KASUTUSJUHEND MOOTORITELE

MARINE DIESEL ENGINES

MINI 17, MINI 26, MINI 29
MINI 33, MINI 44, MINI 55

0. SISSEJUHATUS
0.0 EESSÖNA
Hea ostja:
Teie poolt soetatud SOLÉ S.A. mootor on tehnoloogiliselt kõrgeima kvaliteediga toode. Meie SOLÉ DIESEL
hooldusosakond on hiljuti läbi viinud muudatusi, et tagada esmaklassiline hooldusteenus kõigile meie
klientidele.
Teie poolt soetatud mootori tõrgeteta töö ja kõrge eluiga on tagatud vaid juhul, kui kasutate ainult SOLÉ
originaal varuosi ning kõik hooldus ja -remonditööd on teostatud vaid meie spetsialistide poolt. Seepärast
soovitame Teil kasutada vaid SOLÉ DIESEL poolt aktsepteeritud spetsialiste, teostamaks kõiki hooldus ja
remonttöid mida Teie SOLÉ S.A. mootor vajab.
Kui SOLÉ S.A. poolt toodetud mootor on hooldatud või remonditud mõne meie poolt mitte aktsepteeritud
spetsialisti poolt või ei ole kasutatud SOLÉ S.A. originaal varuosi, muutub SOLÉ S.A. poolne garantii
kehtetuks ja SOLÉ S.A. ei teosta ka mingisugust tehnilist nõustamist. Me usume, et mõistate eelpoolmainitud
soovituste tähtsust. Meie soovitused on ajendatud vaid tehnilistest põhjustest, kaitsmaks meie klientide huve
ja tagamaks nende rahulolu meie toodetega.
Kui teil on mingeid lisaküsimusi siis võtke meiega julgesti ühendust.

0.1 KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE
0.1.1

JUHENDI TÄHTSUS

Käesolev juhend on Teie poolt soetatud mootori kasutamise ja hooldamise teejuht. Soovitame kindlalt jälgida
antud juhendis kirjeldatut, et tagada mootori korrektne ja tõrgeteta töö. Veenduge, et järgite järjekindlalt meie
poolt koostatud hooldusprogrammi igat punkti mis on antud juhendis välja toodud.
Kui Teil tekib tehnilisi küsimusi meie toote kohta siis pöörduge kindlasti SOLÉDIESEL hooldemeeskonna
poole, me aitame Teid meeleldi kogu vajaliku info ja teadmistega.
Käesolev kasutusjuhend on Teie poolt soetatud toote lahutamatu osa, seega säilitage seda kindlas kohas
kogu mootori eluea vältel.
SOLÉ S.A. jätab endale õiguse teha etteteatamata muudatusi oma toodetes, et neid täiustada.
Andke käesolev juhend edasi kõigile mootori kasutajatele ja/või uutele omanikele.

0.1.2

JUHENDI SÄILITAMINE

Kasutage juhendit, seda rikkumatta. Ärge eemaldage või lisage ühtegi selle juhendi osa. Hoidke seda
juhendit kuivas ja kuumuse eest kaitstud kohas.
0.1.3

JUHISED

Käesolev juhend koosneb järgmistest osadest:
· ESILEHT VIITEGA MILLISESSE GRUPPI MOOTOR KUULUB. Esileht näitab ära mootorite mudelid, mida
antud juhendis on kajastatud.
· JUHISED JA/VÕI MÄRKMED TOOTE KOHTA. Kõik juhised ja/või märkmed tootel on loodud määratlema
ohutuid ja õigeid töövõtteid ning vajalikke oskusi mootori turvaliseks ning ohutuks kasutamiseks ja
hooldamiseks. Sama kehtib ka kõikide lisade kohta mille leiate juhendi lõpust.
Juhime tähelepanu asjaolule, et kõik illustratsioonid, mis on lisatud antud juhendile aitamaks teil
tuvastada tekstis kirjeldatut, viitavad standardsetele või prototüüp mudelitele, seega võivad need
mõneti erineda teie kasutuses olevast mootorist.
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0.1.4 JUHENDIS KASUTATUD SÜMBOLID

Allpool välja toodud ohutussümbolid ja hoiatusmärked on kasutuses kogu antud kasutusjuhendi ulatuses märkimaks võimalikke
ohte mis võivad kujuneda mootori kasutamisel või hooldamisel, et vältida võimalikke inimvigastusi või kahjustusi mootorile ning
tagamaks mootori tõrgeteta töö.
ÜLDINE KASUTUSVIIDE
KAITSE OMA KÄSI (KANNA KINDAID)

Soovituslikud sümbolid (nelinurksed); antud sümbolid
määravad ära, milliseid isikukaitsevahendeid
tuleb kasutada, et tagada enda ohutus
konkreetse töö teostamisel.

KAITSE OMA SILMI (KANNA KAITSEPRILLE)

KAITSE OMA HINGAMISTEID (KANNA RESPIRAATORIT)

TÄHELEPANU!, (VÕIMALIK OHT INIMESTELE
VÕI SEADMETELE)

Hoiatus ja ohu sümbolid (kolmnurksed); Üldine
tähelepanu vajalik, et tagada isiklik ohutus ja vältida
kahjustusi mootorile või selle osadele.

ELEKTRIOHT!,
(VÕIMALIK
ELEKTRILÖÖGIOHT MIS VÕIB KAHJUSTADA
INIMESI VÕI SEADMEID)
OHTLIK KUUMUS!, (OHTLIKU KUUMUSE
ALLIKAS MIS VÕIB KAHJUSTADA INIMESI VÕI
SEADMEID)

KIRJELDATUD TOIMINGUD ON RANGELT
KEELATUD

Keelumärgid (ümmargused) viitavad otseselt võimalikule
ohusituatsioonile
või
vigastuste
tekkimisele!

LIIKUVATE MOOTORIOSADEGA TÖÖTAMINE
RANGELT KEELATUD
TURVAELEMENTIDE
RIKKUMINE
EEMALDAMINE RANGELT KEELATUD

VÕI

PÖÖRA TÄHELEPANU SÜMBOLITELE JA JÄRGI TÄPSELT KIRJELDATUD JUHISEID
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1. ÜLDINFO
1.1 MOOTORI TOOTJAANDMED
TOOTJA:

Koostejärjekorra
number

SOLÉ, S.A.
Ctra. de Martorell a Gelida, km 2
08760 MARTORELL
(BARCELONA) SPAIN
MUDEL:
TOOTENIMETUS:
Pilt. 1.1
MINI-17
MINI-26
MINI-33
MINI-44
MINI-55

Pilt. 1.2
Ülaltoodud informatsioon on hõlpsasti tuvastatav järgnevalt:
- Mootori valmistaja silt koos põhiandmetega (vaata Pilti. 1.1)
- Mootoriplokile pressitud seerianumber (vaata Pilti. 1.2)
1.2 INFO MIS PUUDUTAB TEHNILIST NÕUSTAMIST MOOTORI HOOLDUSEGA SEONDUVALT
Meie müügijärgne klienditeenendus on teile alati kättesaadav, et leida teile sobivaim kasutage “SERVICE SOLÉDIESEL”
aadressiraamatut.
Mootori kindel ja efektiivne töö ning pikk kasutusiga on garanteeritud vaid juhul kui kasutate SOLÉ DIESEL originaal
varuosi! Garantiitingimused on täpsemalt välja toodud GARANTIIKAART’il
1.3 ÜLDISED OHUTUSJUHISED
Mootor on disainitud ja ehitatud genereerimaks vaid ja ainult mehhaanilist energiat, kasutades SOLÉ mootorit mõnel muul,
mitteotstarbelisel eesmärgil mis ei ole kooskõlas mootori valmistajaga või kirjeldatud mootori kasutusjuhendis, ei vastuta SOLÉ
S.A. ühegi inimeste või vara suhtes tekkida võiva ohu ega kahju eest. Mootori mitteotstarbeline kasutamine vabastab SOLÉ S.A.
kõigist tootja poolsetest kohustustest!
Olgugi et mootor on konstrueeritud kooskõlas kõige värskemate ohutusstandarditega, palume teil siiski meeles pidada, et liikuvad
osad kätkevad endas alati potensiaalset ohtu. Hoiduge puutumast liikuvaid osi ja veenduge alati enne mootori käivitamist, et
kedagi ei oleks mootorile ohtlikult lähedal.
Standartne mootor on mõeldud töötama keskkonnas, kus õhutemperatuur jääb
vahemikku -18 ºC kuni +45 ºC.
Mootoriga töötades, seda paigaldades või teostades hooldustöid peab töid teostav isik kandma vastavat riietust. Vältida tuleb
lodevaid riideesemeid ja igasuguste ehete (ketid, sõrmused, käevõrud jne.) kandmine tööde teostamise ajal on ülimalt ohtlik kuna
need võivad takerduda mootori liikuvate osade vahele ja tekitada raskeid vigastusi.
Operaatori töökeskkond tuleb hoida puhas õlist, määrdeainetest, vedelikest ja muust prügist.
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Enne mootori käitamist peab operaator olema kursis kõigi mootori juhtosade paiknemise ja toimimisega, mootori võimalike
eripäradega ning teostama käidueelse kontrolli. Mootori ohutusmehhanismide rikkumine või kõrvaldamine on rangelt keelatud!
Enne käidueelse kontrolli teostamist katkestage toide mootori juhtosadele, vältimaks mootori tahtmatut käivitamist kõrvaliste
isikute poolt.
Igasugused muudatused mootori osadele või osadega (lisaühendused, lisaavad jne.) mis ei ole SOLÉ S.A.-ga kirjalikult
kooskõlastatud on muudatuste teostaja või teostajate omal vastutusel.
SOLÉ S.A. DEKLAREERIB, ET MOOTORI TÖÖPARAMEETRID ON KOOSKÕLAS LUBATUD SEADUSLIKE
EMISSIOONIPARAMEETRITEGA:
-MÜRATASE
-HEITGAASID
KASUTADES MOOTORIT KINNISES RUUMIS, TULEB HEITGAASID RUUMIST VÄLJA JUHTIDA!

1.3.1 KAASNEVAD RISKID
Mootor on mõeldud kasutamiseks kooskõlas tootjapoolsete ettekirjutustega (tehniline spetsifikatsioon, ohutusnõuded jne.).
Igasuguste tehniliste muudatuste teostamine peab olema tootjaga kooskõlastatud. Mootori väärast kasutamisest või
kooskõlastamata tehnilistest muudatustest tulenenud rikked ja nende tagajärjed ei kuulu SOLÉ S.A. vastutusalasse. (vt. Lõiku 1.3)
ÄRA EEMALDA VÕI MUUDA ÜHTEGI ELEKTRILIST EGA MEHHAANILIST KOMPONENTI ILMA EELNEVA
KIRJALIKU TOOTJAPOOLSE LOATA

1.3.2 OHUTUSNÕUDED

LIIKUVATE MOOTORIOSADE KALLAL TÖÖTAMINE RANGELT KEELATUD
OHUTUSMEHHANISMIDE KAHJUSTAMINE VÕI EEMALDAMINE RANGELT KEELATUD
MOOTORI TÖÖTADES LIIKUVATE OSADE PUUDUTAMINE RANGELT KEELATUD
TEHES TÖÖD KUUMA MOOTORI KALLAL KANDKE ALATI KINDAID JA KUUMAKINDLAT RIIETUST

TÖÖTADES HEITGAASIDE VAHETUS LÄHEDUSES KAITSKE ALATI OMA HINGAMISTEID
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2. MOOTORI PÕHIANDMED
2.1 ÜLDINFO
Pöörlemissuund: päripäeva, vaadates eestpoolt hooratta poole.
Klapiajastus: tõukurvardad ja nookurid, hammasühendusega nukkvõll mootoriplokis.
Sisselase: vabalt hingav, läbi kuiva õhufiltri va. MINI-55 mootor, mis on varustatud turboülelaaduriga.
Kütuse pealevool:
(a) mehhaaniline membraantüüpi etteandepump, kasutusel RONIM-V; SMI-R2 ja SMI-R3 käigukastidega
varustatud mootoritel.
(b) elektriline etteandepump, kasutusel ülejäänud käigukastidega mudelitel.
Tööpõhimõte: keerdkambriga 4 taktiline diiselmootor (Mini 17 - 26 – 29- 33- 44).
Jahutussüsteem: kinnine sundtsirkulatsiooniga vedelikjahutussüsteem läbi väljalaske kollektori ja soojusvaheti, käitab
tsentrifugaalpump ja juhib termostaat.
Kõrgsurvepump: BOSCH tüüpi.
Määrimine: sundõlitus, hammasrataspump(Mini 17-26-29). sundõlitus, trochoid pump (Mini 33-44-55).
Elektrisüsteem: 12V. Generaator 40A (Mini 17 - 26 – 29). Generaator 50A (Mini 33 – 44 - 55).

2.2 JAHUTUSSKEEM
2.2.1 “MAGEVEE” JAHUTUSSKEEM (Pilt. 2.1)

kasutage jahutusvedelikku/antifriisi.

1)
2)
3)
4)
5)

Veepump
Soojusvaheti
Termostaat
Möödavoolu toru
Väljavõtteühendused (Lisavarustus)
Pilt. 2.1

Termostaatklapi avanemistemperatuurid:

Avanemine algab
Täisavatud

MINI-17
MINI-26
MINI-29
MINI-33
MINI-44
MINI-55

MINI-17-26-29
+71 ºC
+90 ºC

Jahutussärgi maht liitrites
3.00
4.00
4.50
6.25
8.00
9.00
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MINI-33-44-55
+76,5 ºC
+90 ºC

2.2.2 “MEREVEE” JAHUTUSSKEEM (Pilt. 2.2)
0)
1)
2)
3)
4)
5)

Põhjakraan
Sissevõtuühendus koos filtriga
Mereveepump
Soojusvaheti
Merevee väljalaskepõlv
Käigukasti soojusvaheti (AINULT SMI-R2 käigukast)
Pilt. 2.2

2.3 ÕLITUSSKEEM
2.3.1 MOOTOR (Pilt 2.3.1)
Õlipump imeb õli karteripõhjast, pressib õli läbi tagasilöögiklapi õlifiltrisse, sealt edasi kepsu ja-raamsaaledele,
nukvõllilaagritele ja läbi plokivälise torustiku nookuritele.
Surved õlikanalis (sooja mootoriga):
min / 800 p/min = 0.5 kg/cm2
maks / 3000-3600 p/min = 3 - 4 kg/cm2
MOOTORI TÜÜP:
MINI 17
MINI 26
MINI-29
MINI 33
MINI 44/55

ÕLI KOGUS MOOTORIS,
KOOS FILTRIGA (liitrites)
2,40
3,60
4,20
3,70
5,50

(1) Peakanal
(2) Õlipump
(3) Õlifilter
(4) Õlirõhuandur
(5) Õlivõttur
(6) Õlikork

2.3.2 KÄIGUKAST
Käigukastil on oma, mootorist eraldiseisev õlitus!

2.4 KÜTUSE SKEEM

Pilt. 2.4
Pilt. 2.4A
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1) Pihusti
2) Pihusti toru
3) Pihusti tagasijooksu toru
4) Kõrgsurvepump
5) Etteandepump (mehhaaniline Pilt 2.4 ja elektriline Pilt 2.4A)
Kütuse etteandetorustiku surve: 0,3/0,4 bar

2.5 ELEKTRISEADMED
2.5.1. JUHTPANEEL
Viide
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

MOOTORILE
MINI-17/26/29
MINI-33/44/55

KIRJELDUS
Eelsüüteküünalde indikaatorlamp
Aku laadimise indikaatorlamp
Jahutusvedeliku temperatuuri hoiatuslamp
Õlirõhu hoiatuslamp
Süütelukk
Tahhomeeter
Jahutusvedeliku temperatuuri näidik
Kaitse
Kaitse
Hoiatussummer
Mootori töötunni loendur

Varuosa nr.
609.38.125
609.72.125
Standard juhtpaneel (12V)

Juhtpaneeli elektriskeem
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2.6 TEHNILISED ANDMED.
Ühik
Silindrite arv
Silindri diameeter
Kolvikäik
Mootori töömaht
Surveaste
Minimaalne tühikäik
Maksimum pöörlemiskiirus

MINI-17
2
76
70
635
23:1
800
3600
2.25:1
3.05:1

MINI-26
3
76
70
952
23:1
800
3600
2.25:1
3.05:1

MINI-29
3
79
70
952
22:1
750
3600
2.25:1
3.05:1

SMI-R2

---

---

---

SMI-R3

---

---

---

TMC40

2:1
2.6:1

2:1
2.6:1

2:1
2.6:1

mm
mm
cm3
p/min
p/min
RONIM-V

Käigukastide
ülekandearvud

MINI-33
3
78
92
1318
22:1
900
3000

MINI-44
4
78
92
1758
22:1
900
3000

MINI-55
4
78
92
1758
22:1
900
3000

2.25:1

---

---

2:1
2.5:1
3:1
2:1
2.5:1

2:1
2.5:1
3:1
2:1
2.5:1

2:1

---

---

1.96:1
2.6:1
2.33:1
15
30.9 /
42
29.9 /
40.6

1.96:1
2.6:1
2.33:1
15
38.26 /
52
36.9 /
50.2

5.5
--0.8
1.3
(ATF)

5.5
-----

---

---

TTMC35P
Suurim lubatud paigaldusnurk
Võimsus vätvõllilt (1)
ISO-8665

TTMC35A2
º
kW / CV

2.33:1
15
11.8 /
26
11.4 /
15.5

2.33:1
15
18.4 /
25
17.8 /
24.2

2.33:1
15
20 /
27.2
19 /
25.8

2.33:1
15
23.1 /
31.4
22.8 /
31
3.7
0.5
0.8
1.3
(ATF)
0.2
(ATF)

-----

Võimsus veovõllilt (1)

kW / CV

Õlimaht karteris

liitrit
RONIM-V
SMI-R2

2.4
0.5
---

3.6
0.5
---

4.2
-----

SMI-R3

---

---

---

TMC40
(2)
TTMC35P
(2)
TTMC35A2
(2)

0.2
(ATF)

0.2
(ATF)

0.2
(ATF)

---

---

---

kg/cm2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

4.0
BOSCH
NC
140
1-3-2
19º
40 A
1.2

4.2

BTDC
A
kW

3.0
BOSCH
NC
140
1-2
19º
40 A
1.2

140
1-3-2
17º
40 A
1.2

6.25
BOSCH
NC
140
1-3-2
19º
50 A
1.7

8.0
BOSCH
M
140
1-3-4-2
20º
50 A
1.7

8.0
BOSCH
M
140
1-3-4-2
20º
50 A
1.7

mm

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

155
----152
154
156

--190
190
--172
174

--------189
191

Käigukastide õlimahud
(liitrites) (1)

Minimaalne õlirõhk
(soe mootor)
Jahutusvedeliku maht

liitrit

Kõrgsurvepump
Pihustussurve
Silindrite tööjärjekord
Klapiajastus, sisselase avatud
Generaator (12V)
Starter (12V)
Klapivahed
(külm mootor)

bar

---

0.5
(SAE-15W-40)

0.65
(SAE-15W-40)

BOSCH

RONIM-V
98
112
--SMI-R2
------Kuivkaal koos käigukastiga
SMI-R3
------(kg).
TMC40
95
--105
TTMC35P
------TTMC35A2
99
--109
(1) Loe peatükki 9.0.2 käigukasti tüüpide RONIM-V, SMIR2 ja SMIR3 kohta.
(2) Loe eraldiseisvat juhendit
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2.6.1 MOOTORI MÕÕTMED

MINI-17/26 + RONIM-V

A
B

MINI-17/26 + TMC40
(kõik versioonid)

A
B
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MINI-17

RONIM-V
A
B
295 mm
634 mm

TMC-40
A
B
295 mm
615 mm

MINI-26

384 mm

384 mm

723 mm

704 mm

MINI-29 + TMC40 (kõik TMC40 tüübid)

TEHNILINE INFO:
1) Merevee sisend, kasuta
veevoolikut ø 20mm
2) Kütuse pealevool ø 6mm
3) Kütuse tagasivool ø 5mm

MINI-29 + TTMC35A2

TEHNILINE INFO:
1) Merevee sisend, kasuta veevoolikut
ø 20mm
2) Kütuse pealevool ø 6mm
3) Kütuse tagasivool ø 5mm
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MINI-33 + RONIM-V

MINI-33 + TMC40
(kõik versioonid)

MINI-33 + TTMC35A2
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MINI-44 + SMIR3

MINI-44 + TTMC35P

MINI-44 + TTMC35A2
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MINI-55 + TTMC35P

4auku ø 10,5mm
TEHNILINE INFO:
1) Merevee sisend, kasuta
veevoolikut ø 26mm
2) Kütuse pealevool ø 6mm
3) Kütuse tagasivool ø 5mm

2.7 KÄIGUKAST
Mehhaaniliselt käitatav (RONIM-V, SMI-R2 and SMI-R3) käigukast on tehtud tugevast ja mereveele vastupidavast malmi
sulamist.
Kasutamine: Vastavalt liikumissuuna vajadusele lükake mootori tühikäigul käigukangi rahulikult kas ette või tahapoole.
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3. TRANSPORTIMINE, KÄSITSEMINE, LADUSTAMINE
3.0 ÜLDISED HOIATUSED
Juhinduge peatükist 1.3.
3.1 PAKKIMINE JA LAHTIPAKKIMINE
Mootorit tarnitakse erinevates pakendites:
LADUSTAMINE

ÜKSTEISE OTSAS:
Maks.
1+1

Puitkastiga alusel (Vaata peatükk
3.1.1)

Ainult katuse all

Puitsõrestikuga alusel (Vaata peatükk
3.1.2)

Ainult katuse all

EI

Ainult katuse all

EI

Puitalusl + plastik pakend
(Vaata peatükk 3.1.3)

3.1.1 PUITKASTIGA ALUSE LAHTIPAKKIMINE
Eemalda alumised naelad, tõsta mootorit kettidega, kettide konksud kinnitada mootorile vastavalt selleks otstarbeks mõeldud
aasadesse. Kasuta tõstmiseks kahveltõstukit või mõnd muud tõstevahendit nagu kirjeldatud peatükis 3.3.
Tõsta mootor oma kohale, eemalda plastikkate ja poldid, mis hoiavad mootorit puitalusel, eemalda alus ja alusta paigaldust.
3.1.2 PUITSÕRESTIKUGA ALUSE LAHTIPAKKIMINE
Eemalda alumised naelad, tõsta mootorit kettidega, kettide konksud kinnitada mootorile vastavalt selleks otstarbeks mõeldud
aasadesse. Kasuta tõstmiseks kahveltõstukit või mõnd muud tõstevahendit nagu kirjeldatud peatükis 3.3.
Tõsta mootor oma kohale, eemalda plastikkate ja poldid, mis hoiavad mootorit puitalusel, eemalda alus ja alusta paigaldust.
3.1.3 PUITALUSEL MOOTORI LAHTIPAKKIMINE
Tõsta mootorit kettidega, kettide konksud kinnitada mootorile vastavalt selleks otstarbeks mõeldud aasadesse. Kasuta
tõstmiseks kahveltõstukit või mõnd muud tõstevahendit nagu kirjeldatud peatükis 3.3.
Tõsta mootor oma kohale, eemalda plastikkate ja poldid, mis hoiavad mootorit puitalusel, eemalda alus ja alusta paigaldust.
3.2 KAUBA VASTUVÕTT
Kui mootor teile tarnitakse veenduge, et selle pakend oleks kahjustamata ja seda ei oleks avatud ning selle osi eemaldatud.
Juhinduge informatsioonist pakendi peal ja pakendiga kaasnevas dokumentatsioonis.
Asetage pakendis toode paigalduskohale võimalikult lähedale, eemaldage toode pakendist ja veenduge, et see vastab teie poolt
tellitule.
kui te avastate tootel kahjustusi või on tootelt osi eemaldatud võtke viivitamatult ühendust SOLE S.A. esindajaga
ja edastage neile fotografeeritud tõendid puudustest või kahjustustest.
Tähtis:
Peale kauba kontrollimist ja puuduste avastamist täitke koheselt kauba üleandmise/vastuvõtu akti vastav osa ja
esitage see tarnijale, viitega edastada see SOLE S.A-le, soovitavalt faksi teel.

EST - 15

3.2.1 SAATELEHT
(1) MOOTOR
(2) TEHNILINE DOKUMENTATSIOON

tehniline dokumentatsioon sisaldab: kasutusjuhend.
Pakkematerjal tuleb käidelda vastavalt lahtipakkimise riigis kehtivatele jäätmekäitlusseadustele. Pakkematerjal:
puit, naelad, kruvid, kile, papp, metall ja -plastik rihmad.
3.3 PAKITUD MOOTORI TRANSPORT JA KÄSITLEMINE
Mootori tõstmisel ja liigutamisel kasutada ainult kahveltõstukit või vastavat omataolist tõstevahendit, mille kande/tõstevõim e on
suurem või võrdne pakendi kaaluga.
Kasutades mõnd muud meetodit katkeb kindlustusgarantii mootori võimalike kahjustustuste korral automaatselt.
3.4 LAHTIPAKITUD MOOTORI TRANSPORT JA KÄSITLEMINE
Kui mootor on lahti pakitud kasutage selle tõstmiseks
vaid vastavaid aasasid (A), vaata pilti 3.4.
Kasutage
vaid
tõstevahendeid.

peatükis

3.3

Pilt. 3.4

kirjeldatud

3.5 LAHTIPAKITUD MOOTORI LADUSTAMINE
Kui on plaanis lahtipakitud mootorit pikemaajaliselt ladustada peab klient vastutama selle konserveerimise eest, vastavalt
ladustustingimustele.
Tootja tagab mootori konserveerituse koheseks kasutuseks 6 kuud peale transporti.

Kui mootorit soovitakse kasutusele võtta peale pikaajalist ladustamist, tuleb seda teha kvalifitseeritud tehniku
poolt!
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4. PAIGALDUS
4.0 ÜLDISED HOIATUSED
Juhinduge peatükist 1.3
4.1 KOOSTEANDMED

PINGUTUSMOMENDID
M14 plokikaane poldid
M12 plokikaane poldid
M10 plokikaane poldid
M 8 plokikaane poldid

MINI-17 / 26
----7.5 – 8.5
2.0 – 3.0

MINI-29
----7.5 – 8.5
2.0 – 3.0

(kgf · m)
MINI-33 / 44
----9.0 ± 0.5
---

MINI-55
----9.0 ± 0.5
---

Väntvõlli rihmaratas
Raamlaagri poldid
Kepsu poldid
Hooratta polt
Õlikork
Õlifilter
Õlirõhu regulaatorklapp
Õlifiltri korpuse kinnituspoldid
Pihusti kinnitusklambri poldid
Eelsüüteküünal
Starteri B juhtme mutter
Käigukasti flantsi kinnituspoldid
Soojusvaheti elemendi kinnitusmutter
Käigukasti kinnituspoldid
Käigukasti õlikork

10 – 12
5.0 – 5.5
3.2 – 3.5
8.5 – 9.5
5.0
1.2
4.5
3.5
3.0
2.0
1.1
12.0
2.3
5
3.5
M6 …. 1.0
M8 …. 2.5
M10 … 6.0
M12 … 10.0

10 – 12
5.0 – 5.5
3.2 – 3.5
8.5 – 9.5
5.0
1.2
4.5
3.5
3.0
2.0
1.1
12.0
2.3
5
3.5
M6 …. 1.0
M8 …. 2.5
M10 … 6.0
M12 … 10.0

17.5 ± 0.25
5.25 ± 0.25
3.55 ± 0.25
13.5 ± 0.5
4.0 ± 0.5
1.2 ± 0.1
5 ± 0.5
5.5 ± 0.5
3.75 ± 0.25
1.75 ± 0.25
1.1 ± 0.1
12.0
2.3
5.0
3.5
M6 …. 1.0
M8 …. 2.5
M10 … 6.0
M12 … 10.0

17.5 ± 0.25
5.25 ± 0.25
3.55 ± 0.25
13.5 ± 0.5
4.0 ± 0.5
1.2 ± 0.1
5 ± 0.5
5.5 ± 0.5
3.75 ± 0.25
1.75 ± 0.25
1.1 ± 0.1
12.0
2.3
5.0
3.5
M6 …. 1.0
M8 …. 2.5
M10 … 6.0
M12 … 10.0

Kõik ülejäänud, vastavalt keermele.

PLOKIKAANE POLTIDE PINGUTUSJÄRJEKORD:
Paigaldades plokikaant veenduge esmalt, et kõik puutepinnad oleks puhtad, paigaldage plokikaane tihend ja pingutage
poldid ükshaaval joonisel näidatud järjekorras. Plokikaane eemaldamisel kasutage sama järjekorda vastassuunaliselt.

MINI – 26 / 29

MINI - 17

MINI – 44 / 55
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MINI - 33

4.2 HOOLDETOIMINGUD
4.2.1 ÕLIVAHETUS
4.2.1.1 MOOTORIÕLI VAHETAMINE
Kasutage õli, mis vastab peatükis 9 kirjeldatud nõuetele.
Õli tuleb vahetada töösoojal mootoril, et kogu õli karterist kätte
saada eemaldage kork ja ühendage tühjenduspump. (Pilt. 4.1).
Peale vana õli eemaldamist paigaldage kork ja täitke karter
täiteava kaudu värske õliga. (Pilt 4.2)

Õli maht karteris: vaata peatükki 2.6
Käivitage mootor, laske mootoril töötada tühikäigul kuni õlirõhu
hoiatuslambi kustumiseni.

Pilt. 4.1

Peatage mootor, kontrollige et ei oleks lekkeid filtri ega korgi
vahelt, kontrollige õlitaset karteris õlivardaga (Pilt 4.3)
Täpse õlitaseme määramiseks eemaldage õlivarras, puhastage
kuiva kaltsuga, suruge varras lõpuni tagasi oma pesasse ja
eemaldage uuesti, kui õlitase on ettenähtust madalam lisage
ettevaatlikult veidi õli läbi täiteava. (Pilt 4.2)

Pilt. 4.2

Pilt. 4.3
Ettevaatust! Õlitaseme markeeringud õlivardal on tehtud arvestusega, et mootor on horisontaalasendis
seega jälgige mootori kallet õlitaseme määramisel.

4.2.1.2 KÄIGUKASTI ÕLIVAHETUS
Käigukastil on oma, mootorist eraldiseisev õlitus. Käigukastist
määrdunud õli eemaldamiseks eemaldage õlitühjenduskork
käigukasti tagumisest alumisest servast. (Pilt. 4.4). Kui kõik õli
on välja voolanud paigaldage õlikork ja täitke käigukast värske
õliga läbi mõõtevarda ava (Pilt. 4.5).
Käigukasti õlimaht: vaadake peatükki 2.6

Pilt. 4.4

Pilt. 4.5
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Hoiatus:
Peatükis 9 toodud standarditele mittevastava õli kasutamine, kahjustab mootorit ja katkestab tehasegarantii!
NB! Mootori õli või jahutusvedeliku allaneelamine või hingamisteedesse sattumine võib olla surmav!
4.2.2 JAHUTUSSÜSTEEMI TÄITMINE
Jahutusvedelikuna soovitame kasutada KRAFFT ACU
2300 CC 50% Ref. 1325 või vastavate tehniliste omadustega teisi
jahutusvedelikke.
Vältige vee kasutamist jahuttussüsteemis! Vesi ei kaitse süsteemi
korrosiooni ja ummistumise eest ning võib madalatel temperatuuridel
jäätuda, põhjustades sellega suuri kahjustusi.

Pilt. 4.7

Ettevaatust!
Vältige antifriiside sattumist silma ja nahale, kasutage
isikukaitsevahendeid.

Hoiatus!
Ärge mingil juhul neelake ühtegi mootoris kasutusel olnud vedelikku!
Kasutades jahutussüsteemis destilleeritud vett tuleb sellele kindlasti lisada jäätumisvastast ainet, et vältida jää paisumisel
tekkida võivaid kahjustusi mootoriplokile ja soojusvahetile.
Korrektse segu valmistamiseks jälgige jäätumisvastase aine tootja poolt etteantud segamisvahekordi. Allolevas tabelis on
ära toodud ligikaudsed jäätumistemperatuurid vastavalt antifriisi kontsentratsioonile:
Antifriisi kontsentratsioon ( %)
Jäätumistemperatuur (ºC)

30
-10

40
-20

50
-30

60
-45

Antifriisi kontsentratsiooni valikul soovitame lähtuda 5ºC tegelikust madalamast välistemperatuurist.
Meie poolt soovitatud antifriisi võib tavatingimustes kasutada kuni 2 aastat. Peale 2 aasta möödumist tuleb
jahutussüsteem tühjendada, puhastada ja täita värske vedelikuga. Vaata punkti 4.2.2
Lase mootoril paar minutit töötada kuni jahutussüsteem on lõpuni täidetud ja õhuvaba. Kontrolli vedeliku taset ja lisa
vajadusel.
Hoiatus!
Peale esimest 50 töötundi ja hiljem iga 6 kuu või 1000 töötunni järel lisage jahutusvedelikule roostekaitset AC88
ja vahetage jahutusvedelik täielikult iga 2 aasta tagant.
Hoiatus!
Kasutades jahutusvedelikke, mis ei ole vastavuses eelpoolmainitud nõudmistega, kahjustate te sellega mootorit ja
garantii katkeb!
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4.2.3 TANKIMINE
Kasutage alati puhast diislikütust, ärge kunagi kasutage kerosiini ega kütteõli. Kütuse lisamisel paaki kasutage
metallsõelaga lehtrit vältimaks mustuse ja võõrkehade sattumist paaki, need võivad kahjustada kütusesüsteemi!
Alati kui võimalik hoidke kütusepaak täis, et vältida kondensatsiooni teket paagi seintele. See kondensaat ladestub veena
paagi põhja tekitades roostet ja sattudes kütusesüsteemi, võib seda kahjustada.
Jälgige, et kõik kütuse täiteavad välistekil oleksid kindlasti tihendatud!

Hoiatus!
Ärge kasutage veega või muude vedelikega segatud diislikütust.
Hoiatus!
Kasutage alati kõrgkvaliteedilist diislikütust usaldusväärsetest tanklatest. Kasutades mittekvaliteetset või nõuetele
mittevastavat diislikütust võib see kahjustada mootorit ja katkestada garantii.
4.3 PAIGALDUS
Hoiatus!
Olgugi et tegemist on vedelikjahutusega mootoriga, ei tohi seda kinnisesse ruumi paigaldades unustada
töötamiseks vajaliku õhu juurdepääsu tagamist. Mootoriruum peab olema hästi ventileeritud!
Ülalmainitud hoiatus on väga oluline mootori korraliku töö seisukohalt. Mootori poolt kinnises ruumis kuumaks köetud õhku
ei tohiks kunagi juhtida õhufiltri sissevõtuava lähedale.
Eelpoolmainitud juhiste eiramine võib põhjustada mootori ülekuumenemist ja võimsuskadu mootori töös,
et sellist olukorda vältida, soovitame kasutada sisendõhu filtrit või sisendõhu eelfiltrit väljaspool mootoriruumi.
4.4 JÄÄTMEKÄITLUS
Hoiatus!
Paigaldamisel tekkivad jäätmed (k.a. vedelikud) tuleb käidelda vastavalt paigaldusriigis kehtivatele seadustele.

EST - 20

5. MOOTORI KASUTUSEELNE ETTEVALMISTUS
5.0 ÜLDISED HOIATUSED
Juhinduge peatükist 1.3
5.1 ESMAKÄIVITUSE JUHISED
Ärge muutke ühtegi seadistust osadel, mis on tehase poolt pitseeritud, seda tehes katkeb koheselt tootjapoolne garantii. Enne
mootori esmakordset käivitamist toimige järgnevalt:
(a) LISAGE ÕLI Vaadake punkti 4.2.1 ja punkti 2.6 õlikoguse kohta.
(b) LISAGE JAHUTUSVEDELIK ( vaadake punkti 4.2.2)
(c) TANKIGE. Vaadake punkti 4.2.3. jälgige et kütusekraan oleks avatud.
(d) AVAGE MEREVEE SISENDKRAAN
(e) ÜHENDAGE AKUKLEMMID
(f) ÜHENDAGE KAUGJUHTIMISSEADE
(f.a) Mootor:
Ühendage tross gaasihoova kuulligendi külge(A)
Ja trossi kõri klambri külge(B).
Seadistage nii, et gaasihoob ei liiguks ennem kui käik on
täielikult sisse lülitatud (Pilt. 5.1)
Pilt 5.1A viitab MINI-17/26/29 mootoritele.
Pilt 5.1B viitab MINI-33/44/55 mootoritele.

Pilt. 5.1A

Pilt. 5.1B

(f.b) Käigukast:
Ühenda juhttross käiguvalitsa kuulliigendile ja fikseeri trossi
kõri klambriga. Seadista nii, et hoob liiguks mõlemas
suunas ühepalju ning gaasihoob ei liiguks ennem kui käik
on täielikult sisse lülitatud (Pilt.5.2).
Kontrolli seadistust järgnevalt: Aseta käiguhoob ja
kaugjuhtimise hoob mõlemad edasiliikumisasendisse.
Seadistuse muutmiseks on käigu hooval ning trossi kõri
kinnitusklambril erinevatel kaugustel fikseerimisaugud.
Pilt. 5.2
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(g) KONTROLLI!
(g.a) Kontrolli mootori kinnitused.
(g.b) Kontrolli, et kõik kinnituspoldid oleks pingutatud.
(g.c) Kontrolli, et kõik voolikute ühendusklambrid oleks paigaldatud ja pingutatud.
(g.d) Kontrolli heitgaaside ja transmissiooni süsteeme.
5.1.1 KÜTUSESÜSTEEMI ÕHUTAMINE
Mootori esmakordsel käivitamisel või paagi tühjakssõitmisel
satub kütusetorustikku õhk ja see on vaja sealt eemaldada.
Kütusesüsteemist õhu eemaldamiseks toimi järgnevalt:
(1) Kontrolli, et kütusekraan on avatud.
(2) Mehhaanilise kütuse etteandepumbaga mootoritel liiguta
pumbal asetsevat käsihooba (Pilt 5.3) edasi tagasi 6-7 minutit.
Kui pumba klapp on kinni kiilunud võib õhutamine olla keeruline,
eemalda õhutuskruvi ja filtrisse sisseminev voolik ning puhasta
klapp suruõhuga.
Pilt. 5.3
(3) Elektrilise kütuse etteandepumbaga varustatud mootoritel keera süütevõti asendisse START. Ära lase starteril käia
korraga rohkem kui 20 sekundit!
Õhutamine kõrgsurvepumbast ja pihustitest toimub automaatselt.
Kui need protseduurid on lõpetatud jätka mootori käivitamisega nagu kirjeldatud peatükis
6.1

Hoiatus!
Kaitse oma käsi, kütus võib nahka kahjustada.

5.2 MOOTORI ESMANE KATSETUS
5.2.1 KOORMUSVABA KATSETUS
Lase mootoril mõned minutid tühikäigul töötada, jälgi õlirõhku. (vaata punkti 2.3).
5.2.2 MOOTORI SISSETÖÖTAMINE
Mootori esmasel sissesõidul (esimesed 50 töötundi) jälgi pidevalt järgnevat:
(1) Et igapäevane käidueelne kontroll oleks teostatud täies ulatuses.
(2) Peale käivitamist lase mootoril tühikäigul soeneda u 5 min.
(3) Väldi järsku kiirendamist, kiirenda sujuvalt.
(4) Kasuta lühiajaliselt 100% mootori võimsusest.
(5) Jälgi hoolikalt kõiki selles juhendis toodud hooldus ja kasutusjuhiseid.
Hoiatus!
Mida pikem on rahulik ja väikesel koormusel teostatud sissesõidu periood, seda pikem on mootori kuluosade
eluiga ja seda madalamad on hooldus ning kasutuskulud.
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6. MOOTORI KASUTAMINE
6.0 ÜLDISED HOIATUSED
Juhinduge peatükist 1.3
6.1 MOOTORI KÄIVITAMINE

MINI-17/26/29/33/44/55 Mootorid
Mootori käivitamine

a)

Veendu, et juhthoob oleks neutraalasendis.

b)

Keera süütevõti asendisse “ON”
Jälgi, et õlirõhu ja akulaadimise indikaatortuled põleksid ja kostaks helisignaal.
(märgutulede kohta käiva info leiad punktist 5.2.1.)

c)

Mootori eelsoojendus.
Keera süütevõti ’’eelsüüte’’ asendisse ja hoia maksimaalselt 6 sekundit.

d)

Käivitamine.
Hoides juhthooba neutraalasendis liiguta gaasihooba umbes poole peale ja
keera süütevõti asendisse “START” ku n iks m o o tor kä ivitu b . Kui mootor ei
käivitu 10 sekundi jooksul keera süütevõti asendisse ’’OFF’’ ja oota 30 sekundit
ning seejärel korda protsessi uuesti, vajadusel kasuta ’’eelsüüte’’ asendit uuesti.

Hoiatus!
Ära lase kunagi starteril järjest töötada rohkem kui 20 sekundit.
Kui mootor on käivitunud, vabasta süütevõti, see liigub automaatselt asendisse
’’ON’’ ja katkestab toite starterile. Mootori käivitudes reguleeri koheselt
gaasihoova abil mootori pöördeid, et vältida mootori täispööretel töötamist.
Mootori töötades ära kunagi keera süütevõtit asendisse “START”, see võib
tugevalt kahjustada starterit.
Pärast mootori käivitumist veendu, et õlirõhu ja aku laadimise hoiatustuled on
kustunud.
e)

Mootori soojendus.
Soojenda mootorit 5 minuti jooksul lastes mootoril rahulikel pööretel ilma
koormuseta töötada. Sooja mootori käivitamisel soovitame ’’eelsüüdet’’ mitte
kasutada, sooja mootorit käivitades keerake võtit otse asendisse “START”
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MINI-17/26/29/33/44/55 Mootorid
Mootori seiskamine

Viimased 4-5 minutit laske mootoril rahulikel pööretel töötada, seejärel liigutage
juhthoob neutraalasendisse ja keerake süütevõti asendisse “STOP”
Hoidke võtit ’’STOP’’ asendis kuni mootor on täielikult seiskunudnd ja vabastage
siis, võti liigub automaatselt asendisse ’’OFF’’.
Kui plaanite mootorit pikemaajaliselt mitte kasutada, siis soovitame aku juhtmed
lahti ühendada ning sulgeda kütuse ja- merevee sissevõtukraanid.

6.3 MOOTORI EBAREGULAARNE KASUTAMINE
Kui mootorit kasutatakse rasketes ilmastikutingimustes või eesmärkidel kus mootorit kasutatakse harva kuid operatiivselt, siis
palume seda mootori paigaldamisel arvesse võtta.
Erikasutusega seotud küsimustes konsulteerige kindlasti SOLÉDIESEL esindajatega.
6.4 MOOTORI KASUTAMINE MADALA TEMPERATUURIGA KESKKONNAS
Kui õhutemperatuur mootori kasutuskeskkonnas langeb alla nulli, siis peate meeles pidama järgmist:
(1)
(3)
(5)

Mootori jahutusvedelik võib jäätuda.
Aku mahtuvus väheneb.
Kütus võib hanguda.

(2)
(4)

Õli muutub paksemaks.
Mootori käivitamine võib olla raskendatud.

Et madalatest temperatuuridest tekkida võivaid kahjustusi vältida, tuleks mootor ettevalmistada järgnevalt:
(1)

Kasuta antifriisi juhindudes punktis 4.2.2 toodule.

(2)

Peale mootori kasutamist seisake mootor, sulgege merevee sissevõtukraan, eemaldage merevee filtri korpuse kaas.
Käivitage mootor ja lisage merevee filtri kaudu 30%-line antifriisi ja magevee segu kuniks kogu mereveesüsteem on
sellega täitunud ning seejärel seisake mootor ja paigaldage mereveefiltri kaas. Enne mootori järgmist kasutamist avage
uuesti merevee sissevõtukraan. Korrake antud protseduuri alati kui seiskate mootori pikemaajaliselt keskkonnas, kus
temperatuur võib langeda alla 0 ºC.
Kasutage alati kvaliteetset ja kasutustingimustele vastava viskoossusega õlisid. Soovitame kasutada SAE 10W/30
sünteetilist õli.
Kaitske vajadusel akut külmumise eest, veenduge et aku oleks alati lõplikult laetud ning soovitame ka kasutada
dielektrilist akuklemmimääret.

(3)
(4)

(5)

Mootorit käivitades veenduge, et eelsüüteküünlad oleksid piisavalt kuumad enne käivitamist. Vaadake punkti 6.1

(6)

Vajadusel kasutage madalates temperatuurides kasutamiseks mõeldud kütust. Pidage meeles, mittekvaliteetne kütus
ning mustus kütusepaagis võivad põhjustada mootori ebaühtlast tööd.
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6.5 KONSERVEERIMINE
Hoiatus!
Mittetöötav mootor võib seistes kahjustuda. Värviga katmata mehhaaniliselt töödeldud mootoriosad võivad kergesti
korrodeeruda! Korrosioonitekke ohuaste sõltub ilmastiku tingimustest.Järgnevad üldised soovituslikud nõuanded on selleks,
et vältida või vähendada korrosioonist tingitud kahjustusi.
6.6 PIKAAJALINE MOOTORI MITTEKASUTAMINE
Mootori pikaajalisel mittekasutamisel, näiteks üle talve seismisel, tuleb eelnevalt teostada järgmised protseduurid:
(1)

Puhasta põhjalikult mootori välispind.

(2)

Kui mootor jäetakse seisma väga madala temperatuuriga tingimustesse siis tuleb jahutussüsteemid täita sobiva
antifriisiga. Vaata punkti 4.2.2

(3)

Väikesemahuliste kütusepaakide puhul tühjendage kütusepaagid, puhastage ning täitke puhta kütuse ja roostekaitse
õli seguga. Suuremahuliste paakide puhul lisage paagi sisule vastavalt 2% roostekaitse õli.

(4)

Sulgege merevee sissevõtukraan, täitke ämber 30%-lise magevee ja antifriisi seguga, ühendage voolik
mereveepumba sissevõtuotsaga ja teine ots pange ämbrisse. Käivitage mootor ja laske sel tühikäigul töötada kuni
kogu mereveesüsteem on seguga täitunud.

(5)

Ühendage lahti aku otsad ja laadige akut aeg-ajalt mittekasutamise perioodi vältel. Kasutage akuklemmide
kaitsmiseks dielektrilist määret.

6.7 MOOTORI KASUTUSELEVÕTT PEALE PIKKA SEISMISPERIOODI
Enne mootori käivitamist peale pikka seismisperioodi toimige järgnevalt:
(1)

Täitke kütusepaak puhta kütusega, kontrollige kütusefiltrit, kui see on ummistunud siis vahetage filter. Kütusepaagi
roostekaitse õli, mille lisasite sinna seismisperioodi alguses, ei ole vaja paagist eemaldada.

(2)

Teostage mootoriõli vahetus, juhindudes punktist 4.2.1.1.

(3)

Kontrollige mootori jahutussüsteemide voolikute seisukorda.

(4)

Ühendage akuklemmid ja katke need seejärel dielektrilise määrdega.

(5)

Eemaldage pihustid ja võimalusel kontrollige nende tööd testpingis. Käiake pihustiteta mootorit starteri abil, et
eemaldada süsteemist roostekaitseõli jäägid ja paigaldage seejärel puhastatud pihustid.

(6)

Ühendage jahutus ja heitgaaside süsteemid ning avage merevee
sisendkraan.

(7)

Kontrollige, et ei oleks lekkeid kütuse ja- jahutussüsteemides.

(8)

Käivitage mootor, laske mootoril töötada erinevatel pööretel, veenduge et jahutusvesi väljuks vabalt ja kontrollige
veelkord, et ei oleks lekkeid.
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7. REMONT JA HOOLDUS
7.0 ÜLDISED HOIATUSED
Juhinduge peatükist 1.3
7.1 HOOLDUSE JA INSPEKTEERIMISE TÜÜBID JA SAGEDUSED
KASUTADES MOOTORIT RASKETES TINGIMUSTES (SAGEDANE SISSE-VÄLJALÜLITUS, TOLMUNE
KESKKOND jne.) TULEB HOOLDUST JA KONTROLLI TEOSTADA SAGEDAMINI.
VEDELIKE TASEMEID KONTROLLIDA JA KORRIGEERIDA MITTETÖÖTAVA JAHTUNUD MOOTORIGA!
PÕLETUSOHT, TÖÖTADES KUUMA MOOTORI KALLAL, KASUTA VASTAVAT KAITSERIIETUST.
MOOTORI PUHASTAMINE SURUÕHUGA ON KEELATUD!
TÖÖTAVA MOOTORIGA ON IGASUGUSED HOOLDE JA –PUHASTUSTOIMINGUD KEELATUD.
KASUTAGE KINDAID JA VASTAVAT KAITSERIIETUST, ET KAITSTA ENNAST PÕLETUSTE EEST.
SAGEDUS
KONTROLLIDA
IGA PÄEV IGA 50 h IGA 200 h IGA 400 h IGA 800 h
JÄREL JÄREL
JÄREL JÄREL
Mootor

Poltide mutrite kinnitust
Klapivahed
Heitgaasid, müra ja lekked
Kompressioon

Määrdesüsteemid

Mootori õli
Käigukasti õli
Õlifilter

Kütusesüsteem

Kütus
Kütusepaak
Mootori kütusefilter
Kütuse settefilter (selle olemasolul)
Kõrgsurvepump
Pihusti
Õhuta kütusesüsteem

Õhu sissevõtt

Õhufilter

Jahutussüsteemid

Jahutusvedelik
Merevee filter
Põhjakraan
Mereveepumba impeller
Puhasta
Vaheta
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Kontrolli, reguleeri või lisa
Tühjenda

IGA 2
AASTA
JÄREL

SAGEDUS
IGA 50 h IGA 200 h IGA 400 h IGA 800 h IGA 2 A
IGA PÄEV JÄREL
JÄREL
JÄREL
JÄREL JÄREL

KONTROLLIDA
Elektrisüsteem

Kõik instrumendid
Eelsüüteküünlad
Starter ja generaator
Generaatori rihm ja pingusus
Aku vedeliku tase

Puhasta
Vaheta

Kontrolli, reguleeri, lisa
Tühjenda

IGAPÄEVANE KASUTUSEELNE KONTROLL
Kontrolli mootori ja käigukasti õlitaset, vajadusel lisa õli.
Kontrolli kütuse kogust paagis ja ava kütusekraan.
Ava merevee sissevõtukraan
Kontrolli kõiki näidikuid, pärast mootori käivitumist peavad õlirõhu,
mootori temperatuuri ja aku laadimise indikaatortuled kustuma
ning hoiatussignaal vaikima.

PÄRAST ESIMEST 50 TÖÖTUNDI
Vaheta mootori ja käigikasti õlid.
Vaheta mootori õlifilter.
Tühjenda kütuse settefilter (selle olemasolul).
Kontrolli ja vajadusel pinguta generaatori rihma.
Kontrolli väljundvõlli, selle kinnitust, asendit ja vajadusel pinguta
kinnituspolte.

Kontrolli et jahutusvesi väljuks vabalt koos heitgaasidega ja
süsteemis ei oleks rikkeid, liigset müra või vibratsiooni.

Puhasta mereveefilter.

Kontrolli jahutusvedeliku taset ’’magevee’’ süsteemis.

IGA 200 TÖÖTUNNI JÄREL
Vaheta mootoriõli.
Vaheta mootori õlifilter.
Puhasta merevee filter.
Kontrolli aku vedeliku taset.

IGA 800 TÖÖTUNNI JÄREL
Kontrolli starteri pendiksit ja hooratta hammasvööd.
Vaheta generaatori rihm.
Kontrolli silindrite kompressiooniastet.
Kontrolli pihusteid.

IGA 400 TÖÖTUNNI JÄREL
Kontrolli mootori kinnituspoltide pingusust, väljundvõlli kinnituspolte
ja kütusetorustiku ühendusi.
Kontrolli ja reguleeri klapivahed.
Kontrolli ja testi eelsüüteküünlad.
Vaheta õhufilter.
Kontrolli kõrgsurvepumpa, et ei oleks lekkeid jne.
Kontrolli mereveepumba impellerit ja vajadusel vaheta.
Kontrolli generaatorit ja starterit.
Kontrolli ja pinguta generaatori rihma.
Vaheta kütusefilter.
Vaheta kütuse settefilter (selle olemasolul).
Vaheta käigukasti õli.

IGA 2 AASTA TAGANT
Vaheta jahutusvedelik.
Tühjenda ja puhasta kütusepaak.
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7.2 HOOLDUS
(1)

Mootori ja käigukasti õlivahetus:
Vaata punkti 4.2.1.

(2)

Õlifiltri vahetus (Pilt. 7.1):
Õlifilter asub õhufiltri all. Vaheta õlifilter esimese 50 töötunni järel ja
edaspidi iga 200 töötunni järel. Tegemist on kompakt õlifiltriga mida
on lihtne vahetada, seda tüüpi õlifilter ei ole puhastatav. Õlifiltri
vahetamiseks keerake seda vastupäeva, kasutades sobivat
universaalset õlifiltri võtit. Paigaldades uut filtrit määrige filtri
korpuse tihendile õhuke õlikiht ja keerake filter paika vaid käte abil,
ärge kasutage pingutamiseks filtrivõtit. Peale mootori käivitamist
kontrollige, et ei oleks lekkeid.

(3)

Klapivahede kontroll ja reguleerimine:

Pilt. 7.1

Teostage järgnevad toimingud jahtunud mootoriga.
Eemaldage klapikambri kaas, vabastage nookuri reguleerkruvi
kontramutter (1), keerates reguleerkruvi (2) seadke klapivahe,
kasutades lehtkaliibrit (3) (Pilt. 7.2).
Sisselaskeklappide vahe: 0.25 mm
Väljalaskeklappide vahe: 0.25 mm
Reguleerides näiteks silindri nº 1 sisse ja -väljalaskeklappe peab
antud silinder olema kompressioonitsükli ülemises surnud seisus.
Sama kehtib kõikide silindrite kohta. Väntvõlli asendi
määramiseks kasutage märke mootori otsakaanel ja väntvõlli
rihmarattal.

Pilt 7.2

Peale seadistamist pingutage tugevalt nookuri reguleerkruvi
kontramutter, hoides kruvi ennast kindlalt paigal.
MÄRKUS: Klappide vahed tuleb alati reguleerida peale plokikaane
poltide pingutamist, kui plokikaas on maha võetud.
(pingutusmomente vaata punktist 4.1)
(4)

Generaatori rihma kontroll ja pingutamine:
Ära kunagi pinguta rihma töötava mootoriga!
Liiga pingul rihm võib põhjustada rihma kiiret kulumist ja
kahjustada generaatori laagreid. Liiga lõtv või õline rihm võib
põhjustada libisemist.
Kontrolli rihma pingusust vajutades pöidlaga rihmale, rihm peab
andma liikuma u 1cm. (Pilt.7.3).
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Pilt. 7.3

(5)

Mereveefiltri puhastamine:
Mereveepumba ja sissevõtukraani vahele on soovitatav paigaldada
merevee filter, et vältida merevee jahutussüsteemi ummistumist.
Mereveefiltrit tuleb puhastada iga 200 töötunni järel. Keera lahti
liblikmutter, mis hoiab kinni mereveefiltri kaant, eemalda
filterelement ja puhasta põhjalikult. Paigalda filterelement tagasi
oma kohale, paigalda hoolikalt filtrikorpuse kaas jälgides et tihend
oleks kindlalt oma pesas ja pinguta liblikmutter. (Pilt. 7.4). Peale
toimingut käivita mootor ja jälgi, et ei oleks lekkeid filtrikorpuse
kaane vahelt.

(6)

Pilt. 7.4

Jahutusvedeliku vahetus:
Eemalda jahutusvedeliku korgid mootoriplokilt ja soojusvahetilt
ning lase kogu jahutusvedelik välja. (Pilt. 7.5). MINI-33/44/55
mootorite puhul vaata pilti 7.5A ja MINI-17/26/29 mootorite puhul
pilti 7.5B.
Kui kogu jahutusvedelik on välja voolanud paigalda korgid ja täida
süsteem soojusvahetil asuva täiteava kaudu. (vaata punkti 4.2.2).

Pilt. 7.5A

Pilt.7.5B

(7)

Aku laetuse ja vedelikutaseme kontroll:
Akud vajavad hoolikat käsitlemist ja pidevat kontrolli, toimi järgnevalt:
(1) Hoia akut kuivas ja puhtana.
(2) Kontrolli akuklemmide puhtust, kui akuklemmidele sadestub mustus tuleb need puhastada ja katta dielektrilise
määrdega.
(3) Ära pane metallesemeid aku kohale.
(4) Käsitle akut ettevaatlikult, kuna see sisaldab ohtlikku hapet.
(5) Igakuiselt või iga 200 töötunni möödudes kontrolli aku vedeliku taset ja vajadusel lisa destilleeritud vett. Ära kunagi
lisa akusse liiga palju vett, jälgi vedelikutaseme märke akul.
(6) Ära kasuta avatud tuld aku vahetus läheduses ega ära põleta akut, see võib plahvatada!
(7) Talve hooajal, kui mootor ei ole kasutuses tuleks aku lahti ühendada ja hoiustada vastavalt
aku tootja juhistele.
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(8)

Kütuse settefiltri tühjendamine ( lisavarustus):
Keera lahti filtri alaosas asuv kraan (3) (Pilt 7.6) ja lase sinna
kogunenud vesi ning mustus väljal, sulge kraan ja jälgi et see ei
jääks tilkuma.

(9)

Mootori kütusefiltri vahetus:
Filtrit ei saa puhastada ja see tuleb vahetada vähemalt kord
aastas.
Filtri vahetamiseks: sulge kütuse pealejooksu kraan, keera filter
lahti kasutades selleks sobivat universaalset filtrivõtit. Keera
paika uus filter, ära kasuta filtrivõtit vaid pinguta käega. Vii läbi
õhutamisprotseduur nagu kirjeldatud punktis 5.1.1.

(10)

Pilt. 7.6

Pihustite kontroll:
Pihustite kontroll tuleks lasta teostada SOLÉ DIESEL hooldemeeskonnal. Kui teie kasutuses on vastavad
seadmed ja soovite seda siiski ise teostada, siis jälgige et pihustite töörõhk oleks vastavuses punktis 2.6
tooduga.

(11)

Eelsüüteküünalde kontroll:
Pingestage eelsüüteküünal ja jälgige, et see hakkaks ühtlaselt hõõguma, kui küünal ei ole töökorras siis asendage see
uuega.

(12)

Õhufiltri vahetus (MINI-17/26/29/33/44 mo o to ri d ):
Vaata pilti 7.7A. MINI-17/26/29/33/44 mootorid an varustatud
komponent õhufiltriga, filtri vahetamiseks vabastage filtrit hoidev
kalamber, eemaldage filter, paigaldage uus filter ja pingutage
klamber. Filterelement ja korpus on ühes tükis ja seda ei saa
avada.
Pilt. 7.7A
Õhufiltri vahetus (MINI-55 mootor)
Vaata pilti 7.7B. MINI-55 mootor, on varustatud element
õhufiltriga. Õhufiltri vahetamiseks või puhastamiseks vabastage
filtrit hoidev klamber, eemaldage filter ja puhastage või asendage
uuega, paigaldades pingutage uuesti klamber. Sellise õhufiltri
puhastamiseks juhinduge filtri tootja poolt antud instruktsioonidele.
Pilt. 7.7B
MINI55 õhufiltri puhastamine (kasuta varuosa nr. 17710013):
Filtri eelpuhastuseks koputa seda kergelt et vabastada lahtine tolm ja seejärel puhasta õrnalt pehme harjaga pühkides.
Pihusta spetsiaalset puhastusvahendit filtri välispinnale ja lase sellel toimida 10 min. Või leota filtrit puhastusvahendiga
täidetud anumas ja lase sel nõrguda 10 min. Loputa filtri pind kraani all seestpoolt väljapoole, raputa suurem vesi maha ja
lase seejärel loomulikult kuivada. Ärge kasutage suruõhku või muid puhastus ja kuivatusmeetodeid, need võivad filtrit
kahjustada ning peatavad filtri garantii. Kui filter on täielikult kuiv siis õlitage filter kasutades pihustuspudelit või tuubi.
Kandke õli igale filtri segmendile vaid korra, kuni kõik nähtavalt valged pinnad on kaetud ja laske seejärel 20 min seista.
Enne filtri paigaldamist eemaldage puhta kaltsuga pühkides liigne õli ja puhastage filtri tihenduspind.
VÄLTIGE FILTRI LIIGSET ÕLITAMIST, liigne õli kasutus võib põhjustada mootori töö halvenemist ja kahjustada
mõningaid mootoriosi.
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(13)

Mereveepumba impelleri kontroll ja vahetus:
Impeller on valmistatud neopreenist ja ei tohi kuivalt käia. Kui
lasete mereveepumbal kuivalt käia võib impeller puruneda,
seepärast soovitame hoida varuimpeller alati käepärast.
Impelleri vahetamiseks sulgege merevee sissevõtu kraan,
eemaldage mereveepumba otsakaas ja eemaldage impeller
pumba võllilt kasutades nt. 2 kruvikeerajat (Pilt 7.8). Puhastage
pumba korpus, paigaldage uus impeller ja uus kaane tihend,
avage merevee sissevõtu kraan. Kui impeller on purunenud, siis
veenduge et kõik kummitükid on süsteemist eemaldatud.

(14)

Pilt. 7.8

Generaatori ja starteri kontroll:
Mootor on varustatud 12V generaatoriga mille võimsus on olenevalt mudelist kas 40A või 50A. Generaator on varustatud
elektroonilise laadimise regulaatoriga ja sellel on väljund tahhomeetri tarbeks.
Kontrolli regulaarselt kõiki elektriühendusi. Starteril kontrolli harjade ja rootori lamellide seisukorda. Kui harjad on
lubatust kulunumad, siis vaheta need.

(15)

Kütusepaagi puhastamine:
Lase paagist kogu vedelik välja, et eemaldada kondensaat ja roostejäägid, loputa paaki puhta kütusega (jäätmekäitlus
vastavalt punktile 4.4).

(16)

Generaatori rihma vahetus:
Lase rihm täielikult lõdvaks, et selle vahetamine oleks mugavam.
(Pilt 7.9).
Kui rihm on eemaldatud kontrolli rihmarattaid, et need oleks
puhtad ja kuivad, vajadusel pese seebiveega (ära kunagi kasuta
puhastamiseks bensiini, diiselkütust vms.)
Paigalda rihm käte abil või kui see on vajalik siis kasuta selleks
tööriistu millel ei oleks teravaid servi, et rihma mitte kahjustada.
Pinguta rihm nii nagu eelnevalt kirjeldatud (peatükk 7.2.4)
Pilt 7.9

(17)

Silindrite kompressioonitest:
Eemalda eelsüüteküünlad ja kontrolli iga silindri kompressiooni eelsüüteküünla ava kaudu kompressiooni testriga. Kui
mõõdetav tulemus on alla:
- 28 kg/cm2 a 280 p/min (MINI-17/26/29)
- 30 kg/cm2 a 240 p/min (MINI-33/44/55)
Vajab vastav silinder remonti. Silindrite vaheline surveerinevus peab jääma 2 kg/cm2 piiresse.
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(18)

Kõrgsurvepumba kontroll:
Kõrgsurvepump on diiselmootori kõige tähtsam ja olulisem komponent ja seepärast tuleb seda kohelda hoolsalt ja
ettevaatlikult. Kõrgsurvepump on tehase poolt hoolikalt seadistatud ja seda ei tohiks kindlasti hakata hoolimatult
’’kruttima’’. Kui kõrgsurvepump siiski vajab seadistust siis peab seda tegema litsentseeritud SOLÉ DIESEL töökoda kellel
on vastavad seadmed ja oskused.
Kõrgsurvepumba tõrgeteta töö tagavad puhta kütuse kasutamine ja kütusefiltri õigeaegne vahetamine.

(19)

Kaitsmed:
Juhtpaneelil on 2 kaitset: 10A kaitsmaks juhtpaneelil olevaid instrumente ja teine kaitsmaks vooluringi. Kui juhtpaneelil
puudub toide siis kontrollige neid kaitsmeid.

(20)

Turbolaaduri kontroll ja puhastamine:
Allpool olevad juhised on selleks, et pikendada turbolaaduri
eluiga ja tagada selle efektiivsus.
(1) Turbolaaduri rikked on põhjustatud põhiliselt kolmest
alljärgnevast asjaolust:
(a) Puudulik määrimine: põhjustab laagrite kulumist ja
tagajärjeks võib olla rootori kinnikiilumine.
(b) Võõrkehade sattumine turbokompressorisse: kehv või
puudulik õhufiltri hooldus võib põhjustada võõrkehade
sattumist kompressori labadele ja neid kahjustada, labad
võivad puruneda ja nende tükid jõuda silindritesse.
(c) Saastunud õli: kahjustab laagreid, ummistab õlikanaleid ja
lõhub tihendeid, tagajärgedeks on lekked ja turbolaaduri
kinnikiilumine.
(2) Turbolaaduri näiline lihtsus on petlik, mõned selle
komponendid on töödeldud 1/1000 mm täpsusega mis
tähendab, et sellise seadme hooldus ja remont tuleks jätta
spetsialistile, kellel on vastav koolitus ja töövahendid.

Pilt. 7.10

(3) Ennetav hooldus tagab turbolaaduri efektiivsuse ja
pikendab selle kasutusiga, seega kui te märkate õlikadu,
tunnete ebatavalist vibratsiooni või kuulete ebaharilikke helisid,
peatage mootor viivitamatult. Õigeaegne hooldus aitab vältida
ootamatuid ja kulukaid remonte.
(4) Kui turbolaadur ei tööta korralikult või soovite teostada
põhjalikku hooldust, toimige järgnevalt:
(a) Eemaldage turbolaadur mootori küljest.
(b) Võtke lahti alumiiniumkorpus koos pearootoriga.
(c) Uputage turbolaadur bensiiniga täidetud anumasse kuniks kogu mustus on eraldunud.
(d) Parema tulemuse saavutamiseks kasutage plastikust harja või kaabitsat.
(e) Pühkige kaltsuga ja laske õhu käes kuivada. Veenduge et kõik õlikanalid oleksid puhtad, vältige auru
kasutamist sest see võib kahjustada võlli ja laagreid.
(f) Veenduge, et õhufilter oleks puhas.
MÄRKUS: Peale turbolaaduri lahtivõtmist tuleb alati laagrid ennem mootori käivitamist õlitada, et vältida kuivalt käimist.
Hoiatus!
Tagamaks turbolaaduri korralik õlitus soovitame teil lasta mootoril käia tühikäigul 30 sekundit peale käivitamist ja 3 minutit
enne seiskamist.
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7.3 VEAOTSINGUD
VEAKIRJELDUS
MOOTOR EI KÄIVITU
MOOTOR KÄIVITUB JA JÄÄB SIIS KOHE SEISMA
KEHV KIIRENDUS
EBAÜHTLASED PÖÖRDED
MUST SUITS
SININE SUITS
MOOTOR KUUMENEB ÜLE
MADAL ÕLISURVE
MOOTOR TÖÖTAB MÜRARIKKALT
LIIGA KÕRGE ÕLISURVE
MOOTORI JÕUETUS
EI LAE AKUT
KÄIGUD EI LÜLITU KORRALIKULT

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Kütusesüsteem
vigane või ummistunud kütusepump
takistus kütusetorustikus
ummistunud kütusefilter
vigane kõrgsurvepump
õhk kütusesüsteemis
pihustid ummistunud või kalibreerimata
kõrgsurvepumba seaded valed
vesi kütusesüsteemis
kütusekraan kinni

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Elektrisüsteem
akus pole piisavalt mahtuvust
kehvad kaabliühendused
vigane süütelukk
vigane starter
kaitse läbi põlenud
vigased eelsüüteküünlad
vigane generaatori laadimisrelee

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Hooldus
ummistunud õhufilter
mootor ülekoormatud
süüde liiga varajane
süüde liiga hiline
liiga madal tühikäik
generaatori rihm liiga lõtv
tagasilöök summutis
kaugjuhtimise seaded paigast ära
koonussidur kulunud

VÕIMALIKUD PÕHJUSED
C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 – C9 – E1 – E2 – E3 – E4 – E5
M3 – R1 – R3 – L4
C1 – C3 – C5 – C7 – C9 – M5 – R4 – R6
C1 - C2 – C3 – C4 – M1 – M2 – M4 – R7
C4 – L2 – R4 – M1
C3 – C6 – C7 – M1 – M4 – R1 – R2
L2 – M5 – R1 – R5 – R6 – R7
L1 – L4 – L6 – CR2 – CR3 – CR4 – CR5 – CR6 – M2 – M3 – M4
L1 – L3 - L5 – L6 – L7 – L8 – R5
M3 – R5 – R7
L3 – L7
C3 – C6 – C8 – M1 – M7 – R2 –R7
E1 – E2 – E7 – M6
M8 – M9

8. ADDITIONAL INSTRUCTIONS
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L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

Määrimine
vigane õlipump
õlitase liiga kõrge
õlisurve regulaatorklapp jääb kinni
õli viskoossus liiga kõrge
õli viskoossus liiga madal
õlitase liiga madal
vigane õlisurve regulaatorklapp
vigane õlisurve näidik või lüliti
õlivõttur ummistunud või lahti

CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6

Jahutussüsteem
jahutusvedeliku tase liiga madal
vigane veepump
merevee sissevõtt ummistunud
vigane mereveepump
soojusvaheti ummistunud
vigane termostaat

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

Remont
kolvirõngad kinni või kulunud
klapid ei pea
klapp kinni
gaasitagastus vedru katki või vale vedru
kulunud kepsu või -raamsaaled
kulunud silindrid
vale klapivahe

8.0 LISAJUHISED
Ohutusinfo leiate punktist 1.3
8.1 JUHISED MOOTORI KASUTUSELTVÕTU JA UTILISEERIMISE KOHTA
Kui te otsustate mootori kasutuselt võtta siis palun kontakteeruge SOLÉ S.A.-ga, me edastame utiliseerimisjuhised mis on
vastavuses antud hetkel jõus olevate seadustega. Kui te otsustate mootori terviklikult või osadena vanarauaks viia, siis
juhinduge paigaldusriigis kehtivatest seadustest.
Mootori komponentides kasutatavate materjalide täpse nimistu saamiseks pöörduge palun SOLÉ S.A. poole.

8.2 MOOTORI VÕIMSUSE ARVESTUSLIKUD KORREKTUURID

Kütuse omadustest tingitud korrektuurid.
Mootori nominaalvõimsus on tagatud kui kütuse omadused on järgnevad
(ISO 3046):
Energiaväärtus:
Temperatuur, enne etteandepumpa:
Tihedus:

42700 kJ/kg
35ºC
(15ºC juures) 0.84 kg/dm3

Võimsuse kordaja (%)

Võimsuse kordaja (%)

Kui kütuse omadused on antud parameetritest erinevad, siis tuleb väljundvõimsuse korrektseks arvestamiseks kasutada
tabelist leitavaid korrektsiooniväärtusi (%).

Kütuse temperatuur (ºC)

Kütuse tihedus (Kg / Dm3)

Graafik 1
Kui kütus on +35ºC on mõju väljundvõimsusele (0%)
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Graafik 2
Kui kütuse tihedus on 0.84 Kg/dm3 +15ºC juures, on
mõju väljundvõimsusele (0%)

Õhu omadustest tingitud korrektuurid.
Mootori nominaalvõimsus on tagatud kui õhu omadused on järgnevad (ISO 3046):
Õhurõhk: 1000 mbar (750 mmHg)
Õhu temperatuur:
25ºC
Õhuniiskus:
30%

Võimsuse kordaja (%)

Võimsuse kordaja (%)

Kui kütuse omadused on antud parameetritest erinevad, siis tuleb väljundvõimsuse korrektseks arvestamiseks kasutada
tabelist leitavaid korrektsiooniväärtusi (%).

Õhurõhk (mbar)

Temperatuur (ºC)
Graafik 3
Kui mootori poolt tarbitav õhk on +25ºC on
mõju väljundvõimsusele (0%)

VABALT HINGAV MOOTOR
- - - - - TURBOGA VARUSTATUD MOOTOR
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Graafik 4
Kui mootori poolt tarbitava õhu rõhk on
1000 mbar, on mõju väljundvõimsusele (0%).

9. TEHNILISED LISAD
9.0 ÕLI SPETSIFIKATSIOONID
9.0.1 KASUTATAV MOOTORIÕLI
Kasuta Sole Diesel SAE 15W/40 õli.
ÕLI VISKOOSSUS:
Õli viskoossuse valikul peate arvestama millistes välistemperatuuri
tingimustes te mootorit kasutate. Soovitame kasutada Sole Diesel SAE
15W/40 õli, see õli on mõeldud aastaringseks kasutamiseks
temperatuurides -15ºC kuni +35ºC.

API CE/CF-4/SG
MIL-L-2104 E
CCMC D4/G4/P

9.0.2 KÄIGUKASTI ÕLI
Mehhaaniliselt lülitatavates RONIM-V, SMI-R2 ja SMI-R3 käigukastides, soovitame kasutada sama õli mis mootoris
Sole Diesel SAE 15W/ 40, välja arvatud allolevas tabelis toodud juhtudel.
Hoiatus!
Kasutusel on erinevat tüüpi RONIM-V ja SMI-R2 käigukaste, kus peab kasutama ATF tüüpi õli. SMI-R3 tüüpi kastides
kasutage ATF tüüpi õli. Uutel käigukastidel on õlivarda vahetus läheduses vastav punast värvi hoiatussilt, nagu alloleval
pildil näidatud.

Allolevas tabelis on ära toodud käigukastide seerianumbrid millest alates tuleb kasutada ATF tüüpi transmissiooniõli.
Kõikide muude käigukastide puhul kasutage tootja poolt soovitatud õlisid, vastava info leiate saatedokumentidest.
MOOTOR
MINI 17 / 26
MINI 17 / 26
MINI 33

KÄIGUKAST
RONIM V
RONIM V
RONIM V

ÜLEKANDEARV
2.28 : 1
3.05 : 1
2.28 : 1

SEERIANUMBER
≥225.13.02400
≥225.15.00300
≥225.13.10700

MOOTOR
MINI 33
MINI 44

KÄIGUKAST
SMI R2
SMI R2

ÜLEKANDEARV
3:1
3:1

SEERIANUMBER
≥ 256.155.xxxx
≥ 256.155.xxxx

MOOTOR
MINI 33
MINI 33
MINI 44
MINI 44

KÄIGUKAST
SMI R3
SMI R3
SMI R3
SMI R3

ÜLEKANDEARV
2:1
2.5 : 1
2:1
2.5 : 1

SEERIANUMBER
≥ 257.1x.xxxx
≥ 257.1x.xxxx
≥ 257.1x.xxxx
≥ 257.1x.xxxx

Kui mootor on varustatud mõne tabelis mittetoodud käigukasti tüübiga juhinduge käigukastiga kaasas olevast käigukasti
juhendist.

EST - 36

9.1 MOOTORI PAIGALDUSEKS VAJAMINEV INFORMATSIOON

MOOTOR

MINI-17
MINI-26
MINI-29
MINI-33
MINI-44
MINI-55

ÕHUTARVE
(1)

55 – 60 m3/h
80 – 90 m3/h
80 – 90 m3/h
125 – 130 m3/h
145 – 155 m3/h

HEITGAASIDE
VOOLIKU
AKU
SISEØ(mm)
(12V)
(2)

AKUKAABLI
PIKKUS (m)

40

60 A

≤ 1.5

40
50
50
50
60

60 A
80 A
80 A
80 A
80 A

≤ 1.5
≤ 1.5
≤ 1.5
≤ 1.5
≤ 1.5

(1) Maksimum p/min
(2) Iga 90º pöörde kohta tuleb suurendada 10 mm (pikkustel üle 3m)
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AKUKAABLI
KÜTUSE
KÜTUSE
MINIMAALNE PEALEJOOKSU TAGASIJOOKSU
RISTLÕIGE
VOOLIKU
VOOLIKU
Ø (mm)
Ø (mm)

50 mm2
50 mm2
50 mm2
50 mm2
50 mm2
50 mm2

6

5

6
6
6
6
6

5
5
5
5
5

9.2 ÕLIVARDA MODIFITSEERIMINE KUI MOOTOR ON PAIGALDATUD KALDESSE

Kui mootor on asetatud kaldesse siis tuleb õlivardal asuvaid märke nihutada vastavalt alltoodud tabelile, vastasel juhul võib
õlipump ’’kuivale’’ jääda. Mõõdetuna märgist H originaalvardal tehke uus märge kõrgemale D või madalamale E.

A
MOOTORI KALDENURK
4º
8º
12º
16º
20º

D
(MINI-17)
0 mm
1.5 mm
3 mm
3.5 mm
5 mm

E
(MINI-26/29)
0 mm
2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
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D
(MINI-33)
7.6 mm
14 mm
21.5 mm
28.7 mm
37.2 mm

D
(MINI-44)
3 mm
6.3 mm
8.7 mm
9.5 mm
13 mm

D
(MINI-55)

MARINE DIESEL ENGINES
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