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MOTOR MONTAJI  

Montaj esnas nda Kat'i suretle üstüpü ve hav b rakan bez kullanmay n z. 
I.POSTA

  

1) Blok mazot ile y kanarak ve hava ile temizlenir.  
2) Ana yatak preste, özel çakma aparat yard m yla yata na uygun ekilde (ya deli i 
kar layacak, ya kanal üste gelecek) pres edilir.MASTAR KONTROLÜ YAPILIR. 
3) Ya bo altma tapas  Alüminyum pulu ile birlikte yerine s k l r. 
4) Tapetler ya lanarak yerlerine tak l r ve çal mas kontrol edilir.  
5) Kammili komple hale getirilir ve blok üzerindeki yata na yerle tirilir. Kam mili eksenel 
yata ba lanarak tespit edilir.Temizlenmi parçalar önce kam mili üzerine, kam mili eksenel 
yata ,  5 mm. AY kama, kam di lisi, kam di li bask pulu (Jeneratörlerde Mazot otomatik 
eksantri i) tak l r ve yayl rondelas ile c vatas

 

s k l r. Bu i lemden sonra kam mili eksenel 
yata n n serbest olup olmad kontrol edilir. S k olmayacakt r. Kam mili yata nda 
ya lanarak ve döndürülerek hava ile temizlenir. 
6) Tek Silindirli motorlarda do rudan ayaklar ba lan r. Çift Silindirli motorlarda ise önce 
ayak saplamalar yerlerine LOCTITE 574 sürüldükten sonra s k l r sonra ayaklar tak larak 
ba lan r. Ters döndürülüp PLEYT üzerinde Ayak ba lama c vata veya somunlar s k l r. (1/2 
W c vata 6 kgm 3/8 NC Somun 2.2 kgm tork ile.) 
7) Krank Eksenel Yata  bloktaki yerine konur ve iki adet hav a ba l perçin Özel z mbas ile 
yerine çak l r.  
8) Silindir Gömleklerinin Montaj . Y kanm Silindir gömleklerine greslenmi gömlek 
halkalar , yuvalar na buruk olmayacak eklide dikkatlice tak l r.Bloktaki gömlek alt yata na 
gres sürülür. Bloktaki kafa contas yüzeyi ile gömlek oturma Fatura yüzeyi tiner ile temizlenir 
ve kurutulur. Silindir Gömle inin bloktaki oturma yüzeyine 518 veya 574 LOCTITE 
sürüldükten sonra gömlek yuvas na oturtulur. Tek Silindirli ve Çift Silindirli motorlar için 
kullan lan Silindir Gömle i ÇAKMA APARATI ile yerine bas l r.  
9) Krankmilinin yerine tak lmas . Krank mili önce ya lama delikleri kenar ndaki hav a 
çapaklar gazta ile temizlenir. Krank a rl klar , yerlerine uygun ekilde ba lan r.(Krank 
a rl ndaki dar kenarlar d tarafa gelecek ve eksenel yatak yüzeyine ta mamasma dikkat 
edilecek) C vatalar 7-8 kgm torkla s k ld ktan sonra emniyet pulunun kenarlar

 

c vata ba lar 
üzerine kald r larak kilitlenmesi sa lan r. Bu ekilde haz rlanm

 

krank mili komple y kan r ve 
i lenerek ya kanallar ndaki çapaklar dü ürülür, hava ile temizlendikten sonra tapalar 

yerlerine çak l r ve delik a zlar i irilir. Çift Silindirli motorlarda Krankmili haz rlan rken ilave 
olarak orta yatak temizlenmi krankmiline kol yataklar tak larak ba lan r.(7/I6 NC için 7-8 
kgm tork ile s k l r). 
10) ARKA KAPAK veya VOLAN MUHAFAZASININ haz rlanmas ve tak lmas . 
Ya delik ve kanallar temizlenmi arka kapak veya volan muhafazas nda uzun ya

 

deli i 
5/16 tapaya LOCTITE 243 sürülerek kapat l r. Preste özel çakma aparat ile ana yatak blokta 
oldu u gibi ya lama deli inin kar lamas na ve ya kanal n n yukar ya gelmesine dikkat 
edilerek preslenir.Mastar ile kontrol edilir.    
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Krank eksenel yata yerine konur ve iki adet hav a ba l perçin ile yuvas na çak l r. Keçe d 
yüzeyine gres ya sürülerek, yerine KEÇE ÇAKMA APARATI KULLANILARAK presle 
çak l r. DÜZGÜN ÇAKILMASINA D KKAT ED LMES gerekir. Keçenin iç yüzeyine ve toz 
duda na ince bir tabaka halinde gres ya

 

sürülür. Arka kapak veya volan muhafazas ndaki 
conta yüzeyi ile bloktaki conta yüzeyi tiner ile temizlenir, bu yüzeylere silikon conta TKK 300 
derece Santigrat'a dayan kl uygun miktar ve ekilde (delik çevreleri ve kesintisiz) sürülür.   
2 Adet conta (iki conta aras na da silikon sürülür) yerine konduktan sonra krank mili üzerine 
keçeyi Krank kama yar n n kesmemesi için KEÇE TAKMA KON S

 

tak ld ktan sonra Arka 
kapak veya volan muhafazas

 

yataklar  ve krank mili ya lanm olarak yerine oturtturulur. 
C vatalar yayl rondela kullanarak 2,2 kgm tork'la s k l r. Plastik tokmak ile krank miline ön ve 
arka taraf ndan birkaç darbe vurularak ileri geri EKSENEL bo lu unun olup olmad ve 
ön tarata m knat sl komparatör sehpas ile ne kadar oldu unun tespiti yap l r. (Bu 
bo luk çal an ve birbiriyle sürtünen parçalar n s narak genle ece inden dolay

 

verilmesi gereken bo luktur.)  Bu bo lu un 0.20 mm ile 0,35 mm aras nda olmas

 

gerekir. Bo luk az ise conta ilavesi yap l r.  

11) P STON VE P STON KOLUNUN HAZIRLANMASI VE YER NE MONTAJI  
Pistonlara s ras ve özel segman pensesi ile alt'tan yukar ya do ru, ya segman  kompresyon 
segman  ve ate leme segman

 

piston üzerine yaz lar üst tarafa gelecek ekilde s ras ile 
tak l r.98 motorlarda 5 segman, 108 motorlarda 4 segman vard r. Piston Piminin kolay 
tak labilmesi için Piston s t larak genle mesi sa lan r. Y kanm temizlenmi Piston koluna 
s t lm piston uygun pozisyonda tutularak piston pimi elle kolayca tak l r ve pimin tahdit 
segmanlar  her iki tarafa iç segman pensesi ile yuvalar na yerle tirilir. Piston kolu tutularak 
pistonun sa a sola ve ileri geri hareket kontrolü yap l r.  

Kepi ayr lm piston koluna ve kepe kol yata t rnaklar oturacak ekilde elle bast rarak 
yerle tirilir. Piston kolu Silindir Gömle i içinden geçirilerek krank milindeki kol muylu üzerine 
gelecek ekilde ve P STON ÜZER NDEK ATE LEME YUVAS

 

Volan Taraf ndan 
bak ld nda SOL TARAFTA OLACAK ekilde gömlek üzerine KONUR.  

YUKARIDAN A A IYA DO RU OLMAK üzere segmanlar n a z aç kl klar  dairenin üçe 
bölünmü ü eksenlerinde olacak ekilde ayarlan r.H ÇB R ZAMAN A IZ AÇIKLIKLARI AYNI 
H ZAYA GELMEMEL D R. Bu ekilde haz rlanm piston'a piston kelepçesi tak larak s k l r ve 
segmanlar n yuvalar nda büzülmesi sa lanm olur.Yukar dan bast r larak pistonun gömlek 
içine yerle mesi ve Piston Kolunun kol muylu üzerine oturmas

 

sa lanm olur.  

Kep piston koluna numara i aretine dikkat edilerek konur. Somunlar  tutturularak bo luklar

 

al nd ktan sonra kar l kl olmak üzere 12-13 kgm Tork'la s k l r.Krank mili çevrilerek 
çal mas kontrol edilir. 
12) DON TAPALARININ TAKILMASI Blokta bulunan don tapa yuvalar  tinerle silinerek 
ya lardan ar nd r l r, LOCT TE 518 veya 574 sürülür ve don tapas özel ç kma aparat ile 
düzgün ekilde yerine çak l r. 
NOT: Ana yataklarda ya bo lu u 0,09 ile 0,11 mm Kol yataklar nda 0.05 ile 0,08 mm 
S L ND R KAFASININ HAZIRLANMASI 
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1-Su kanallar n n aç k olup olmad tespit edilir ve çapaklar n temizli i yap l r. 
2-Saplamalar saplama anahtar ile vidal k s mlara LOCTITE 574 sürülerek yerlerine s k l r. 
3-10 Atü bas nç ile su kanallar na cam suyu bas larak KAÇAK testi yap l r. 
4-Preste özel çakma aparat ile EMME ve EKZOS gaydlar pres edilir. 
5-Özel supap Yuva frezesi ile supaplar n basma yüzeyi 1-1.2 mm olacak ekilde frezelenir. 
Lütfen Dikkat : Atölye Tamir Talimat No: 3-4  
6-Supaplar yuvalama vurarak/ döndürerek ve macun kullan larak al t rmas yap l r. 
7-Tüm parçalar temizlenir/ y kan r supap yay alt pulu yaylar n alt na konur.Supap yay üst 
pulu yaylar n üzerine oturtulduktan sonra özel montaj aparat ile supap TIRNAKLARI 
yuvalara yerle tirilir.  

II. POSTA 
1- Silindir Kafa Saplamalar n n Tak lmas ; Y kanm temizlenmi kafa saplamalar blok 
üzerindeki yerlerine elle vira edilerek tak l r. Özel saplama anahtar le yerine s k l r. 
2- Haz rlanm Kafan n Yerine Tak lmas ; Kafa contas n n bloktaki yüzeyi tiner ile silinir ve 
kuruland ktan sonra kafa contas parmaklar aras nda tutularak (conta yüzeylerini kirletmemek 
için) uygun yönde saplamalardan geçirilerek yerine oturtulur. Haz rlanm kafan n oturma  
yüzeyi tiner ile silinip kurutulduktan sonra saplamalardan geçirilerek yerine oturtulur. Pullar  
ve somunlar tak larak  (somunlara  ya  damlat larak tak lmal d r) 7-8 kgm tork ile ve 
çapraz s ralama yaparak s k l r, 9-10 kgm tork ile tersten gidilerek tekrar s k l r. 12-13 kgm 
tork ile ilk s ralamadaki çapraz s ralama yap larak s k l r. En son ilk s k lan somunda tekrar 
s k l r.  
Not: Daima Tork anahtar n n (KLINK) sesi duyuldu unda kol b rak lmal d r. 
3- Külbitörlerin Toplanmas ve Yerine Tak lmas ; Temizlenmi külbitör muylular na ya 
deli inin tapas ; 243 LOCTITE sürülerek yerine s k l r. Külbitörler muyluya ya lanarak 
tak l r. (Çift Silindirli Motorlarda muylu yata / segman ve külbitör ara pullar

 

da kullan larak 
dizilirler.)  

tici çubuklar Tapetler deki yuvalar na oturacak eklide D KKATL CE konulur. Tak m olarak 
haz rlanm külbitör ayar vidalar ve somunlar tak lm grup kafa üzerindeki yerine konur. 
Külbitör muylu tespit c vatas ve düz pulu ile birlikte 3-5 kgm tork'la s k l r. 
Supab ayar vidalar tici çubuklar n yuvalar na az bir bo luk olacak ekilde vidalan r.  
SUPAB AYARI DAHA SONRA YAPILACAKTIR.  

4- Enjektörler enjektör bak r pullar ile birlikte yak t tahliye deli i motora arkadan bak ld nda 
sol tarafa bakacak eklide yuvas na dikkatlice yerle tirilir. Enjektör tespit flan tak ld ktan 
sonra 5/16 NC somunlar 1/4 kgm torkla dengeli olarak s k l r. 
Enjektörler 175 kg/cm2 püskürtme bas nc na göre ayarlanm t r.   

5- Blokta mazot pompa ba lant saplamalar ile kapakç k ba lant saplamalar LOCTITE 243  
sürülerek ve özel saplama anahtar

 

ile yerine s k l r.   
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6- Tek Silindirli Düz yan kapak Çift Silindirli Motorlarda sa yan kapaklar n ve bloktaki  
ba lant yüzeyleri (conta yüzeyleri) tiner ile temizlendikten sonra kapak yüzeyine ve blok 
yüzeyine conta için TKK Silikon sürülür ve contas yap t r larak yerine tak l r ve 5/16 NC 
c vata ve somunlar 1/4 kgm torkla s k l r. 
7- Ya filtre konsoluna -ya fîltresi ba lama rekoru tak lm

 

olarak bloktaki yerine ba lan r/ 
ya filtresine ya doldurulmu olarak rekoruna elle vira edilerek s k l r.  
8- Uzun ve k sa ya borular ile külbitör muylu ya lama borusu uygun c vata ve alüminyum 
pullar ile birlikte yerlerine tak l r. 
9- Kafalar n don tapas blokta oldu u ekilde yerine çak l r. 
10- Krank Di ilisinin Tak lmas ; 
Krank mili üzerine 5 mm ay kama yerle tirilir. Krank di lisi üzerinde bulunan (0) sente i areti 
d a gelecek ekilde ve kam di lisi üzerinde bulunan (00) i aretleri aras na hizaland ktan ve 
kama yar na yerine getirildikten sonra Özel krank di li çakma aparat ile yerine oturtulur.  

11- Su giri flan contas île birlikte yarine ba lan r. 
12- Mazot Pompalar n n Tak lmas ve Avanslar n n Ayar ; ( Piston Üst Ölü noktaya 
gelmeden kaç derece önce Enjektörün yak t Püskürtmesine Denir) 

 

Mazot pompas yap lan motorun cinsine göre ve ekteki talimata göre layner kullanarak 
de i ken aral k ile ba lan r. Bu ba lamada avans ayar kontrolü yap l r. Uygun de il ise mazot 
pompa alt na layner koyarak veya eksilterek uygun avansta olmas sa lan r. 
Bu ekilde avans ayar

 

tamam olan motorda mazot pompas oturma yüzeyi, laynerler ve 
mazot pompas yüzeyi tiner ite temizlenir kurutulur, yüzeylere TKK 300 silikon conta 
sürüldükten sonra yayl

 

rondela kullan larak somunlar s k l r. Ç FT Silindirli motorlarda e it 
debili mazot pompas kullan lmas na D KKAT edilmelidir. Ayr ca avans ayarlar da e it  
olmal d r. 
ÜÖN ( Üst Ölü Nokta )  
110 Stroklu 1500 Devirli Motorlarda Püskürtme Avans ÜÖN'ya 32 Derece 
100 Stroklu 1500 Devirli Motorlarda Püskürtme Avans ÜÖN'ya 28 Derece 
100 Stroklu 2600 Devirli Motorlarda Püskürtme Avans ÜÖN'ya 32 Derece 
100 Stroklu 3000 Devirli Motorlarda Püskürtme Avans ÜÖN'ya 35 Derece  

Mazot Pompas Avans Ayar ; 
Bloktaki yerine tak lm olan mazot pompas na yak t verilir ve kramiyer tam gaz konumuna 
getirilir. 
Pompada hava olmamas için krank miline tak lm olan (i aretli) dereceli volan çevrilerek 
pompan n kabarc ks z basmas

 

sa lan r. Daha sonra volan yava ve dikkatlice dönü yönüne 
göre çevrilerek arkadan bak ld nda saat yönünün tersine ve mazot pompas ç k rekoru  
deli ine bak l r. Bu delikteki mazotun hareket etti i anda volan' n çevrilmesi durdurulur, 
Bloktaki ana eksen (Depo konsolu ba lant deli i) hizalanarak kaç derece Üst Ölü Nokta' ya 
kala oldu u tespit edilmi olur. Bu tespite göre mazot pompas  alt na layner koyarak veya 
alarak avans ayar yap lm olur.  Not: 0.25 mm kal nl ndaki layner 3 derece'ye tekabül 
eder.   
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13- Tazyikli Yak t Borusu; 
Tazyikli yak t borular Tek Silindirli, Çift Silindirli Ön, Çift Silindirli Arka olmak üzere üç 
de i ik formda olup yap lan motorun cinsine göre özel aparatlar ile K vr larak yerlerine 
kolayca ba lan r ve s k l rlar.  

14- Sübap Ayar n n Yap lmas ; 
Sübap ayar motor so uk iken ve krank di lisi ile kam di lisindeki sente (0) i aretleri ayn 
hizada oldu u zaman yap l r ve sentil ölçüsü emme ve ekzos sübap' lar için 0.25 mm'dir,  

15- Üst Kapak Komple Haz rlanmas

 

ve Yerine Tak lmas ; 
Üst Kapak; lk Hareket Kolu ile Manuel ve Mar ile çal abilen motorlarda dekompresyon 
kollu olarak haz rlan r. 
Dekompresyon koluna gres sürülmü olarak 2 adet O-ring tak l r ve kapaktaki yata na 
yerle tirilir. Tespit pimi kapaktaki deli ine geçirildikten sonra dekompresyon kolundaki 
kanal na hizalan r. Bu pozisyonda kolun kendi ekseni etraf nda kolay dönüp dönmedi ine 
bak l r. Uygun s k l kta bir dönme yap yor ise pim yerine çak l r ve pim ba ezilir.  

Bu ekilde haz rlanm üst kapak conta yüzeyi ile silindir kafas ndaki conta yüzeyi tinerle 
silinir. Her ki yüzeye S L KON TKK 300 conta sürülerek üst kapak contas ile birlikte üst 
kapak yerine oturtularak c vatalar

 

ile ba lan r. (Deneyde test yap ld ktan sonra tekrar Sübap 
ayar

 

yap laca ndan dolay montaj s ras nda silikon conta sürülmez.) T.S. Motorlarda külbitör 
muylu ya lama borusu alüminyum pulu ve özel M8x1 uzun delikli c vatas ile üst kapaktan 
geçirilerek külbitör muylu c vatas na vira edilir.  

Ya kapa na O-ring'i tak ld ktan sonra O-ring'e ince bir tabaka ya sürülerek, ya a kapa 
üst kapaktaki yerine elle vidalan r. YA kapa n n görevi; Karter havaland rmas n sa lamak 
ve ayn zamanda ya koyma yerini kapatmakt r.  

16- Motor Ask Lamas ve Deponun Ba lanmas ; 
Motorlar yak t depolu veya deposuz diye iki tiptir. Deposuz motorlarda motor ask lamas 
silindir kafas

 

üzerinde bulunan 2 adet 3/8 saplamalara geçirildikten sonra rondela  
ve somunlar ile s k l r. 
Depolu motorlarda se blok üzerinde bulunan depo konsolu ba lama yerine önce saplama 
tak l r. Kafada bulunan saplamalara Önce motor ask lamas geçirilir ve üzerine DEPO 
KONSOLU yerle tirilir. Pul ve somunlar tak larak yerine s k l r.  

Depo çemberleri kal p üzerinde bükülerek ekillendirilir. Çember uçlar na gergi pimi c vatas 
ve kontra somunu tak l r, Depo konsol üzerine uygun ekilde ve eksende olacak ekilde 
oturtulur. Her iki taraftan haz rlanm çemberler geçirilir. Klipsler yerlerine konduktan sonra 
vidalar s k l r ve somunlar ile kontra edilir.  

Depo bo altma tapa yerine M.14x1/5 tapa alüminyum pulu ile birlikte s k l r. Önceden 
haz rlanm olan mazot depo filtre flan komple depodaki yerine contas ile birlikte silikon 
TKK 300 sürüldükten sonra tespit edilir.   

http://www.motosan.com


   
MOTOR SANAY ve T CARET A. .        

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

web : www.motosan.com   e-mail:   
Fabrika / Factory   satis.motosan@superonline.com 
Tel:+90-212-550 4562  info@motosan.com 
Fax:+90-212-550 2519        motosan@superonline.com    

- 7 -

  
17- KAPAKÇIK mantar contas ile birlikte yerine tak larak somunlar s k l r.  

18- Yan Kapak Mar l Tak lmas ; 
Tek Silindirli / Çift Silindirli, Motorlarda yan kapak veya mar l yan kapak kullan l r. Her iki 
kapak da conta yüzeyleri blokta ve kapakta temizlendikten sonra silikon TKK 300 sürülür ve 
yan kapak contas ile birlikte bloktaki yerine c vata ve somun kullanarak s k l r.  

19- Ya seviye çubu u yerine tak l r.  

III.POSTA;  

1-Y kanm temizlenmi ve üzerinde çizik veya ezik olmayan krank ön burcu krank mili 
üzerine elle yerle tirilerek krank di ilisine kadar itilir.  

2-Ya Pompas Montaj ve Yerine Tak lmas

 

Ya pompas elemanlar Önce y kan r temizlenir. Ön kapakta uzun ya deli i 5/16 NC tapa 
ile ve LOCTITE 243 sürülerek tapalan r.Ya

 

tahliye deli ine misket ve yay yerle tirildikten 
sonra tahdit kopilyas tak larak sabitlenir.(Burada kullan lan yay n tel çap kal nl artarsa 
ya pompas n n bas nc artar. Bu bas nç fazlal motor so uk iken ilk çal mada ya n 
yo unlu undan dolay daha fazla olacakt r.Buda F LTREN N  patlamas na  veya  hortum  
boru gibi elemanlar n delinmesine sebep olabilir.  

Ya pompa uzun mili ön plakadaki yerine tak ld ktan sonra preste özel çakma aparat ile 
Regülatör di lisi ya pompa uzun miline s k geçirilir.Özel montaj aparat na yerle tirilen ön 
plaka üzerine s ras  ile; ya pompa di lisi, conta, ya pompa ara plaka, conta ve ya pompa 
arka plakas yerle tirilir. Yayl rondelalar

 

ile birlikte c vatalar dengeli s k larak regülatör 
di lisinin kolay dönüp dönmedi i kontrol edilir.   

Bu ekilde haz rlanm ya pompas Özel aparat nda çal t r larak ya

 

bas p basmad ve 
ne kadar bast kontrol edilir, Max. 4 kg/cm2  Minimum 2 kg/cm2 olmas gerekir.Yap lan 
motorun cinsine göre regülatör a rl klar regülatör di lisine yerle tirilir pimleri tak l r ve pim 
ba lar i irilir.  

Ya pompas bloktaki yerine 3 adet c vata ile regülatör di ilisi ile krank di lisi di leri aras nda 
0,05 ila 0.1 mm bo luk olacak ekilde ayarlan r ve s k l r. Ya pompa uzun miline Regülatör 
Tablal  mili regülatör a rl klar n n ucu tablan n içinde olacak ekilde yerine tak l r.  

1500 d/d Motorlarda 4'lü Regülatör A rl

 

2600 d/d Motorlarda 3'lü Regülatör A rl

 

2750 - 3000 d/d Motorlarda 2'li Regülatör A rl kullan l r.     
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3-Regülatör Çubu unun Toplanmas ve Yerine Montaj

 
Regülatör çubu una önce kapsül özel aparat  ile yerine s k olacak eklide çak l r. Regülatör 
çubu u regülatör çatal na 8x30 pimi ile yerle tirilir, kolay hareket etmesi kontrol edilir, 
çataldaki pimin ba lar özel aparat ile i irilerek pimin ç kmamas sa lanm olur. Tekrar 
kolay çal mas kontrol edilir.  

Regülatör çubu unun yar kl olan ucuna da gaz çubu u pimi ile birlikte tak larak (Ters 
tak lmamal d r.( Zira kam di lisine çarpar.) Pimin ba lar

 

i irilir ve bunun da kolay çal mas  
sa lanmal d r  

Komple haz rlanm olan regülatör çubu u bloktaki yerine tutturulur, vidalar n bo lukla  
al n r, gaz çubu u mazot pompas KRAMIYER pimine halkas ve kopilyas ile tak l r. 
Kopilya'n n uçlar ç kmayacak ve herhangi bir yere tak lmayacak ekilde aç larak k vr l r. 
Regülatör çubu undaki kapsülün regülatör tablal mili merkezine basacak ekilde 
ayarland ktan sonra regülatör çatal n n c vatalar s k l r.Rahat çal mas

 

kontrol edilir. 
Regülatör çubu undaki kapsül ile regülatör tablal mili aras nda 0,05 mm den fazla bo luk 
olmamal d r.Zira buradaki bo luktan dolay devir dü üm miktar çok olur. 
Çift silindirli motorlarda ilave olarak iki mazot pompas n n beraber hareket edebilmesini 
sa layan POMPA ARA ÇUBU U halkalar ve kopilyas yukar da bahsedildi i ekilde tak l r.  

4-Ön Kapa n Haz rlanmas ve Yerine Montaj

 

Motopomp motoruna ait gaz kollu ön kapa n haz rlanmas gaz diski ile e lenerek pim deli i 
delinmi gaz kolu miline greslenerek O - ring tak l r. Gaz kolu Ön kapaktaki yuvas na 
yerle tirilir. Kapak ters çevrilerek tezgah üzerine konur. 16 mm yayl düz pul s rt kapak 
yüzeyine gelecek ekilde 12 mm' lik yayl düz pul s rt d a gelecek ekilde yerle tirilir.Bu kola 
ait gaz diski mil üzerine geçirilerek pimlenir, üzerine düz pul yayl rondela ve somunu s k l r. 
Gaz kolunun çal mas kontrol edilir, s k (zor) hareket etmesi istenir. Regülatör yay yerine 
ba lan r gaz kolu tam gaza çekildi inde regülatör yay n n yüksekli i izlenir. Uygun yükseklikle 
olmayan yay bükülerek azalt l r veya ço alt l r. 
Kapak üzerine OES t rnak pimi loktite 243 ile s k l r t rnak pulu ile birlikte ba lan r.  

OES dü mesi komple olarak ön kapa a vidalan r.Ön kapak y kan p temizlenir. Krank keçesi 
gres ya sürülerek ve özel vidal presinde yerine oturtulur. Conta yüzeyleri ön kapakta ve 
blokta tiner ile temizlenir ve ayn yüzeylere silikon TKK 300 sürüldükten sonra krank keçesine 
de gres ya sürülerek dikkatlice yerine oturtularak c vatalar ile birlikte ba lan r.  

Jeneratör Tipi ön kapakta ise stop kolu hidrolik jikle ve gaz ayar dü mesi mevcut olup montaj 
kurallar  içinde bu parçalar jeneratör ön kapa na montaj

 

yap l r. Burada dikkat edilmesi 
gereken hususlardan biri stop kolu milinin o ringli olmas ve yata nda bo luk olmamal d r. 
Zira ya s z nt s  meydana getirir.  

Gaz ayar dü mesine misket yerle tirildikten sonra Özel i irme z mbas ile sabitlenmelidir 
Arada bo luk olmas halinde motorun devir de i imlerine sebep olur.Hidrolik jigle ayar 
deneyde yap l r. 
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5-Kurta z ve Kurta z Saplamas n n Montaj ve Yerine Tak lmas

 
Kurta z saplamas n n k sa di aç lm taraf na LOCTITE 243 sürülerek kurta z elle vira 
edilerek tutturulur. Di er taraf na da LOCTITE 243 sürülür baz motorlarda krank miline 
do rudan vira edilir. Radyatörlü motorlarda ise araya krank kasna konduktan sonra vira 
edilir. lk Hareket Kolu veya 32 Aç k A zl Anahtar ile s k l r.  

6-Termostatl

 

Su Ç k Flan ile Manifold'un Montaj : 
Baz motorlarda termostatl su ç k flan , baz lar nda ise su ç k

 

flan kullan l r.Bu 
parçalar n da montaj nda di erlerinde bahsedildi i gibi conta yüzeylerine silikon conta 
sürülerek yerlerine oturtulur c vata veya somun ile uygun torkta s k l r. Baz lar na OES 
sistemi de montaj edilir. OES ayar motor deneyinde yap l r.   

7-Motorlara Ya Konulmas

 

Üst kapaktaki ya kapa ç kar l r, 
Tek Silindirli motorlar için 2,3 litre 
Çift Silindirli motorlar için 4,3 litre ya koyup ya seviyesi kontrol edilir.  

8-Volant n Tak lmas

 

Baz motorlar mar l oldu u için Önce volana, volan di lisi çemberden s t larak volant 
üzerindeki faturas na tokmakla yerle tirilir. Volan kamas krank milindeki yuvas na düzgün 
ekilde tokmak ile çak larak yerle tirilir. Volan kald r larak kama yar hizalanarak krank 

mili üzerine itilir, Volan emniyet pulu ve somunu hafif greslenerek yerine konur ve somun elle 
vira edilir. Daha sonra özel anahtar ile volan somunu tak l r. lk Hareket Kolu yard m ile 
krank mili döndürülerek s k l r. Daha sonra lk Hareket Kolu ile krank mili tutulur, bu defa 
volan somun anahtar na çekiç darbeleri yap larak s kma i lemi tamamlanm olur.Volana di i 
kaplin ba lan p motor testine haz r hale getirilmi olur.  

MOTORLARIN DENEYLER N N YAPILMASI 
1-Motor Bremze/Dinamometre dö e ine oturtularak ayaklar ndan c vatalar  ile birlikte  
ba lan r. Bu ba lamada BREMZE/ DINAMOMETRE milindeki kaplin ile ayn

 

merkezde 
olmas na ve kaplin ayar na dikkat edilir.  
2-Ya filtre konsolunun giri ine ya bas nç göstergesi (manometre) ba lan r, 
3-So utma suyu giri ve ç k hortumlar motordaki yerlerine ba lan r. 
4-Ekzos ç k ekzos borusuna ba lan r. 
5-Mazot hortumu mazot pompas na ba lan r. 
6-Motor çal t r l r.Ya bas nç göstergesine bak l r.Rölanti devrine gaz ayar yap l r.Motorun 
so utma suyu da az aç larak çabuk s nmas  için 15 dakika çal t r l r.Bu esnada bremze 
vanas da aç larak kalem kal nl nda su akmas  bremze'nin s nmas n önler. 
15 Dakika yüksüz 
30 Dakika 1/2 yükte 
45 Dakika Tam yükte çal t r l r.  

NOT: Her yüklemede bremze'nin suyu aç larak bremze'nin terazide dengeli olarak 
çal mas na dikkat edilir.  
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7-Hidrolik jikle ve duman ayar

 
yapmak için motor tam yükte çal rken hidrolik jikle pistonu 

sabitlenmi olarak hidrolik jikle kovan ile birlikte ön kapa a vira edilerek pistonun regülatör 
çubu una temas etti i an motorda devir dönü ümü ve ses de i ikli i gözlenecektir.Bu 
pozisyondan çeyrek tur kadar geriye al n p kontra somunu ile kovan sabitlenir, Duman 
ayar n n kontrolü ise, motor tam yükte çal r iken bremze koluna tak l olan a rl k 
ç kart larak bir sonraki pime tak l r,bu durumda motorun devrinin dü mesi ve stop'a do ru 
gitmesi gerekir   

8-Motor test esnas nda genel görünümü izlenir, test zaman sonunda durdurulur. Her hangi 
bir ya kaçaklar , gev ek veya gev eyen c vata veya somunlar n olup olmad na bak l r ve 
motor durdurulur. 
9-Üst kapak aç l r ve kafa saplamalar 90 LBS tork (12-13 kgm) ile çapraz s ra ile s k l r.  

10-Subap ayar yap larak (MOTOR SO UK KEN 0.25 mm. ) üst Kapak ve contas

 

silikon 
conta sürülerek ve kapat larak deneyden d ar ya ç kart l r.  

11-OES 'li motorlarda OES sistemi deney esnas nda ayarlan r. Bu ayar, motorun 
so utma suyu kesilir, termal eleman sistem içindeki teli iterek ba l bulundu u t rna  iter bu 
ekilde OES dü me mili yay vas tas

 

ile regülatör çubu una basarak motoru stop ettirir.  

YA KECELER N N YER NE MONTAJINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR  

-YA KEÇELER TOZ, K R ve NEMDEN KORUNMALIDIR. 
-KEÇE DUDAKLARI BEZ veya ELLE S L NMEMEL DIR. 
-KEÇE DUDAKLARININ Y KORUNDUGUNDAN EM N OLUNMALIDIR. 
-YA

 

KEÇELER MONTAJ ED LMEDEN ÖNCE TEM Z MOTOR YA INA DALDIRILMALI 
ÜZER NDEK YA SÜZÜLDÜKTEN SONRA YER NE MONTAJI YAPILMALIDIR.  

-YA KEÇELER N N MONTAJINDA DO RU, TEM Z, EZ K, VURUK OLMAYAN UYGUN 
APARAT LE YER NE CAKILMALIDIR. 
YA KEÇELER BÜYÜK BÎR D KKATLE KULLANILMALIDIR.  

II.ASAMA  

I. POSTA 
MOTORLARIN AKUPLAJI  

MOTOPOMP MOTORLARI 
1-Astarlanm ase üzerine motopomp motoru ba lan r. 
2-Ba lanacak olan santrifüj pompaya kamas ve setuskur c vatas tak lm olarak kaplin 
yerle tirilir. Kaplin; kaplin mili faturas na 2 mm. kalacak ekilde setuskur c vatas s k l r. 
3- ase üzerine pompa kaplin lasti i tak larak yerle tirilir. 
Di i ve erkek kaplin birbirine öpü türülerek sa a ve sola kayd rarak eksene getirilir. 
Pompan n ayak  c vatalar

 

tak larak bo luklar al n r; a a yukar eksende de il ise  
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pompan n ayaklar  alt na layner koyarak yatay eksende olmas sa lan r ve döndürülerek 
çevresel düzgünlü ü de kontrol edildikten sonra pompa ayak c vatalar s k l r tekrar eksende 
olmas kontrol edilir.   

Erkek kaplin setuskur c vatas gev etilerek erkek ve di i kaplin aras ; 2 mm.aç l r.Setuskur 
c vatas Locktite 243 ile s k l r ve boya i lemine haz r hale getiriImi olur.  

D REKT AKUPLE Ç FT RULMANLI JENERATÖR MOTORLARI 
1-Jeneratör motoruna 180 mm 'lik di i kaplin ba lan r ve kaplin lastikleri greslenerek yaz 
k s mlar ayn yönde olacak ekilde t rnaklara oturtturulur. 
2-Ba lanacak alternatöre 180mm 'lik erkek kaplin kamas setuskur c vatas

 

ile birlikte miline 
tak l r.  
3-Alternatöre 8/15/18/22 KVA SAE3 adaptör ba lan r.  

4-Erkek ve Di i Kaplin'lerin birbirine temas etmemesi ve aralar nda 2 mm.lik aral k kalmas 
için kaplin ayar özel aparat  ile motor üzerinde ayarlan r ayarlanm olan özel aparat Adaptör 
üzerine oturtularak kaplin aparata temas etti inde setuskur c vatas s k l r. 
5-Adaptörü ba lanm alternatör motor üzerindeki volan muhafazas na yerle tirilirken erkek 
kaplinin t rnaklar  da di i kaplindeki yuvalar na hizalan r ve yerine oturtulur. Çemberdeki yedi 
c vata yerinden ba lan r. 
6-Krank Mili lk hareket kolu ile çevrilerek kontrolü yap l r. 
7- lave Aksesuarlar, Yak t Filtre Konsolu ma l yan kapak mili, Motor Altl , alternatör altl , 
Devridaim Tulumbas ,gibi parçalar ba land ktan sonra boya i lemine haz rlanm olur.  

D REKT AKUPLE TEK RULMANLI JENERATÖR MOTORLARI  

1-Tek rulmanl ya göre (Volan SAE3 11.5 Inç diske göre i lenmi ) haz rlanm olan jeneratör 
motoru al n r. 
2-Tek rulmanl  alternatöre 8/15/18/22KVA SAE3 adaptör 12 adet c vatas ile birlikte ba lan r.  

3-Adaptörü tak lm alternatörün diski volandaki yuvas na ve delikler kar layacak eklide 
hizalanarak adaptörün faturas volan muhafazas na yerle tirilir. Ba lama c vatalar ile birlikte 
volan muhafazas na ba lan r. 
4-Volandaki yuvas na oturmu olan disk, 8 adet c vatas ile volana uygun ekilde ba lan r. 
5-Krank mili lk Hareket Kolu ile çevrilerek kontrolü yap l r. 
6- lave aksesuarlar tak larak boya i lemine haz r hale getirilmi olur.  

KAYI KASNAKLI JENERATÖR GURUPLARININ HAZIRLANMASI 
Kay Kasnakl Olacak Olan Jeneratör Motoruna; 
1- 150 mm. Flan l kasnak, yak t filtre konsolu, mar l yan kapak mili tak ld ktan sonra boyaya 
verilir. 
2- Alternatörde ise gerdirme takozu kaynat larak boyaya verilir.   

http://www.motosan.com


   
MOTOR SANAY ve T CARET A. .        

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

web : www.motosan.com   e-mail:   
Fabrika / Factory   satis.motosan@superonline.com 
Tel:+90-212-550 4562  info@motosan.com 
Fax:+90-212-550 2519        motosan@superonline.com    

- 12 -

  
3- Boyanm olan jeneratör asesine Mazot bo altma tapas , amand ra ve lastik takozlar 
ba lan r. Boyanm olan motor altl

 

lastik takozlara oturtularak ba lan r. 
4- Boya i lemi yap lm olan jeneratör motoru iç ase üzerindeki yerine oturtularak ba lan r. 
5- Boya i lemi yap lm olan Alternatöre kamas ve setuskur c vatas ; ile birlikte uygun 
kasna tak larak ase üzerindeki yerine oturtulur.C vata ve somunlar tak l r. Kay lar 
kasnak'lar üzerine geçirilerek düzgün ekilde gerdirilerek motor kasna yüzeyinden cetvel 
tutularak alternatör kasna n n içeride, d ar da olmas na dikkat edilir ba lant c vatalar

 

s k larak kasnaktaki setuskur c vatas s k l r. 
6- Kay muhafazas yerine ba lan r ve motor lk Hareket Kolu ile çevrilerek 
kontrolü yap l r.  

MOTORLARIN TANITIMI 
Tek silindirli ve çift silindirli olmak üzere motor Önce iki tipe ayr l r. 
Bu motorlar kullan ld klar piston çaplar na göre de ayr rlar.  

Tek silindirli 98 mm pistonlu 770 cm3 silindir hacimli 
Tek silindirli 108 mm pistonlu 920 cm3 silindir hacimli 
Tek silindirli 108 mm pistonlu 110 mm Stroklu 1000 cm3 silindir hacimli 
Çift silindirli 98 mm pistonlu 1540 cm3 silindir hacimli 
Çift silindirli 108 mm pistonlu 1840 cm3 silindir hacimli 
Çift silindirli 108 mm pistonlu 110 mm Stroklu 2000 cm3 silindir hacimli  

Yine bu motorlar modellerine göre de ayr l rlar, 
7708  Tek silindirli 98 pistonlu 8 HP 
7710  Tek silindirli 98 pistonlu 10 HP 
7712  Tek silindirli 98 pistonlu 12 HP 
7716  Tek silindirli 98 pistonlu 16 HP 
7716-A Çift silindirli 98 pistonlu 16 HP 
7720  Çift silindirli 98 pistonlu 20 HP 
7728  Çift silindirli 98 pistonlu 28 HP 
7732  Çift silindirli 98 pistonlu 32 HP 
9210  Tek silindirli 108 pistonlu 10 HP 
9219  Tek silindirli 108 pistonlu 19 HP 
9219-A Çift silindirli 108 pistonlu 19 HP 
9234  Çift silindirli 108 pistonlu 34 HP 
9239  Çift silindirli 108 pistonlu 39 HP 
11012 Tek silindirli 108 pistonlu 10 HP - 110mm Strok 
11025 Çift silindirli 108 pistonlu 10 HP - 110mm Strok  

Örnek: 77 ve 92 rakamlar; silindir hacimlerini ve 98 veya 108 pistonlu motor oldu unu  
110-110 mm stroklu motor oldu unu ifade eder.  

Bu rakamlar n arkas na gelen 08 veya 39 gibi rakamlar o motorun Hangi beygir gücünde 
oldu unu tan mlar. 
A areti ise ayn silindir hacimli veya pistonlu motorun çift silindirli oldu unu gösterir. 
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Tek ve Çift Silindirli Motorlar n Su Alma Kapasiteleri 

1) Tek Silindirli Radyatör So utma Suyu kapasitesi         1.75 lt.  
Çift Silindirli Radyatör So utma Suyu kapasitesi         3.00 lt.  
Çift Silindirli Süper Radyatör So utma Suyu kapasitesi       4.50 lt.  
Çift Silindirli 5 S ral

 

Süper Radyatör So utma Suyu kapasitesi    5.50 lt.  

2) Tek Silindirli Blok So utma Suyu kapasitesi           1.10 lt.  
Çift Silindirli Blok So utma Suyu kapasitesi           2.25 lt.  

3) Tek Silindirli Radyatörlü Motor Su kapasitesi           4.50 lt.  
Çift Silindirli Radyatörlü Motor Su kapasitesi           5.25 lt.  
Çift Silindirli Süper Motor Su kapasitesi             6.75 lt.  
Çift Silindirli 5 S ral Süper Motor Su kapasitesi          7.75 lt.  

4) Devridaim Su Pompa Debisi 125 mm.  Kasnak 1500 d/d 15 lt/dak  
Devridaim Su Pompa Debisi 125 mm. Kasnak 2350 d/d 22 lt/dak  
Devridaim Su Pompa Debisi 90 mm.  Kasnak 1500 d/d 11 lt/dak  
Devridaim Su Pompa Debisi 90 mm.  Kasnak 2350 d/d 16 lt/dak                           
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MOTORLARIN DENEYDE YAKIT SARF YATI ve BEYG R GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ 
Deneyde ölçümleri yap lacak motor en az iki saat tam yükte çal m olmal d r. 
1- Motor çal ma devrine (bo ta) ayarlan r.  
2- Bremze' deki I. Pime uygun a rl k as l r. 
3- Bremze'nin vanas aç larak bremze kolunun a rl kald rarak terazide olmas sa lan r. 
4- Yak t sarfiyat ölçümü için cam tüp doldurularak tüpteki yak t n vanas aç l r. Üsteki 
i aretine geldi inde kronometre çal t r l r, bu esnada motor devri de ölçülür. Yak t alttaki 
i aretine geldi inde kronometre durdurulur. 
5- Tespit edilen devir ve zaman tablodaki yerine yaz l r. 
6- Motor devrine dokunmaks z n üzerinde bulunan a rl

 

2-3-4-5-6 ve kald rabildi i pime 
kadar de i tirerek ayn ekilde de erler al narak tablodaki yerlerine yaz l r.  

Hesab n Yap l ; 
P  = Kg sabit a rl n her pimdeki etki a rl önceden hesaplan p tabloda yaz lm t r. 
T  = Sn 50 cc yak t n motor taraf ndan yakma zaman ,  
N  = HP Beygir gücü 
Bb = gr/HPH Beygir gücü basma bir saatteki tüketti i yak t miktar ,  

ÖRNEK: 
Motorun 10 kg'l k a rl k ile 1 pimdeki al nan de erleri; 
N= 1586 d/d 
T= 140 Sn 
P= 6.649 (tablodaki de er)           

p.n 
FORMÜL; N = 

 

= HP           
2000  

(GÜÇ)    N =    6.649x1586   =  5,27 HP          
2000        

Yukandaki de erleri al nm motorun yak t sarfiyat:; hesab ;          

151200 
FORMÜL Bb =  = gr/HPh          

N.t         
151200     

Bb = 

 

= 204.9 gr/HPh         
5.27x140      

SONUÇ; Bu motor I. Pimdeki tak l a rl k kald rabilmesi için 5,27 HP güç sarf etmekte olup/ 
bu güç için beygir gücü basma bir saatteki yak t tüketimi 204.9 gr oldu una göre bu motor bir 
saatte 5.27x204.9 = 1079 gr yak t yakar.   

Yukar da ifade edilen formül le motorun her pimdeki de erleri hesaplan r.  
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MONTAJ  TAL MATI  SENTE  AYARI  VE  HESABI  

a) Silindir Gömle i üst yüzeyinden, Piston 20 mm a a ya do ru itilecektir.  

b) Tek Silindirli Motorlarda Sa tarafa, Çift Silindirlilerde Hem sa hemde Sol tarafa Volan ve 
Muhafazaya Çizik at lacakt r. Daha sonra hesaplanan ölçü kadar volan üzerine 2. bir çizik 
at lacakt r.  

c) Volan' çevirdi imizde volan üzerinde 2. Çizgi Muhafaza Üzerindeki 1. çizgiye geldi inde 
ate leme zaman ayarlanm olur.  
MAZOT POMPASI ERKEN PÜSKÜRTÜRSE MAZOT POMPA ALTINA LAYNER KONUR. 
MAZOT POMPASI GEÇ PÜSKÜRTÜRSE MAZOT POMPA ALTINDAN LAYNER 
EKS LT L R.  

d) Volan'a at lan çizgi hesab ( Volan Çap na göre uygun yap lmal d r ) SAE2, SAE 3 SAE 4 
Volan Çap x 360 x 3.14 = 1130.97 
Ç kan Ölçü / 360°     =  1130.97 / 360 = 0.31658 
Ç kan Ölçü / 32°     = 0.31658 X 32 = 10.13 = 101 mm.    

D ZEL MOTOR BAKIMI  

GÜNLÜK BAKIM 
Her gün temiz bez île siliniz. Ya , mazot, su seviyesini; kontrol ediniz. TEM Z YA ve 
MAZOT KULLANINIZ. lk 50 saat çal ma sonunda motor ya n

 

de i tiriniz. Her 100 saat 
çal ma sonunda motor ya n  ya ve hava filtresi ya n

 

de i tiriniz.  
(YA DE M MOTOR SICAK KEN YAPILIR.)  

Ya filtresini temiz ya ile doldurunuz ve takarken alet kullanmay n z. 
Hava filtresindeki ya seviyesini a may n z.  
Gev eyen aksamlar kontrol ediniz ve s k n z 
400 saatte Sübap bo luklar n  kontrol ediniz. Motor so uk iken 0.25 mm sentil ile emme ve 
ekzos sübap'lar n  ayarlay n z.  

Mazot deposunu temizleyiniz mazot tas n  ve filtresini temiz tutunuz. 
100 saatte ya filtresini de i tiriniz.  
2000 saatte yetkili servis ustas na kontrol ettiriniz, gerekiyorsa revizyon yapt r n z. 
K aylar nda motor ve radyatör içine antifriz koyunuz. 
Antifriz k aylar nda donmaya kar oldu u gibi yaz aylar nda da suya 
göre so utma aç s ndan daha uygundur.  

Radyatör peteklerini tozlardan ar nd r n z temiz futunuz.  
V kay lar n gerginli ini kontrol ediniz eskimi kay lar

 

de i tiriniz, eski kay kullanmay n z. 
Elektrik devresinin temizli ine itina gösteriniz. Akünüzü bak ml tutunuz. 
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Motopomplarda, Santrifüj pompalar n ve fan n n temizli ine dikkat ediniz.  
Salmastran n s k olmamas na ve hava almamas na özen gösteriniz. 
Grasörlüklerine daima ya koyunuz.  
K aylar nda pompan n içinde su b rakmay n z.   

KISA KISA B LG LER;  

Motor h z nda her 100 d/d l k dü ü GÜRÜLTÜYÜ 0.5 dbA azalt r.  
Motorun devir say ' azald kça atalet kuvvetleri ve momentleri azalaca ndan dayan kl l 
artar.  
Dü ük h zlardaki motorlarda daha az bak ma ihtiyaç vard r,  
Dü ük güçteki bir motorun a r yüklenmesi yak t tüketimini art rd gibi k sa sürede problem 
yarat r.  
Büyük güçteki bir motorun hafif/az yüklenmesi yak t tüketimini art r r.  

Güç letimi; Kay Kasnaklarda  %85 Verim 
Redüktörlerde        %95 
Alternatörlerde        %77-%85 
Santrifüj Pompalarda      %50-%60  

Santrifüj pompalarda devir h z  %10 artt r ld nda pompan n güç htiyac %33 artar. H z 
dü tükçe bu htiyaç azal r.  
Küçük motorlarda kullan lan alternatörlerde güç tüketimi üretilecek elektrik gücünün iki katidir. 
Güç hesaplan rken güvenlik pay olarak %5 al nmal d r.  
S cakl k +27° C yükseklik 100 mt ye kadar olan artlarda KL M ve YÜKSEKL K faktörü 
dikkate al nmaz.  
Bir makine dünya çap nda pazarlanacaksa s cakl k ve yükseklik faktörü olarak 1/33 al n r. 
Bu faktör; 
2000 mt yükseklik ve + 30° C s cakl k %60 ba l nem, 
1300 mt yükseklik ve + 40° C s cakl k %100 ba l nem kapsar.  

BUNLARA GÖRE; 
PG = Tahrik edilecek makinenin güç ihtiyac , 
FS = Güvenlik faktörü/ 
PH = irtifa faktörü PM = PG x FS x FH x FT 
FT = S cakl k faktörü =1,33 PM= PG x FS x l/33 
PM = Gerekli ç k gücü.  

ÖRNEK; Tahrik edilecek makinenin güç ihtiyac ;  
PG= 5 KW  Güvenlik rezervi %5   
FS= 1/05 
S cakl k ve yükseklik faktörü = 1/33 
Gerekli Ç k Gücü; PM = PG x FS x l/33 
PM = 5 x 1,05 x 1/33 
PM = 6.98 KW olmal d r. 
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Dizel motorlar taze dolgun olan havay silindirlere rahat almal

 
ayn zamanda bu hava 

so utmaya yard mc olmal d r. Yani dizel motorun bulundu u yerde hava sirkülasyonu 
olmal d r.  

Motor blo undan ve di er aksamlardan yans ma yoluyla transfer olan s bu ortamdan rahat 
bir ekilde uzakla t r lmal d r. Uzakla t r lm olan s nm hava tekrar emme havas yla 
kar p silindir içine almamal d r.  

Mümkünse bulundu u yerin rüzgar yönlerine uygun ekilde ekzos ç k n n yönü ve 
uzakla t r lan s cak hava kanallar vas tas yla yönlendirilmelidir.  

Ekzos borusu en k sa yoldan ve mümkün oldu unca yukar dan at lmal ve ekzos borusu izole 
edilmelidir.  

Taze hava giri i mümkün oldu unca yere yak n menfezlerden al nmal d r.  
Motorlarda YANMA sonucu aç a ç kan s n n 1/3'ü güç letimi için kullan l rken, 1/3'ü  
so utucu ç k na hava ve suya,  1/3'ü de ekzos gaz olarak d ortama at l r. Kalan %5-7'si 
blok yüzeyinden yans ma yolu ile d ortama transfer olur.  

Motor lk Hareket Kolu île çal t r lacak ise kol boyunun mümkün oldu unca k sa olmal ve 
çözülebilir kavrama kullan lmal d r.  

Motorlara yak t d ar dan verilecekse yak t borusu U eklinde olmal d r.  

E er yak t tank motorun  üstünde de il ise yak t hortumlar ndaki direnci art rmak için depo 
mazot pompas

 

hizas ndan 0,5 m. yüksekte olmal d r.  

Hava filtresi daima motordan yüksekte olmal veya hava kanal ile yüksekten hava almal d r.  

Uzun süre çal t r lmam motorlar birden çal t r lmamal d r. Kolla veya mar la k sa 
aral klarla döndürerek ya lama kanallar n n ve yataklar n ya lanmas sa lanmal d r.              
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JENERATÖRLERDE MOTOR GÜCÜ  

GÜÇ HP  =   KW X 1.36 X100 

         

% Verim 
Alternatörlerde Verim; 
6-8 KVA Alternatörlerde 0.77 
10 - 12,5 KVA Alternatörlerde 0.80 
15 - 30 KVA Alternatörlerde 0,85  

Örnek: 15 KVA gücündeki alternatör için kaç beygirlik dizel motora ihtiyaç vard r,

 

KW=KVA x Alternatör güç faktörü 0.8 
KW= 15x0.8  
KW=12 
HP=   KW x 1,36 x 100

      

% Verim 
HP=   12 x 1,36 x 100

       

0.85 
HP= 19 beygir gücünde motora htiyaç vard r.  

Jeneratörler KVA ile tan mlan r. 
KVA NED R; Alternatörün üretti i voltajda çekilebilecek ak m n ifadesidir.  

Tek Fazl (Monofaze) Alternatörler  
KVA  = V (Volt) x A (Amper Ak m )

        

1000 
MONOFAZE / 1 Fazl  
Örnek: Alternatörün etiketinde bulunan de erler 220 volt 32 Amper olsun. Bu alternatör kaç 
KVA d r. 
KVA =  220 x 32

 

= 7,04 KVA oldu u hesaplan r.      
1000 

Üç fazl alternatörierde 
KVA = V x A x 1,73

      

1000 
Örnek : Alternatörün  etiketinde  380 Volt  21 Amper de erler bulundu una göre bu 
alternatör Kaç KVA d r. 
KVA = 380 x 21 x 1.73 =13.8 KVA d r.       

1000 
KW (Kilowatt) = KVA x 0.8 (Alternatör Güç faktörü) 
1 KVA = 0,8 KW 
HP (Beygir Gücü) = 75 kgm 
HP = 0,745 KW 
1 KW = 1,36 HP   
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MOTOPOMP SEÇ M

 

Pompa seçiminde en Önemli iki faktör, DEB  (Q) ton/saat: BASMA YÜKSEKL  HmSS 
(metre su sutunu)'dir. Bu iki önemli faktörün olu turdu u POMPA KARAKTER ST K E R S

 

göz önüne al n r.  

Pompan n seçimi (Dolayisiyle Motopompun) yap lacak sulaman n cinsine göre (Salma-
Ya murlama-damlama) yapl mas gerek motor ömrü gerekse ekonomiklik bak m ndan önem 
ta r.  

Sulama sisteminde mümkün oldu u kadar fazla suyu gönderebilmek için YÜKSEK DEB L 
pompalar kullan l r, bu tür sulamaya SALMA SULAMA denir.  

Salma sulamada pompadan istenen, ihtiyaç duyulan su miktar n ÇEKECEK BELL    
MESAFELERE TA IYACAK ve BELL

 

YÜKSEKL KLEREDE ç karacak olmas ndan Ötürü 
ve bu kay plar' da kar lamas için BASINÇ da yapmas gerekir.   

htiyaç duyaca m z  pompan n  seçiminde  pompan n  suyu basabilece i yükseklik H 
(metre olarak arazi kot fark ) pompam z n manometrik basma yüksekli i Hm (pompan n su 
basma grafi inden) ihtiyac m z olan su miktar Q ton/saat verilerinden yola ç karak ayr ca 
boru ve tesisat kay plar n da boru malatç s n n cetvellerini  kullanarak hesaplayabiliriz.  

ÖRNEK; 4" MY Pompa ile 60 ton/saat su bas lmak istenmektedir. Borulama sisteminde 80 
mm boru kullan lmakta olup toplam kulland m z boru boyu 400 mt' dir. Tesisat m zda 2 adet 
dirsek ve bir adet çek valf bulunmaktad r. Bu verilere göre pompam z n kaç metre yüksekli e 
su basabilece inin bulunmas d r.  

ÇÖZÜM:  
Önce cetvelden her 100 metre boru basma gelen boru kayb na bakanz. Bu kay p 0.22 metre 
oldu unu görürüz. 400 metre boru kulland m za göre;  

Boru Çap 80 mm. Debi = 60 Ton/saat,  Buradan Boru Kay p cetveli ilgili K sm kal n yaz l . 
d mm. 30 40 50 65 80 100 125 150 175 
0 Ton/saat          

50 17.98 4.41 1.51 0.42 0.16 0.05 0.02 0.01  
60 25.28 6.23 3.11 0.59 0.22 0.07 0.03 0.01 0.01 
70 33.75 8.31 2.81 0.79 0.29 0.10 0.03 0.01 0.01 
80 43.41 10.66 3.60 1.01  0.13 0.04 0.02 0.01 

 

400 
 x 0,22= 0.88 metre 

100 
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Di er tesisat elemanlar ndan kaynaklanan kay p; her dirsek için 100 metre boru için tablodan 
bulunan boru kayb n n 5 kat al n r.  
0.22 x 5 = 1.1 metre  

îki adet dirsek kullan ld na göre ; 
1.1 x 2  = 2.2 metre  

Çek valf içinde tabloda bulunan her 100 metre boru kayb n n 15 kat

 

al n r.   0.22 x 15 - 3,3 
metre  Toplam kay p; 0.88+2,2+3.3=6.38 metre  

Pompam z n 60 ton/saat da basma yüksekli i su basma grafi inden bakar z.  
42 metre - 6,38 = 35,62 mt GERÇEK SU BASMA YÜKSEKL OLARAK bulunur.  

YA MURLAMA MOTOPOMPU SEÇ M

  

Ya murlama sulamada amaç farkl olup suyu belli bir boru tesisat kullanarak ya mura 
benzer bir ekilde ayn zamanda ve e it miktarda her tarafa ula arak topra a göndermektir.  

Ya murlama motopomplannda istenen YÜKSEK BASINÇ' t r. 
Emme, basma yükseklik faktörü ile birlikte borulama kay plar n yenecek ve 
sprink'lerdeki bas nc temin edecektir.  

Genelde PATATES, DOMATES vs. gibi ya murlama ile sulanan ürünlerde A/2 sprink'ler 
kullan l r, A/2 sprink (Ya murlama  Ba l ) dedi imizde bu ba l k 2 Atmosfer bas nç  ile 
çal r ve saatteki su tüketimi 2 tondur.  

Bu k sa bilgiler alt nda bir örnek yapacak olursak;  

Ya murlama sistemi ile patates sulamak istiyoruz, Elimizde 80 mm. çap nda 450 metre, iki 
adet dirsek ve bir adet çekvalf olan borulama hatt m zda 20 adet A/2 ya murlama ba l m z 
kullan lmaktad r. Emme derinli imiz 3 metre, basma yüksekli imiz 12 metre oldu una göre 
bu ürünümüzü hangi güçteki bir motopomp ile sular z.  

ÇÖZÜM;  
Önce toplam kay plar bulmal y z.           

Toplam kay p Tk =   Bb    

 

x Bk + 5 x Dk + 15 x Ç.K.          
100    

450x0,22 
Tk= 

 

+ 2 x (5 x 0.22 ) + 15 x 0.22     
100 

Tk= 6,49 metre.  

http://www.motosan.com


   
MOTOR SANAY ve T CARET A. .        

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

web : www.motosan.com   e-mail:   
Fabrika / Factory   satis.motosan@superonline.com 
Tel:+90-212-550 4562  info@motosan.com 
Fax:+90-212-550 2519        motosan@superonline.com    

- 21 -

 
Bk= Boru kayb cetvelden bak l r. 
Bb= Kullan lan boru boyu. 
Dk= Dirsek kayb boru kayb n n 5 kat al n r. 
Çk= Çekvalf kay b boru kayb n n 15 kat al n r. 
Toplam Basma yüksekli i H: 
He= Emme derinli i    H= He+Hg+îb+Tk 
Hg= Basma yüksekli

   

H= 3+12+20+6,49 
b= i letme bas nc

    

H= 41,49 mt 
Tk= Toplam kay p  

Ne kadar suya ihtiyac m z oldu unu hesaplayal m. 
A/2 sprink 2  on/saat kapasiteli olu una göre 
(Debi) Q = 2 x 20 = 40 ton/saat suya ihtiyaç var.  

Bunlara Göre;      
Q x H             40 x 41,49 

Güç HP=  = HP= 

 

HP= 11,16 beygir gücüne ihtiyaç vard r.     
75 x 3.6 x n         75 x 3.6 x 0.55  

Pompa 2 metre (He) den su emmekte ve 13 metre (Hg) yükseklikteki tarlam za basacakt r. 
Salma sulama oldu u için boru ç k ucundaki bas nç 1 Atmosfer (10 mss - meter sütün 
santim)' dir. Buna i letme bas nc

 

da (ib) denilir.  

Bu bilgilere göre güç ihtiyac m z ne olacakt r. 
Hm (Manometrik Yükseklik) = He+Hg+Ib+Tk (Toplam Kay p) 
He= Emme derinli i    Hm = 2+13+10+6/38 
Hg= Geometrik yükseklik  Hm = 31,38 mt 
b= i letme bas nc

 

Tk= Toplam kay p       

GÜÇ HP =   Q x Hm   

       

75 x 3.6 x n        
Not: Bu formülde debi Q=ton/saat olarak al nm t r.    

60 x 31,38 
HP =  = HP = 12,67   

75 x 3.6 x 0,55 
Yukar daki hesaplamada Q (debi) ton/saat olarak al nm t r. Ayn

 

verilere dayanarak Q 
(debi)'yi Litre/Saniye olarak ald m zda ise kullan lacak formül;      

Q.Hm 
GÜÇ HP = 

      

75 x n 
Q = 60 ton/saat = 16,66 Litre/Saniye     

16,66 x 31,38 
HP =  = 12.67      

75 x 0,55 
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MOTOPOMPLARDA MUHTEMEL ARIZALAR 
1- POMPA SU ÇEKM YOR 
Emme borusunda hava vard r veya hava al yordur Klape t kal olabilir, 
Pompa Fan  kanatç klar

 

Çamur ile t kanm olabilir. 
Pompa Fan kama kesmi olabilir. 
Pompa'n n Su Emme derinli i 6-7 metreden fazlad r.  

2- MOTOR KAPLIN KIRIYOR KAPL N LAST N  BOZUYOR 
Motor, pompa ba lamas yanl t r. (Ekseninde de il) 
Motor veya pompa ba lant c vatalan gev ektir.  

3- POMPA MOTORU ZORLUYOR DUMAN YAPIYOR 
Motora göre uygun pompa ba lanmam , ( Pompa Motordan Motorun kapasitesinden fazla 
güç istiyor )  
Pompan n rulmanlar bozuk.  

4- YA MURLAMA YAPMIYOR 
Pompa seçimi yanl , (Yüksek bas nçl

 

kademeli pompa de il) 
Borular n da t m tesisat uygun de il.  

MOTOPOMPLARDA BEYG R GÜCÜ HT YACI 
Q= Debi ( Su Miktar )  
H= Toplam basma yüksekli i ( m )  
n = Verim (%)          

Q x H 
Güç HP = 

       

75 x 3,6 x n 
ÖRNEK; 25 Metre yükseklikte bir yere saatte 90 ton suya htiyac m z oldu unu varsayal m. 
Pompa verimini de % 55 olarak kabul edersek;  

Gerekli Motor Gücü 
HP=  __Q x H_____

 

=   _ 90 x 25 ___

  

= 15,15 HP 'ye ihtiyaç vard r.    
75 x 3,6 x n       75 x 3.6 x 0.55            
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OTOMAT K KONTROL PANOSUNDA BULUNAN C HAZLAR 

Standart cihazlara ek olarak grup gücüne uygun  
1. Akü arj redresörü, 
2. Mikro-i lemcili otomatik jeneratör kontrol ünitesi,  
3. Otomatik - manuel ebeke - jeneratör by-pass Kontaktörleri   

OTOMAT K KONTROL S STEM

 

ehir ebeke enerjisi fazlar ndan biri, ikisi veya tamam n n kesilmesi ya da belirlenen 
limitlerin d na ç kmas durumlar nda, jeneratör grubunun 7-10 sn. içerisinde devreye 
girmesini ve sistemin jeneratörden beslenmesini sa lar. Elektronik kontrol ünitesi île 
jeneratöre; otomatik, manuel, bo ta test ve yükte test pozisyonlannda kumanda edilebilir. 
(Daha geni bilgi için lütfen irketimizi aray n z) kontrol cihaz ayn zamanda dizel motor ve 
alternatörün korunmas i levini de görmektedir.  

MANUEL POZ SYON 
Bu konumda jeneratör grubu ebeke cereyan kesilmesinde devreye girmeyecek, ebeke 
cereyan

 

tam ve normal ise sistem ebekeden beslenecektir.  

OTOMAT K POZ SYON 
Bu konumda ebeke cereyan tam ve normal ise sistem ebekeden beslenecek faz kesilmesi 
yada ebeke voltaj n n normal s n rlar d na ç kmas halinde grup otomatik olarak devreye 
girecek ve sistem jeneratörden beslenecektir. Grup ya bas nc n n dü mesi, s cakl n a r

 

artmas , a r

 

h z, a r

 

yük, dü ük-yüksek alternatör voltaj , dü ük akü voltaj gibi durumlarda 
kl ikaz verecek ve gerekli hallerde stop edecektir.  

BO TA TEST 
Bu pozisyonda ebeke cereyan varken grup test edilebilir, ebeke cereyan kesintiye 
u ramaz ancak bu esnada ebeke normal s n rlar d na ç karsa otomatik pozisyonda 
oldu u gibi yük jeneratöre otomatik olarak geçer.  

YÜKTE TEST 
Bu konumda grup çal r, ebeke cereyan n

 

keser ve yükü üzerine al r, sistem jeneratörden 
beslenir.  

JENERATÖR GRUP ÖZELL KLER

 

Dizel motor ve alternatör birbirlerine kay kasnak / esnek kaplin ile direk ve çapraz olarak 
ba lanm t r. Bu grup çelik saçtan, en az sekiz saat kapasiteli bir yak t tank eklinde mal 
edilmi ase üzerine, vibrasyon emici lastik takozlarla monte edilmi tir       
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STANDART EK PMANLAR 
1. Dizel motorun 12V elektrik sistemine uygun ve mar motorunun kapasitesine göre 
seçilmi Kur un/Asit/ Bak ms z akü bataryas ve ba lant lar . 
2. Egzoz susturucusu, esnek Egzoz borusu ve ba lant lar , 
3. Dizel motor üzerine monte ya , hava ve yak t filtreleri, 
4. Mar motoru, 
5. arj altematörü, 
6. Tropikal tip orijinal radyatör ve di er standart ekipmanlar  

KONTROL ve KUMANDA TABLOSU  

Çelik saçtan imal edilmi olan mente eli, kapakl ve kilitli kontrol ve kumanda tablosu, 
titre imden korunmas için 1-3 metre uzatma kablosu ve duvara asma ekipman le birlikte 
sevk edilecektir. Kontrol ve kumanda cihazlar kapak üzerine monte edilmi tir.   

Panoda kullan lan tüm malzemeler güvenli ve rahatça ula labilecek ekilde dizayn  edilmi

 

ve kaliteli malzemelerle donat lm t r. Kablo kesitleri çekilen ak mlara göre seçilmi tir.  

STANDART C HAZLAR 
1. Üç adet ampermetre   6.  Acil Stop Butonu  
2. Voltmetre       7.  Ya kaz Lambas

 

3. Voltmetre komütatörü  8.  Is t c l Mar anahtar

 

4. Yak t Seviye Göstergesi  9.  Gerekli röle, klemens, kablo ve kablo ba l klar

 

5. arj Lambas

      

10. Çal ma Saati  

KONTROL PANOSUNDA BULUNAN C HAZLAR 
Standart cihazlara ilave olarak grup gücüne uygun 
1. Alternatör ç k na monte edilmi termik manyetik alter 
2. Dü ük ya bas nc , a r s cakl k, Dü ük Yak t Seviyesi, Dü ük Radyatör Su Seviyesi gibi 
durumlarda dizel motoru stop ettiren emniyet sistemi.  

JENERATÖRLER N TEST ED LMES

 

Haz rlanm jeneratör Gurubu test stand na al n r. 
1-Ekzos borusu ba lan r 
2-Depoya mazot konur ve havas al n r. 
3-Radyatörüne -30 derece ayarl antifriz konur. 
4-Ya

 

seviye çubu u ile motor ya kontrol edilir. 
5-Panoya kablo ç k lar ba lan r. 
6-Gurup çal t r l r, önce frekans ayar yap l r ve gaz ayar dü mesi kontras

 

s k l r. Gücüne 
göre yükleme yap l r; Voltaj/ KW kontrol edilir. Panodaki pako alter/ voltmetre, ampermetre/ 
frekansmetre, zaman saati/ kl ikaz göstergeleri ile birlikte acil stop dü mesinin çal malar 
kontrol edilir.   
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7-Otomatik jeneratörlerde ise ebekeye girmek ve ç kmak suretiyle jeneratörün çal mas 
kontrol edilir. 
8-Hidrolik jikle ile a r yük kontrolü yap l r.( Motorlar Siyah Duman yapmayacak ekilde 
ayarlan r ) Ya  ve hararet alterleri ile koruman n çal p çal mad kontrolü yap larak test 
tamamlanm

 

olur. 
9-Hidrolik jikle ile gaz ayar dü mesine Sar boya ile mühür yap l r. 
10-Uzaktan kumanda sisteminin çal mas kontrol edilir. 
11-Pano contalar yerine tak l r.  

MOTOPOMP MOTORLARININ TESTLER N N YAPILMASI 
Sevk haline gelmi motopomp motoruna 
1-Mazot filtresini geçecek kadar mazot konur. 
2-Otomatik hava alma sistemindeki mazot tahliye hortumu ç kart larak mazot pompa 
gövdesindeki hava al nm olur hortum yerine tak l r.  
3-Motor kolla çevrilerek ve motora gaz vererek enjektör borular n n dolmas

 

sa lan r ve 
mazot basma sesi duyulunca b rak l r. 
4-Radyatörlü ise radyatör ve bloktaki su kanallar su veya antifrizli su ile radyatörden 
doldurulur. 
Tek Silindirli Blok So utma Suyu Kapasitesi 1.10 lt. 
Çift Silindirli Blok So utma Suyu Kapasitesi 2.25 lt. 
Tek Silindirli Radyatör So utma Suyu Kapasitesi 1.75 lt. 
Çift Silindirli Radyatör So utma Suyu Kapasitesi Normal 3.00 lt., Super 4.50lt.,5 Super 5.50lt.  

Tek Silindirli Radyatörlu Motor Su kapasitesi 4.50 lt. 
ÇS Radyatör Motor so utma suyu kapasitesi Normal 5.25 lt. Super 6.75lt, 5 Super 7.75lt.  

5-Santrifüj Pompa içine su konur (Is n p sarma yapmamas için) 
6-Ya çubu u ile ya seviyesi kontrol edilir. 
7-Motor çal t r l r, çal mas izlenir tam gaza ve stop'a birkaç defa gaz kolu çekilerek 
motorun gaz yemesi (kendini toplamas ) kontrol edilir. 
8-Arabal

 

ise tekerlekleri/ ta ma kollar tak l r.Römorklu ise römork, aksesuarlar le haz rlan r  

BOYA 
Akuplajlar ve gerekli i lemleri yap lm motorlar n/ motopomplar n/ jeneratör gruplar n n ve 
di er aksamlar n BOYAMA i lemleri.  

1- Boyanmamas

 

gereken yerler yerlerine göre kapak veya ya

 

kullan larak izole edilir. 
Varsa genel görünümdeki aksakl klar (Çapak/ pas, toz vs) temizlenir, düzeltilir. 
2-Solvent veya tiner ile komple y kan r.Ya lardan ve pisliklerden ar nd r l r. 
3-Gerekli olan yerlere macun çekilir ve temizlenir. 
4-Uygun astar boya malzemesi ile astar boyas yap l r.Kurumas için 24 saat bekletilir. 
5-Astarlanm mamul boyanmak için tekrar incelenir ve boyan r. 
6-Kurumas  için 24 saat bekletilir.  
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AKSESUARLARIN TAKILMASI VE SON KONTROL 
1-Hava filtresi contas ile birlikte yerine ba lan r.Tas sökülerek içine i areti seviyesinde 
MOTOR YA I konur. Hava Filtre tas düzlem'de düzlü ü ve O-Ring'i Kontrol edilir. 
2-Mazot otomati i yerine silikon conta sökülerek ba lan r ve mandal n n çal mas kontrol 
edilir. 
3-Mazot tas (Filtresi) konsoluna ba lan r ve mazot pompalar ile birlikte mazot hortumu 
ba lan r. Depolu motorlarda mazot tas yerine depo ile mazot pompas aras na mazot 
hortumu ba lan r. 
4-Mar l motorlarda mar motoru yerine ba lan r.  
5-Devridaim su giri flan contas kullan larak yerine ba lan r.(Radyatörlü motorlar için) 
6-Devridaim'e pervanesi ba lan r, 
7-Mar l motorlarda arj Alternatörü veya gergi kasna miline ba lan r kay tak larak ve 
gerdirme lamas le gerdirdikten sonra cetvel ile kasnak hizas kontrol edilir. Uygun hale 
getirildikten sonra mar l yan kapakta bulunan c vatalar s k larak sabitlenir. Mar l olmayan 
motorlarda ise gergi kasnak sistemi bloktaki yan kapak üzerine ba lanarak gerdirildikten 
sonra sabitlenir. 
8-Pervane korunmas radyatör korumas  üzerine ve radyatör lastik takozlar tak lm olan 
radyatör konsoldaki yerine oturtularak takozlar

 

ba lan r alt ve üst hortumlar kelepçeleri île 
tak larak ve dikey konumda olmas na özen gösterilerek ba lan r. Devridaim kay

 

hortumlara 
temas etmemelidir. 
9-jeneratör Motorlar nda pano ve mar kablolar mar l motorlarda ise mar tablosu ve 
kablolar ve yerlerine uygun ba lama artlar ile ba lan r. 
10-Mar l motorlarda selonoid kapakç a ba lan r.Di er aksesuarlar

 

ile stop kolu ile 
irtibatland r l r. Burada stop kolunun ileri gitti inde tam gaz aç lmas na ve stop etti inde de 
mazotu kesecek nitelikte kapanmas na dikkat etmek ve ayarlamak gerekir. 
11-Mazot emi ve geri dönü hortumlar kelepçe ve segmanlar ile ba lan r. 
12-Motorlar n tariflerine göre ISITMA BUJISI/ BLOK ISITICISI gibi ilave aksesuarlar uygun 
ekilde yerlerine ba lan r. 

13-Motor etiketine motor numaras yaz larak silindir kafas ndaki yerine perçinlenir ve di er 
CE ikaz ve D KKAT gibi yap t rma ET KETLER  ilgili yerlere eksiksiz olarak yap t r l r.            
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