisesti. Toimenpide on seuraavan lainen:  

 

1. Löysää alempaa mutteria veden poistamiseksi.  

2. Kiinnitä se uudelleen. 

3. Tarkista, ettei kohta vuoda. 
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HUOLTOTEHTÄVÄ. POLTTOAINESUODATTIMEN VAIHTO 

 Polttoainesuodattimen vaihdon 

menettely: 

1. Poista polttoainesuodatin hihna-

avaimella. 

2. Aseta uusi suodatin paikalleen ja 

sovita paikalleen käsin. 

3. Valmistele järjestelmä.  

4. Kun olet valmis, käynnistä 

moottori ja varmista, ettei siitä 

tipu öljyä.   

  

 

 

Pese kätesi aina käsiteltyäsi dieselpolttoainetta 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. SUUTINPUMPUN TUTKINTA 

  Suutinpumppu sovitetaan tehtaalla, eikä sitä tulisi säätää varomattomasti. Tarvittaessa 

säätö tulee suorittaa SOLÉ DIESEL -valtuutetulla korjaustallilla, koska työssä vaaditaan tarkka 

pumppumonitori ja erikoistaitoja. 

 On tarkistettava: 

- Värillisen pakokaasun esiintyminen.  

Menettely: kiihdytä nopeasti moottoria.  

Ehdot: ei selvästi mustaa pakokaasua ja solenoidin oikea toiminta. 

- Mikä tahansa vuoto suutinpumpussa tai polttoaineväylissä. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. SUUTTIMEN TUTKINTA 

 Suutinten suutinpaineen (avautumispaine) 

tarkistamiseksi tulee seurata näitä vaiheita: 

 

1. Irrota suutin ja prikka. 

2. Asenna suutin mittariin. Tee hitaasti kokonaisia kierroksia 

mittarin kahvalla poistaaksesi ilman putkistosta ja suuttimesta. 

3. Lisää kevyesti painetta ohjaamalla mittarin kahvaa 

nopeammin kuin kierroksen sekunnissa ja tarkkaile 

samalla painemittaria. 

4. Painemittarin lukema nousee hitaasti, ja kun suutin alkaa 

syöstä polttoainetta, lukema laskee nopeasti. Merkitse 

painemittarin lukema juuri silloin suuttimen paineena. 

 

Suutinpaine  13,73 MPa (140 kgf / cm2) 

 

5. Jos haluat säätää suuttimen painetta, lisää tai vähennä 

sovitusrenkaiden määrää suuttimessa. 

 

 

 

 

 

Pesuri 
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6. Tarkkaile aineen purkautumismuotoa ulostuloaukon kohdalla, kun neste alkaa virrata 

suuttimen kautta. Purkautuman tulee olla hienosti ja tasaisesti jauhautunutta. Mikä 

tahansa muutos viittaa siihen, että suutin on huono. 

 

 

7. Jos suutin on huono, irrota sen kärki ja puhdista suuttimen 

neula sekä runko puhdistusnesteellä. 

Jos suuttimen kärki on puhdistuksen jälkeenkin huono, 

vaihda pää. 

Kun asennat uutta kärkeä, poista synteettinen hartsikalvo 

kärjestä ja pyyhkäise suuttimen neula puhtaalla 

dieselpolttoaineella. Tällä tavoin puhdistat inhibiittorin 

kokonaan. 

8. Kohdassa 1 näytetty aluslevy tulee vaihtaa. 

 

  

 Kun kokeilet suutinta, pidä kärki suunnattuna etäällä käyttäjästä. Polttoaine lähtee 

suuttimen rei'istä kovalla paineella ja voi aiheuttaa vahinkoja käyttäjälle. 

 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. ILMAN POISTAMINEN POLTTOAINEJÄRJESTELMÄSTÄ 

Valmistele polttoainejärjestelmä poistaaksesi kierrosta ilman. Polttoainejärjestelmään 

jäänyt ilma voi aiheuttaa käynnistysongelmia ja moottorin epäsäännöllistä toimintaa. On 

välttämätöntä valmistella järjestelmä: 

 Ennen kuin moottori käynnistetään ensimmäisen kerran. 

 Kun polttoaine on kertaalleen loppunut ja sitä on lisätty säiliöön. 

 Kun polttoainejärjestelmälle on suoritettu huoltotoimia, kuten polttoainesuodattimen 

vaihto, polttoaineen ja veden erottelijan kuivaus tai polttoainejärjestelmän osan 

palauttaminen paikoilleen. 

Tässä toimenpiteessä tulee noudattaa seuraavia vaiheita: 

1. Löysää kaikki suutinputkistot.  

2. Käynnistä moottori työntääksesi ilman päin suutinputkistoa ja suuttimia automaattisesti.  

3. Kun polttoaine lähtee leviämään suutinputkistosta, purista sitä ja odota, että polttoaine 

lähtee liikkeelle toisesta putkesta. Toista toimenpide, kunnes kaikkia suuttimen putkistoja 

on puristettu.  

4. Kuivausprosessin jälkeen puhdista purkauma polttoaineesta. 

 

 

 Kun polttoaine lähtee leviämään suutinputkistosta, hankaa se huolellisesti rätillä. 

Vuotanut polttoaine on tulipalovaara. 
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6.6. Jäähdytysjärjestelmä 

 Moottorin jäähdytysjärjestelmä perustuu jäähdytysaineen kiertoon, jota ohjataan 

keskipakoisvoimapumpulla termostaattiohjauksen ja lämmönsiirtimen avulla. Jäähdytysainetta 

viilennetään merivedellä. Lisäksi merivesi viilentää myös päästöjenkeräysastiaa. 

 

 

 

   

 

 

 

 

JÄÄHDYTYSAINEEN TIEDOT 

On suositeltavaa käyttää jäähdytysainetta KRAFFT ACU 2300 CC 50% tai muuta vastaavin 

ominaisuuksin varustettua jäähdytysainetta. Toisaalta jäätymisenestoaineella laimennettu vesi 

soveltuu myös käytettäväksi. Jäätymisenestoaineen rasian merkinnöissä täsmennetään 

jäätymisenestoaineen tiivisteen pitoisuus kulloistenkin käyttöolojen mukaan. On suositeltavaa 

käyttää jäätymisenestoainetiivisteen pitoisuus likimääräiseen lämpötilaan perustuen. 5 ºC 

vähemmän kuin ilman todellinen lämpötila. 

Muut moottorinjäähdytysaineet voivat vaikuttaa takuun kattavuuteen, aiheuttaa sisäistä 

ruostumista sekä muuttaa ja/tai lyhentää moottorin käyttöikää. 

  

 

Älä koskaan sekoita erityyppisiä jäähdytysaineita keskenään. Se voisi vaikuttaa 

negatiivisesti moottorinjäähdytysaineen ominaisuuksiin. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. JÄÄHDYTYSAINEEN TARKISTUS 

Anna moottorin jäähtyä. Vapauta paine jäähdytysjärjestelmästä ennen kuin irrotat 

painekannen. Kun haluat vapauttaa paineen, peitä painekansi paksulla liinalla ja käännä kantta 

hitaasti vastapäivään. Irrota kansi, kun paine on vapautunut kokonaan ja moottori on viilentynyt. 

Tarkista säiliön jäähdytysaineen taso. Sen tulisi olla noin 3/4 täynnä.  

 

 

 
Jäähdytyskierron 

kapasiteetti (l) 

MINI-17 3 

MINI-29 3,5 

JÄÄHDYTYSKIERRON KUVAUS 

OSA VÄLINE 

1 Jäähdytysainepumppu 

2 Lämmönsiirrin 

3 Termostaatti 

 

MERIVESIKIERRON KUVAUS 

OSA VÄLINE 

1 
Pohjimmainen hana 

(lisävaruste) 

2 Merivesisuodatin (lisävaruste) 

3 Merivesipumppu 

4 Lämmönsiirrin 

5 Öljynsuodatin 

6 Vesilukon mutkakappale 
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HUOLTOTEHTÄVÄ. JÄÄHDYTYSAINEEN TÄYTTÖ/VAIHTO 

1. Tyhjennä kaikki jäähdytysaine 

avaamalla molemmat 

tyhjennysruuvit, joista toinen on 

lämmönsiirtimessä ja toinen 

sylinteriblokissa. 

2. Kiristä tyhjennysruuvit. 

3. Löysää termostaatin kannen 

puhdistusruuvia. 

4. Täytä uudelleen jäähdytysaineella 

säiliön kannen reikään asti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. MERIVESISUODATTIMEN TUTKINTA 

 On tärkeää asentaa merivesisuodatin (toimitetaan lisävarusteena) merivesihanan ja 

merivesipumpun väliin, jotta vältetään epäpuhtauksien kasaantuminen tukkimaan 

merivesikiertoa tai merivesipumppua.  

Kun haluat puhdistaa tämän suodattimen: 

1. Löysää mutteria ulokkeista.  

2. Poista suodattava osa ja puhdista se.  

3. Asenna se uudelleen valvoen, että kansi istuu 

hyvin paikallaan aluslevyn päällä. 

4. Käynnistä moottori varmistuaksesi, että 

merivesivuotoja ei ilmene. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. MERIVESIPUMPUN POTKURIN TUTKINTA 

Merivesipumpun potkuri on valmistettu neopreenista eikä se voi pyöriä kuivana. Jos 

potkuria käytetään ilman vettä, se voi rikkoutua. Siksi on aina tärkeää pitää saatavilla 

vaihtopotkuri.  

Potkurin tutkinta- ja uudelleenasennustoimenpiteet: 

1. Sulje merivesihana. 

2. Ota pois merivesipumpun kansi.  

3. Irrota potkuri akselista. 

4. Puhdista pumpun ulkokansi. 

5. Tutki potkuri etsien vioittuneita, taipuneita, 

rikkoutuneita, hävinneitä tai litistyneitä siipiä. Potkurin 

siipien tulee olla suoria ja joustavia.  

Jos potkuri on vioittunut, vaihda se uuteen. 

6. Voitele potkuri saippuavedellä ennen asennusta. 

7. Asenna potkuri. Asennuksen aikana purista potkuria 

ja pyöritä sitä samaan kiertosuuntaan kuin moottorin pyörimissuunta, kunnes se istuu 

täydellisesti potkurin koteloon. 

8. Tutki ulkokantta ja rengastiivisteitä etsien ruostetta ja/tai vaurioita. Vaihda osia, jos se on 

tarpeen. 

9. Voitele rengastiiviste silikonirasvalla ja kiinnitä tiiviste ja kuoren kansi merivesipumpun 

kanteen. 

10. Avaa pohjimmainen hana. 

11. Käynnistä moottori varmistuaksesi, että vuotoja ei ilmene. 



JÄRJESTELMÄT JA OHJELMOITU HUOLTO 

  
 

  
 

33 Diésel Marinos -moottoreiden käyttöohje 

Versio 1. 05/2016 

HUOLTOTEHTÄVÄ. SINKKIANODIN TARKISTUS 

Galvaanisten virtausten aiheuttaman ruostumisen estämiseksi moottorissa on sinkkianodi, 

joka sijaitsee jäähdytysaine-merivesilämmönsiirtimen etukannessa. 

Ruosteenestosinkkianodin tutkinta ja vaihto: 

1. Moottorin ollessa kylmä sulje pohjimmainen hana. 

2. Irrota ruosteenestosinkkianodi (kansi) lämmönsiirtimestä.  

3. Käytä metalliharjaa, jolla voit poistaa 

ruosteenestosinkkianodissa olevan irtonaisen ruosteen. 

4. Puhdista lämmönsiirtimen kierrereikä ja peitä uudelleen 

ruosteenestosinkkianodin langat. Asenna 

ruosteenestosinkkianodi lämmönsiirtimeen. 

5. Sulje jäähdytysaineen tyhjennyskansi ja avaa pohjimmainen hana. Täytä uudelleen 

jäähdytysainekierto. 

6. Käynnistä aggregaatti ja tarkista mahdolliset vuodot ruosteenestosinkkianodin 

läheisyydessä. Pumppu toimii, jos suolavettä virtaa poistumisaukosta.  

6.7. Sisäänotto- ja päästöjärjestelmä. 

PÄÄSTÖKIERRON KUVAUS 

Päästöjärjestelmälle on kaksi mahdollista asennusvaihtoehtoa. Sinun tulee varmistaa 

etäisyys vedensuutinkohdan ja vesirajan välillä, jotta voit päättää, minkä tyyppisen 

asennusvaihtoehdon tarvitset. Nämä tiedot esitetään tarkemmin seuraavissa kuvissa.  

 

Kuvissa mukana olevat osat ovat välttämättömiä moottorin oikealle toiminnalle:  

- Vedenkeräysastia (joka toimitetaan lisävarusteena), joka estää meriveden 

kerääntymisen moottorin tämän sammuessa. 

 

Vähimmäiskapasiteetti 

(l) 

3,5 

 

- Joutsenkaula (toimitetaan lisävarusteena) 

- Päästöpuhdistin (toimitetaan lisävarusteena) on välttämätön siinä tapauksessa, että 

vesilukon vesisuuttimen ja vesirajan välillä on alle 150 mm tilaa tai jos suutinkohta on 

vesirajan alapuolella 
 

Tyypin 1 asennusvaihtoehto, kun vesilukon vesisuuttimen kohdan ja vesirajan välillä on 

vähintään 150 mm. 
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Tyypin 2 asennusvaihtoehto, kun vesilukon vesisuuttimen kohdan ja vesirajan välillä on 

alle 150 mm tilaa tai jos suutinkohta on vesirajan alapuolella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesilukko on moottorin vakio-ominaisuus. Jos haluat kuivien päästöjen poiston, ota 

yhteyttä jälleenmyyjiimme. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. ILMANSUODATTIMEN TUTKINTA 

Moottori on varustettu sisäänottoilman suodattimella. Tutki osaa ja 

sen kuorta etsien vaurioita. Vaihda tarvittaessa suodatinosa.  

  
On tärkeää varmistua, että palamisreaktion tulokset leviävät ja 

haihtuvat vapaasti ympäristöön. 

 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. PAKOKAASUN, ÄÄNIEN JA VÄRÄHTELYN TUTKINTA 

 Tutki päästöjärjestelmän osat etsien litistyneitä osia, vuotoja ja ruostetta. 

 

PÄÄSTÖJÄRJESTELMÄN TARKISTUSKOHDAT 

 

1. Varmista, että putkissa ei ole heikkouksia, taitoksia eikä lommoja. Vaihda vialliset 

putket. 

2. Varmista, että metalliosat eivät ole ruosteessa eivätkä rikki, ja vaihda ne tarvittaessa 

uusiin. 

3. Tarkista, että puristimet eivät löystyneet, ruostuneet eivätkä hävinneet. Kiristä tai 

vaihda tarvittaessa putkien puristimet ja/tai liittimet. 

4. Varmista, että pakoputkisto ei ole tukossa. 

5. Tutki päästöjärjestelmä visuaalisesti vuotojen varalta. Varmista, että 

päästöjärjestelmän osissa ei ole hiiltä eikä nokijäämiä. Hiili ja nokijäämät viittaavat 

vuotoon päästöjärjestelmässä. Tuki tarvittaessa vuodot. 
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6.8. Sähköjärjestelmä  

SVT-PANEELI    

 Moottorin vakiovarusteinen paneeli on nimeltään SVT 20, 

ja voit tutkia komentoviittausta mallin mukaan seuraavasta 

taulukosta.  

Toisaalta voit valita myös toisen paneelin nimeltään SVT 

30, jossa on enemmän työkaluja, sen lisäksi, että voit asentaa 

myös kaksoispaneelin.  

 

 

Löydät lisätietoja paneelista SVT:n käyttöohjeesta 

 

 

MOOTTORIN MALLI VIITE 

MINI-17/MINI-29 60938130 

 

AKKU 

 Akun suositeltu vähimmäiskapasiteetti on 60 Ah. Tämä arvo on kuitenkin vain yleinen 

lähtökohta, koska se viittaa moottorin käynnistyksessä tarjottavaan enimmäistehoon.   

 

ASENNUKSEN SUOJAUS – SULAKE –  

Moottorin sähköosien asennukseen kuuluu sulake, joka 

suojaa kaikkia sähköosia ylikuormituksen tai oikosulun tapauksessa. 

Se sijaitsee käynnistysmoottorin viereisessä kaapelinipussa. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. HEHKUTULPAN TUTKINTA 

1. Löysää mutterit ja irrota sitten 

yhteyslaatta ja hehkutulppa. 

 

2. Jos hehkutulppa on punainen, kun 

positiivisen virran kaapeli (+) on 

yhdistettynä osaan A osan B ollessa 

yhteydessä maahan, sitä voi 

käyttää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimellisjännite – virta  12 V 9,7 – 10,5 A 
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HUOLTOTEHTÄVÄ. KÄYNNISTYSMOOTTORIN TUTKINTA  

KÄYNNISTYSMOOTTORI 

1. Varmista, että hammasrattaan hampaissa ei ole 

epäpuhtauksia. 

 

2. Varmista, että rattaan akseli pyörii vapaasti, kun se pyörii 

myötäpäivään, ja että se pysähtyy pyöriessään 

vastakkaiseen suuntaan. Muussa tapauksessa vaihda 

vapaarattaan kytkin. 

HUOLTOTEHTÄVÄ. VAIHTOVIRTAGENERAATTORIN HIHNAN KIREYDEN TUTKINTA 

 Työnnä hihnaa sisäänpäin painamalla peukalolla rattaiden välistä, 

kuten kuvassa esitetään, varmistaaksesi hihnan kireyden (poikkeama). Jos 

kireys on väärä, löysää kiristysruuvia ja tukiruuvia ja liikuta 

vaihtovirtageneraattoria sisään tai ulospäin. 

 

 

 

 

 

  

Liian suuri jännite voisi aiheuttaa hihnalaakerin ja vaihtovirtageneraattorin nopean 

kulumisen. Sen sijaan, jos hihna on liian löysällä tai jos se on rasvattu ja ilman riittävää varausta, se 

voi luistaa.  

 

Älä säädä hihnan kireyttä, kun moottori on käynnissä tai kytkettynä akkuun. 

 

HUOLTOTEHTÄVÄ. AKUN TASO 

 Akkua pitää käsitellä varovasti ja tarkistaa usein. Etene seuraavien toimintamenetelmien 

mukaan: 

 

1. Säilytä akku kuivana ja puhtaana. 

2. Tarkista laitteiden puhtaus säännöllisesti. Jos pölyä näkyy, laitteet tulee irrottaa, 

puhdistaa ja sivellä neutraalilla rasvakerroksella. 

3. Akun päälle ei pidä asettaa metalliesineitä. 

4. Lisää tislattua vettä, jos taso on arvojen ulkopuolella.  

 

 

 

  

Väline Asennusstandardi 

Hihnan poikkeama voltteina 10-12 mm 
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Osio 7 - Vikadiagnoosit 

Jos moottorissa ilmenee poikkeamia, noudata seuraavia toimenpiteitä:  

 Takuun kattavuuden aikana 

 

 Ota yhteyttä Solé Dieselin viralliseen asiakaspalveluun. Katso kappale Palveluapu ja 

kappale 1.3. Moottorin rajoitettu takuu 

 

 Takuun kattavuuden ulkopuolella 

 

 Ota yhteyttä Solé Dieselin viralliseen asiakaspalveluun. Katso kappale Palveluapu 

ja kappale 1.3. Moottorin rajoitettu takuu. Tai sitten 

 

 Sammuta moottori, päättele syy ja korjaa se, ennen kuin jatkat moottorin 

käyttöä. 
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MOOTTORIVIKA TODENNÄKÖISET SYYT SUOSITELLUT TOIMENPITEET OSIO 

KÄYNNISTYSVIKA 

SVT-PANEELI 

Käynnistysavain 
Varmista, että navat on kytketty ja että niihin 

tulee jännitettä silloin, kun tarvitsee 
- 

Piirilevy 
Varmista, että piirilevystä mikroreleen johtuu 

jännitettä 
- 

MOOTTORIN 

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

Moottorin asennuksessa, lähellä 

käynnistysmoottoria sijaitseva sulake on palanut 

Vaihda sulake nähtyäsi ilmoituksen. Jos sulake 

palaa uudelleen, tutki ilmoitus. 
6.8 

Purkautunut tai lopussa oleva akku Lataa akku uudelleen tai vaihda se 6.8 

Akkuliitännät ovat löysiä, ruosteessa tai vääriä 
Varmista, että akkuliitännät ovat oikeita, puhtaita 

ja säädettyjä. 
6.8 

Viallinen käynnistys-/solenoidirele 
Tarkista käynnistysrele ja pysäytyssolenoidi. 

Vaihda kyseiset osat, jos se on tarpeen. 
- 

Viallinen käynnistysmoottori Vaihda se, jos se ei toimi. 6.8 

YLEISTÄ Heikko tiivistyspaine Tarkista tiivistyspaine. 6.3 

VOITELUJÄRJESTELMÄ Liian suuri öljyn viskositeetti 
Tarkista öljyn viskositeetti (kohdan 1.2 teknisten 

määritelmien mukaisesti). 
6.4 

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ 

Viallinen tai tukkeutunut polttoainepumppu  Tarkista polttoaineen pumpun sisäänottoaukko. 6.5 

Tukkeutuneet polttoaineväylät  Tarkista polttoaineväylät. 6.5 

Tukkeutunut polttoainesuodatin Vaihda polttoainesuodatin 6.5 

Viallinen suutinpumppu Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

Ilma polttoainejärjestelmässä Kuivaa polttoainejärjestelmä. 6.5 

Vialliset tai likaiset polttoainesuuttimet 
Puhdista, testaa ja/tai vaihda toimimaton 

polttoainesuutin. 
6.5 

Säätämätön polttoainesyötteen jakauma Säädä polttoainesyötteen jakauma 6.5 

Tyhjä polttoainesäiliö tai suljettu 

polttoaineventtiili 

Lisää polttoaine ja aseta polttoaineventtiili 

avoimeen asentoon. 
6.5 

SISÄÄNOTTO- JA 

PÄÄSTÖJÄRJESTELMÄ 
Tukkeutunut ilmansuodatin  Vaihda ilmansuodattimen osa. 6.7 

LAITE KÄYNNISTYY JA 

SAMMUU 
YLEISTÄ Toimimaton säätelijä Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 
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MOOTTORIVIKA TODENNÄKÖISET SYYT SUOSITELLUT TOIMENPITEET OSIO 

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ 

Viallinen tai tukkeutunut polttoainepumppu  Tarkista polttoaineen pumpun sisäänottoaukko. 6.5 

Tukkeutunut polttoainesuodatin   Vaihda polttoainesuodatin 6.5 

Ilma polttoainejärjestelmässä Kuivaa polttoainejärjestelmä. 6.5 

Väärin asennettu suutinpumppu Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

Suljettu polttoaineen poistohana Avaa polttoaineen poistohana. 6.5 

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ Matala jäähdytysaineen taso Palauta jäähdytysaineen toimintataso ennalleen. 6.6 

SVT-PANEELI Käynnistysavain  

Tarkista napojen liitännät, etenkin niiden, jotka 

antavat viestiä pysäytyssolenoidille ja 

polttoaineen syöttöpumpulle 

- 

MUSTA SAVU 

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ 

Tukkeutunut polttoainesuodatin  Vaihda polttoaineen suodatin. 6.5 

Vialliset tai likaiset polttoainesuuttimet 
Puhdista, testaa ja/tai vaihda toimimaton 

polttoainesuutin. 
6.5 

Väärin asennettu suutinpumppu Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

SISÄÄNOTTO- JA 

PÄÄSTÖJÄRJESTELMÄ 
Tukkeutunut ilmansuodatin  Vaihda ilmansuodattimen osa. 6.5 

MOOTTORIN VARAUS Liian suuri potkuri (ei yllä rpm-merkintään) 
Moottorin suorituskyky ei ole riittävä. Vaihda 

potkuri tai moottori 
- 

SININEN SAVU 

YLEISTÄ Venttiilien väärä kireys Säädä venttiilit. 6.3 

VOITELUJÄRJESTELMÄ Liian korkea öljynpaine Palauta öljyn toimintaolot ennalleen. 6.4 

MOOTTORIN ESILÄMMITYS YLEISTÄ 
Heikko tiivistyspaine Tarkista tiivistyspaine. 5.3 

Ylikuormitus Liian suuri potkuri, joka pitää vaihtaa. - 
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MOOTTORIVIKA TODENNÄKÖISET SYYT SUOSITELLUT TOIMENPITEET OSIO 

Väärä suuttimen syöttöaika Säädä suutinpumpun syöttöaika  

VOITELUJÄRJESTELMÄ 

Viallinen öljypumppu Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme. - 

Liian suuri öljyn viskositeetti 
Tarkista öljyn tarkat tiedot (öljy tulee valita 

teknisten yksityiskohtien mukaisesti). 
6.4 

Liian matala öljynpaine 
Korjaa öljynpaine. Tutki moottori öljyvuotojen 

varalta. 
6.4 

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 

Viallinen jäähdytysainepumppu 
Tarkista jäähdytysainepumppu (potkuri, pumpun 

tiivisteet). 
6.6 

Osittain tai kokonaan tukkiutunut merivesihana. 
Puhdista hana, varmista ettei merivesipumpun 

potkurissa ole vaurioita. 
6.6 

Viallinen merivesipumppu 
Tarkista merivesipumppu (potkuri, pumpun 

tiivisteet). 
6.6 

Tukkeutunut vedenjäähdytin 
 Puhdista vedenjäähdytin ja lämmönsiirtimen 

putkisto. 
6.6 

Matala jäähdytysaineen taso Palauta jäähdytysaineen toimintataso ennalleen. 6.6 

Toimimaton termostaatti Vaihda termostaatti. 6.6 

SISÄÄNOTTO- JA 

PÄÄSTÖJÄRJESTELMÄ 
Tukkeutunut ilmansuodatin Vaihda ilmansuodatin. 6.7 

MATALA ÖLJYNPAINE VOITELUJÄRJESTELMÄ 

Viallinen öljypumppu Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

Tukkeutuneen öljyn tyhjennys-/paineventtiili  Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme 6.4 

Liian matala öljynpaine Tarkista öljynpaine. 6.4 

Liian matala öljynpaine 
Korjaa öljynpaine. Tutki moottori öljyvuotojen 

varalta. 
6.4 

Viallinen öljynpaineventtiili Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

Viallinen öljynpaineen painemittari tai katkaisija Viallinen öljynpaineen painemittari tai katkaisija 6.4 

METELIÄ AIHEUTTAVA 

MOOTTORI 
YLEISTÄ 

Heikko tiivistyspaine Tarkista tiivistyspaine. 6.3 

Ylikuormitus Vähennä sähkövarausta 6.3 

Vuoto pakokaasujärjestelmässä 
Tutki pakokaasujärjestelmää. Vaihda 

pakokaasujärjestelmän toimimattomat osat. 
6.3 

Liiallinen värähtely Kiristä kaikki löysät ruuvit ja mutterit. 6.3 
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MOOTTORIVIKA TODENNÄKÖISET SYYT SUOSITELLUT TOIMENPITEET OSIO 

Venttiilien väärä kireys Säädä venttiilit. 6.3 

LIIAN KORKEA ÖLJYNPAINE VOITELUJÄRJESTELMÄ 
Tukkeutuneen öljyn tyhjennys-/paineventtiili Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme 6.4 

Viallinen öljynpaineventtiili Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

MATALA TEHO 

YLEISTÄ Venttiilien väärä kireys Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme 6.3 

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ 

Tukkeutunut polttoainesuodatin  Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme 6.5 

Vialliset tai likaiset polttoainesuuttimet Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme 6.5 

Vesi polttoainejärjestelmässä Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme 6.5 

Säätämätön polttoainesyötteen jakauma Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme 6.5 

SISÄÄNOTTO- JA 

PÄÄSTÖJÄRJESTELMÄ 

Tukkeutunut ilmansuodatin Vaihda ilmansuodattimen osa. 6.7 

Räjähdykset pakoputkistossa 
Tutki pakokaasujärjestelmää. Vaihda 

pakokaasujärjestelmän toimimattomat osat. 
6.7 

SUURI POLTTOAINEEN KULUTUS 

YLEISTÄ 

Heikko tiivistyspaine Tarkista tiivistyspaine. 6.3 

Ylikuormitus Vähennä sähkövarausta 6.3 

Toimimaton säätelijä Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Säätämätön polttoainesyötteen jakauma Säädä polttoainesyötteen jakauma 6.5 

SISÄÄNOTTO- JA 

PÄÄSTÖJÄRJESTELMÄ 
Tukkeutunut ilmansuodatin Vaihda ilmansuodatin. 6.7 

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 
Avonaisessa asennossa tukkeutunut 

termostaatti 

Vaihda termostaatti ja tarkista jäähdytysaineen 

tila. 
- 

PUUTTEELLINEN AKUN LATAUS 
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

(DC) 

Purkautunut tai lopussa oleva akku Lataa akku uudelleen tai vaihda se 6.8 

Akkuliitännät ovat löysiä, ruosteessa tai vääriä 
Varmista, että akkuliitännät ovat oikeita, puhtaita 

ja säädettyjä. 
6.8 

Toimimaton säätelijä Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme - 

Vaihtovirtageneraattorin hihnan kireys Tarkista kireys ja muuta sitä tarvittaessa. 6.8 
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Osio 8 - Tekniset yksityiskohdat 

    MINI-17 MINI-29 

DIESELMOOTTORI 

Y
le

is
tä

 

Tyyppi Neljän sään vesijäähdytteinen Ciclo Diesel 

Pyörintäsuunta 
Kierto vastapäivään, kun moottoria katsotaan 

ohjauspyörän puolelta 

Sylinterien määrä - asettelu 2 - rivissä 3 - rivissä 

Sallittu pakoputkiston vastapaine 

(kPa) 
Enintään 6,57 

Asettelu 
Venttiilin nostaja ja kampikammiossa olevien rattaiden 

käyntiin panema keinuvipu, jossa on nokka-akseli 

Halkaisija (mm) 76 76 

Ympärysmitta (mm) 70 70 

Kokonaisiskutilavuus (c.c.) 635 952 

Tiivistyspaine 23:1 23:1 

Sytytyssarja 1-2 1-3-2 

Polttoainesyötteen leviäminen EYKK 17º EYKK 19º 

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

Paine- ja päästöventtiilin toleranssi 

- kylmä moottori (mm) 
0,25 

Enimmäiskierrosmäärä (rpm) 3600 

Käynnistysjärjestelmä Sähkökäynnistys 

Käynnistysapu Hehkutulpat 

V
o

it
e

lu
jä

rj
e

st
e

lm
ä

 

Järjestelmän kuvaus Trokoidinen pumppu pakottaa voitelun 

Öljyn tarkat tiedot 
Käytä öljyä, jonka viskositeetti on 15W40 ja laatu 

vähintään tasoa ACEA E5/E3 tai API CH-4/SJ 

Öljypumppu Trokoidityyppinen ratas 

Öljykierron kapasiteetti (l) 2,9 3,6 

Enimmäiskierrosluvun 

vähimmäispaine (MPa)  
0,29 (3 kgf / cm2) (2,9 baaria) 

Enimmäiskierrosluvun 

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

Tyhjäkäynnin vähimmäispaine 

(MPa) 
0,098 (0,5 kg / cm2) (0,98 baaria) 

Öljyn lämpötila – nimellisnopeus 

(ºC) 
60 - 95 

P
o

lt
to

a
in

e
jä

rj
e

st

e
lm

ä
 

Järjestelmän kuvaus 
Sähköinen syöttöpumppu ja mekaaninen 

suutinpumppu 

Polttoaineen tiedot Dieselpolttoaine ASTM-diesel No.2-D 

Polttoainesuutinpumppu Rivissä oleva tyyppi 

Polttosuutin Venttiilityyppi 
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    MINI-17 MINI-29 

DIESELMOOTTORI 

J
ä

ä
h

d
y

ty
sj

ä
rj

e
st

e
lm

ä
 

Järjestelmän kuvaus 

Jäähdytysaineen kierto, jota ohjataan 

keskipakoispumpulla, jossa on lämmönsiirrin ja 

termostaattiohjaus. Jäähdytettyjen päästöjen 

keräysastia. 

Jäähdytysaineen tiedot KRAFFT ACU 2300 CC 50 % 

Jäähdytysainepumppu Keskipakoistyyppinen 

Merivesipumppu Siipipyöräpumpun 

Jäähdytyskierron kapasiteetti (l) 3 3,5 

Termostaattiventtiili   

Aloitusaukko + 76,5 ºC 

Lopetusaukko + 90 ºC 

Jäähdytysaineen lämpötila – 

nimellisnopeus (ºC) 
75 - 85 

S
is

ä
ä

n
o

tt
o

- 

ja
 

p
ä

ä
st

ö
jä

rj
e

st
e

lm
ä

. Ilmansyöttöpumppu Ilmanpuhtaus kuivailmasuodattimen kautta 

Päästöjärjestelmä 
Jäähdytettyjen päästöjen keräysastia. 

Kuivapäästöjen keräysastia (lisävaruste) 

S
ä

h
k

ö
jä

rj
e

st
e

l

m
ä

 

Jännite – polariteetti (V) 12 DC 

Vaihtovirtageneraattori DC (A) 75 75 

Käynnistysmoottori (kW) 1,2 1,2 

Sähkökatkostyyppinen seisahdus ETS 

A
se

n
n

u
s 

Putki Ø Int., meriveden sisääntulo (mm) 20 

Putki Ø Int., dieselpolttoaineen 

sisäänotto (mm) 
8 

1Putki Ø Int., päästöjen ulosmeno1 

(mm) 
40 50 

Vähimmäisvirtaus 

enimmäiskierrosluvussa (m3/min) 
1 1,5 

Akun vähimmäiskapasiteetti (Ah) 75 (12 V)  80 (12 V)  

Akun kaapelin pituus (m) ≤ 1,5 

Akkukaapelin vähimmäisosio (mm2) 60 

Ö
lj
y

 k
a

p
a

si
te

e
tt

i 
in

v
e

rt
te

ri
 

(l
it
ra

a
).

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 Kutakin asennuksen 90 asteen käännöstä kohti tulee lisätä 10 mm (yli 3 metrin pituuksille). 

² Lue erityisen invertterin käsikirja toimitetaan yhdessä moottorin kanssa. 
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Osio 9 – vääntömomentit   

Tärkeät ruuvit ja mutterit: 

 

MOMENTTIARVOT KIERRE 
MINI-17/MINI-29 

N · m (kgf · m) 

Sylinterikansi 
M10 73.5–83.4 (7.5–8.5) 

M8 19.6–29.4 (2.0–3.0) 

Keinuvivun kansi (mutteri) M6 4.9–6.9 (0.5–0.7) 

Keinuvivun kansi (ruuvi) M8 14.7–21.6 (1.5–2.2) 

Kampiakselin ratas M16 98.1–117.7 (10–12) 

Penkin ruuvilaakerit M10 49.0–53.9 (5.0–5.5) 

Umpimutterit M8 31.4–34.3 (3.2–3.5) 

Liitoskannet M8 31.4–34.3 (3.2–3.5) 

Ohjauspyörä M10 83.4–93.2 (8.5–9.5) 

Öljyn tyhjennysruuvi M18 49.0–58.8 (5.0–6.0) 

Öljynsuodatin M20 10.8–12.7 (1.1–1.3) 

Öljyn tyhjennys-/painekansi M18 39.2–49.0 (4.0–5.0) 

Ruiskutussuutin (moottorin säätö) M20 49.0–58.8 (5.0–6.0) 

Pysäytyssolenoidiruuvi M30 39.2–49.0 (4.0–5.0) 

Hehkutulppa M10 14.7–19.6 (1.5–2.0) 

Ruuvi moottori käynnistys laite B M8 9.8–11.77 (1.0–1.2) 

Tuki putki mittatikku taso öljy M6 8.2–9.8 (0.84–1.0) 

Vesilukon mutkakappale M8 18.5–22.3 (1.89–2.27) 

Ruuvi vaihtovirtatensori M6 8.5–9.5 (0.86–0.96) 

Ruuvi tuki vaihtovirtageneraattori M8 21.7–24.2 (2.21–2.47) 

Tuet moottori M10 72.0–90.0 (7.34–9.17) 

Ruuvi vaihtovirtageneraattori 

tensoriin 
M8 18.5–22.3 (1.89–2.27) 

Kansi termostaatti M6 7.4–9.0 (0.75–0.92) 

Ruuvi puhdistus termostaatti M6 3.0–4.3 (0.31–0.43) 

Dieselöljyn suodatin M8 21.7–24.2 (2.21–2.47) 

Jäähdytin sylinterinkannelle M8 21.7–24.2 (2.21–2.47) 

Kansi putkimainen suolavesi M8 14.5–15.5 (1.5–1.6) 

Kansi pumppu suolavesi M6 7.4–9.0 (0.75–0.92) 

Niitit kiinnitys pumppu suolavesi M8 21.7–24.2 (2.21–2.47) 

Yleinen vääntömomentti 

 

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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Osio 10 – Sähkökaaviot   

 

 

 

 

 



DIBUJADO VERIFICADO FECHA CREACIÓN ÚLTIMA REVISIÓN

SOLÉ, S.A.

V. MIRAVETD.SEGURA 14/04/2016
PÁGINA

1 de 1E1380E01P_SVT

MINI-17 / MINI-29

12 V

LEYENDA / LEGEND:

- N.S.: NO SUMINISTRADO / NOT SUPPLIED

- OPT.: OPCIONAL / OPTIONAL

LEYENDA / LEGEND:

- N.S.: NO SUMINISTRADO / NOT SUPPLIED

- OPT.: OPCIONAL / OPTIONAL

MODELO MOTOR / ENGINE MODEL:

VOLTAGE MOTOR / ENGINE VOLTAGE:

PANEL REF:

ELEC. WIRING REF.:

60938130

60938204

C1.2

N.S.

N.S.

M

GD

B

W

C2.2

C2.4

C1.1

C1.4

C2.3

C2.1

C2.5

C1.5

C1.3

30

85
86 87

BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE CUMBUSTIBLE/
FUEL FEED PUMP

C2.6

C1.6

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
AG

O
co

nn
ec

to
r 

-

VOLTMETER

Micro Relay

PIN 86

PIN 85

PIN 87

PIN 30

TACHOMETER

W
AG

O 
co

nn
ec

to
r 

+

Thermometer PIN 2

To WAGO Con. (-)

Mi
cr

o 
Re

la
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

TRANSMISOR DE PRESIÓN / PRESSURE SENSOR

TRANSMISOR DE TEMPERATURA / TEMPERATURE SENSOR

MANOCONTACTO / PRESSURE SWITCH

TERMOOCONTACTO / TEMPERATURE SWITCH

ETR SOLENOIDE DE PARO / ETR STOP SOLENOID

PRECALENTAMIENTO/
PREHEATING

STARTER / MOTOR DE ARRANQUE

ALTERNATOR / ALTERNADOR

Violeta/Purple

Negro/Black

Rojo/Red

Rosa/Pink

Rojo-Blanco/Red-White

Verde-Blanco/Green-White

Amarillo/Yellow

Blanco/White

Azul/Blue

Gris/Grey

Marrón/Brown

Verde/Green

To Elec. Plate PIN 7

To Elec. Plate PIN 6

30 8586 87

Arranque
Cranking



DIBUJADO VERIFICADO FECHA CREACIÓN ÚLTIMA REVISIÓN

SOLÉ, S.A.

V. MIRAVETD.SEGURA 12/05/2016
PÁGINA

1 de 1E1380B01P_SVT .-

MINI-17 / MINI-29 - LIBRE MASA/EARTH ISOLATED

12 V

LEYENDA / LEGEND:

- N.S.: NO SUMINISTRADO / NOT SUPPLIED

- OPT.: OPCIONAL / OPTIONAL

LEYENDA / LEGEND:

- N.S.: NO SUMINISTRADO / NOT SUPPLIED

- OPT.: OPCIONAL / OPTIONAL

MODELO MOTOR / ENGINE MODEL:

VOLTAGE MOTOR / ENGINE VOLTAGE:

PANEL REF:

ELEC. WIRING REF.:

60938130

60938205

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
AG

O
co

nn
ec

to
r 

-

VOLTMETER

Micro Relay

PIN 86

PIN 85

PIN 87

PIN 30

TACHOMETER

W
AG

O 
co

nn
ec

to
r 

+

Thermometer PIN 2

To WAGO Con. (-)

Mi
cr

o 
Re

la
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
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Osio 11 – Yleismitat   

  



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
.5

100

612

259354

18
8
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4

554

17
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8
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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
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63
.5

H
8

O

3

82
.5

O

10
2

O

10
4 Taladros a Ø10.5

2 Taladros a Ø9.5

40
O

M
in

. 5
8

M
ax

. 7
2



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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Osio 12 – vaihto-, poisto- ja hävitysohjeet   

 Kun päätät vaihtaa aggregaatin, ota yhteyttä SOLÉ S.A:han. Neuvomme sinua voimassa 

olevien lakien mukaisista toimintaohjeista. NOUDATA ASENNUSMAAN VOIMASSA OLEVIA LAKEJA 

aggregaatin tai sen osien hävittämisen yhteydessä. 

Jos haluat lisätietoja materiaaleista, joita aggregaatin valmistuksessa on käytetty, ota 

yhteyttä SOLÉ S.A.:han. 
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Huoltorekisteri 

PÄIVÄMÄÄRÄ TUNNIT Tikku taso öljy Tikku taso öljy 
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PÄIVÄMÄÄRÄ TUNNIT KUVAUS Tikku taso öljy 
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PÄIVÄMÄÄRÄ TUNNIT KUVAUS Tikku taso öljy 
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