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lntroduktion
Volvo Penta "Gdr det sjdlv"-handbok lor sm6manna
dieselmotorer behandlar MD5, MD7,, MD I I och MD I 7,
och dr till stora delar dven anvdndbar ftir MD6, MD2 och
MD3.

Din Volvo Penta-motor har en inbyggd hog kvalitet och dr
verkligen vdrd att virda. Hur ldnge din motor skall tjdna
dig troget beror ndstan helt pfl den omvirdnad du ger

den.

Ndr vi talar om omvirdnad si vdnder vi oss till dig som vill
utfiira viss service, skcitsel, justeringar och reparationer
sjdlv.

Boken bygger givetvis pi anvdndandet av Volvo Penta
original reservdelar ftir det dr de enda delar vi pi Volvo
Penta tar ansvar fior. Tillbehor dr presenterade sist i

boken.

Vissa kontroller, justeringar och reparationer kan klaras
med relativt enkla hjuilpmedel och hiindighet. Andra
arbeten krdver mer skicklighet och teknisk utrustning. Ar
du osdker pA om du klarar av det, anlita di en auktoriserad
Volvo Penta seryiceverkstad som har specialutbildad
personal och alla specialverktyg. Om din motor fortfaran-
de dr inom garantitiden mflste alla arbeten pi motorn
utfiiras av Volvo Penta auktoriserad verkstad.

Om du vill ha utftirligare beskrivning av mer avancerade
ingrepp i motorn hdnvisar vi dig till vira verkstadshand-
bcicker som du kan bestdlla genom Volvo Penta iterftir-
sdljare.

Volvo Penta
Tekniska Publikationer

@Volvo Penta 1982



Volvo Penta "Gor det sialv"
handbok innefattar foliande

motorer:

MD5A och B med MSB backslag
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MD5A och B med I l0 S segelbAtsdrev
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MD5C med 1205 segelbitsdrev
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MDTA med MSB backslag

MDTA med I 10S segelbAtsdrev
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MDTB med MS2 backslag
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MDTB med l20S segelbitsdrev
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MDI IC med MSB backslag
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MDI lC med I l0S segelbitsdrev



MDI lD med MS2 backslag
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MDI lD med l20S segelbAtsdrev
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MDl7C med MSB backslag
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MD lTC med I 10S segelb6tsdrev
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MD l7D med MS2 backslag

MD l7D med 1205 seeelbitsdrev
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Cyllnderlock

Byte av cylinderlockspackning
Kontrolldragning av cylinderlock
Justering av ventilspel
Rengoring av insugningsljuddiimpare
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Cylinderlock
Fciljande detaljer skall vara nya niir cylinderlocket monteras.

Packning, avgaskrcik
Packning avgasrcir-cyl.
Cylinderlockspackning
Ventilkipspacknin!

MD5
803374-8

838127-9
838066-9

MD7
803374-8

840270-3
8401l5-0

MDI I
803374-8
833598-6
8334s3-4
802399-6

MDIT
803374-8
833598-6
833453-4
802399-6

Fciljande verktyg behcivs ftir nedanstiende arbeten.

Byte av cylinderlocksPackning
Insexnyckel
Ringnyckel

6pp"tt, fast nyckel
Hylsa
Kontrolldragning av cylinderlock
Insexnyckel
Ringnyckel
Opptn fast nyckel
Hylsa
Justering av ventilsPel
Insexnyckel
Ringnyckel
Opp.n fast nyckel

Utciver ovanstiende verktyg behcivs skruvmejslar med mejselbredd 7

samt rengciringsdukar.

MD7

10,  l7  mm

13 (3 st) 17 mm
15 mm

17 mm
13 mm (3 s0
15  mm

17 mm
13 mm (3 s0

och l0 ofr, bladmitt frir ventiljusteringen

MD5
5,6 mm
l/2" ,7 mm, 10,
1 3 ,  1 5 ,  1 7
17 ,  18  mm
10,  15 mm

5,6 mm
l/2", l0 mm

15 mm

5 m m
l/2"

MDI I ,  MDIT
l0 mm
10,  12,  13,  l7  mm

17 mm
13,  19  mm

l0 mm
12, 13, l7 mm

19 mm

mm
l7 mm

l 0
1 3 ,

i"*t1h**,.
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Byte av cylinderlocks-
packning
Al lmdnt
Tappa av kylvattnet frin motorn. Liggerbiten i sjcin skall
bottenkranen vara sldngd under hela arbetsoperationen.
Huvudstrcimbrytaren skall vara i "frin"-ldge. Fcir att
undvika risken av att smuts ramlar ner i cylindrar och
ventilmekanism bcir en noggrann utvdndig rengciring av
motom inleda arbetet. Demontera insugningsljudddmpa-
ren genom att lossa skruven lor kldmftirbandet pi anslut-
ningshalsen. Passa pi att rengcira insugningsljudddmpa-
rens insats. Doppa hela insugningsljudddmparen i diesel-
olja, skaka om den, l6t den sedan rinna av. Drdnk ddrefter
in insatsen i tunn motorolja och l6t den ddrefter rinna
av.

Demontera avgasrcirskrciken frin motorn. Lit om mcijligt
avgasslangen sitta kvar pi krciken. Lossa alla kylvatten-
ledningar som dr anslutna till cylinderlocket.

Lossa tryckrciren frin insprutarna. Eventuell klamning av
tryckrciren skall ocksi lossas. Sett pe skydd fiir mynning-
arna pi rcir och insprutare.

Dra loss kabeln frin temperaturgivaren (vid termostaten).
Demontera ventilkipan. Lossa ddrefter ventilbryggan, pA
MDI I och MDl T dven oljerciret frin vipparmsaxeln. Var
forsiktig si att inga skruvar eller brickor ramlar ner i
cylinderlockets olika hil. Lyft bort ventilbryggan.

ir,
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MD5, MDI l, MDl T . Lyft upp ventillyftarnas stcitstiing-

er. Dra ftirsiktigt si att inte ventillyftaren loljer med. Risk

finns di att denna plotsligt sldpper och ramlar tillbaka i fel

ldge.

MDI l. MD17. Lossa de 4 skruvama som hiller avgasrci-

ret till det cylinderlock som skall demonteras.

Lossa cylinderlocksmuttrarna och tavarupi muttrar och

brickor. Lyft av cylinderlocket. Kassera cylinderlocks-

packningen och avgasriirspackningen. Gor rent tdtnings-

y,torna pA cylinderblock och cyl inderlock. Kontrolle ra att

ventillyftarna sitter i ldge ovanlor kamaxeln'

Laegen ny cylinderlockspackning pi cylinderblocket och

liigg diirefter pi cylinderlocket. Laeg pi brickorna pA

cylinderlockets pinnskruvar. Skruva pi muttrarna och

drag dessa lost. Skjut ner en ny avgasrcirspackning (MD I I '
MDIT) mellan avgasrciret och cylinderlocket. Sett i

skruvarna fiir avgasrciret och drag 6t. cylinderlockets
muttrar skall dras enl. itdragningsschemat i 3 etapper.

Momentnyckel:
MD5. MD7 Forsta etaPPen

Andra etappen
Tredje etappen
Nyckelvidd

10 Nm (l kpm)
40 Nm (4 kpm)
70 Nm (7 kpm)
15  mm

MD5

@

MD7

<al



Momentnyckel
MDI  I ,  MDIT Fcirsta etappen

Andra etappen
Tredje etappen
Nvckelvidd

3 0 N m (  3 k p m )
8 0 N m (  8 k p m )

110 Nm ( l  I  kpm)
19  mm

M D 1 1
M D l 7

G## o o

MD5, MDl l, MDl7. Montera stcitsldngerna. Montera
ventilbryggan. Kontrollera under itdragningen att kulan
pi vipparmarnas justerskruvar ligger rdtt i stcitstdngernas
kulskilar.

MDI l, MDl7. Anslut oljerciret med hAlskruven och en
packning pi var sida om rciranslutningen.

Dra fast avgasrciret tillsammans med ny packning. Anslut
tryckrciret till insprutaren och drag 6t eventuella klam-
mor. Montera avgaskrciken med ny packning, insug-
ningsljudddmparen samt anslut kabeln till temperaturgi-
varen. Sett tillbaka kylvattenledningarna och drag slang-
klammorna.

Justera ventilerna enligt ftiljande:
Vrid svdnghjulet i rotationsriktningen tills bida ventiler-
na pi en cylinder "vippar". Vrid svdnghjulet ytterligare
ett helt varv och iustera ventilerna lor denna cylinder.

Se utftirligare beskrivning under "Justering av ventilspel".
Montera ventilkApan tills vidare med den gamla pack-
ningen. 6ppna bottenkranen (om biten ligger i sjon) starta
motorn och varmkor. Kontrollera tdtheten. Stanna
motorn, ta av ventilkipan och efterjustera vid behov
ventilspelet medan motorn dr varm. Montera ventilkipan
med ny packning.



Kontrol I dragning cyl inderlock
Cylinderlocksmuttrama skall efterdragas fii re fiirsta start
av ny eller nyrenoverad motor samt ytterligare en g6ng

efter ca 20 driftstimmar.

Gcir rent runt ventilkipan och demontera ddrefter denna.
Fcir att komma 6t samtliga muttrar miste ventilbryggan
tas bort.

Dra muttrarna enligt itdragningsschemat med lor MD5

och MD7 70 Nm (7 kpm) och ftir MDI I och MD17, I 10

Nm (11 kpm).

Pi tidigare MD2B och MD3B med 6 st muttrar skall de 2
muttrarna med mindre storlek dras med 45 Nm (4,5

kpm).

Montera ventilbryggan. Anslut oljerciret (MDl l'

MD17) .
En obligatorisk och absolut ncidvtindig itgiird efter en

efterdragning dr att kontrollera och justera ventilspelet. Se

avsnittet "Justering ventilspel".

Kontrollera packningen i ventilkipan. Skadad packning

skall bytas. Skrapa bort rester lrin packningen lrin kipan

och cylinderlocksplanet. Ny packning skall limmas i

kipan med packningscement. Montera ventilkipan.

MD5

{Fffi

MD7

M D l 1
MD17 tffi o o



Justeri ng av ventilspel
Ventilspelet skall alltid kontrolleras och vid behov juste-

ras efter byte av cylinderlockspackning, efterdragning av
cylinderlocksmuttrar samt efter var 50:e driftstimme.

Det drav stor vikt att ventilspelet dr rdtt justerat di annars
oljud eller i vdrsta fall ventilhaveri kan uppsti.

Varmkcir om mcijligt motorn. Ta av ventilkipan. Vrid
motorns svdnghjul i rotationsriktningen (medurs) tills
ventilerna pi en cylinder vippar. Vrid ddrefter ytterligare

ett varv och justera ventilerna pi denna cylinder. Forfa-
randet dr det samma fiir ovriga cylindrar.

Sjeilva justeringen tillgir enligt fioljande:
Skjut in ett bladmitt enligt fig.
Bladmittets tjocklek skall vara 0,30 ftir inlopp och 0,35
ftir utlopp ndr det gdller MD5, MDl l och MD17. Fcir
MD7 skall tjockleken vara 0,30 lor inlopp och utlopp.

DA ventilspelet dr rdtt skall bladmittet gi att skjuta in utan
nigot storre motstind och endast en liitt friktion skall
kdnnas ndr bladmittet dras fram och tillbaka.

Om spelet behciver justeras lossas lismuttern pi juster-

skruven och ddrefter vrides justerskruven si att rdtt spel
erhilles. Dra till lAsmuttern och kontrollera att inte spelet
dndrat sig.
Upprepa ftirfarandet pi de civriga ventilerna.
Kontrollera packningen pi ventilkipan. Byt skadad pack-

ning. Montera ventilkipan.

, l

t 7



Rengdri ng av insugnings-
ll

l judddmpare
Motorns insugningsljudddmpare bor demonteras och

rengciras var 100:e driftstimma eller en ging per

sdsong.

Lossa kldmforbandet med en skruvmejsel och drag av

i n su gn i ngs lj uddeimpa ren.

Doppa ner insugningsljudddmparen i dieselolja och skolj

ur den ordentligt. Driink ddrefter in insatsen i motorolja

och l6t den rinna av en stund.

Montera tillbaka insugningsljudd'imparen igen i det ldge

den satt. Se till sA insugningssnorkeln inte sl6r i nigot ndr

motorn ror sig. Dra till kliimforbandets skruv.

1 8



Oljebyte

Oljebyte i motor
Byte av oljefilter
Oljebyte i segelbitsdrev
Oljebyte i backslag

T9



Oljebyte
For oljebyte i motorn samt byte av oljefilter itgir ftiljande:

Oljefilter
Oljemiingd vid enbart
oljebyte, liter
Oljemiingd vid oljebyte
diir ocksi oljefiltret
byts, liter

MD5
834337-8

2,0

2 ,1

MD7
834337-8

2,5

2,8

MDI I
89732r-6

2,6

2,9

MDIT
897321-6

4,4

4,7

Fciroljebyte i segelbitsdrev I l0S och 1205 itghr2,3lolja,
samma kvalitet och viskositet i motorn.
Fcir bljebyte i backslag MSB (verktyg: 24 mmnyckel) t*gir

0,6 I olja och ftir MS2 6tgir 0,8 I olja, samma kvalitet och

viskositet som i motorn.

Qm oljeavtappningspluggen och packningen for segel-

b&tsdreven beh<iver ersdttas har de loljande detaljnr:
plugg 804262-4 packning 804261-6



Oljebyte i motor
Fcirsta oljebytet skall ske efter 20 driftstimmar om motorn
dr ny eller helrenoverad. Ddrefter skall oljebyte gciras var
50:e timme och vid vartannat oljebyte skall dven oljefiltret
bytas. Se avsnittet "Byte av oljefilter".

I samband med vinteruppldggningen skall oljan bytas. Se
avsnittet "Konservering".

Borja alltid ett oljebyte med att varmkcira nigra minuter
ftir att fb oljan mer ldttflytande och ddrmed ocksi ldttare
att rinna ut. Om oljeavtappningspluggen under vevhuset
dr sviritkomlig kan oljan sugas upp med en lSnspump (se,
"Tillbehor") genom hilet fiir oljemdtstickan.

OBS! Oljesilen pi MD I I (som oljemdtstickan sitter i) skall
ej lossas. Oljan kan sugas upp dndi. Kontrollera ddremot
att oljesilen dr ordentligt itdragen (skall vara itdragen
med 7 kpm). En lossnad oljesil kan bli orsak till motor-

haveri.

Fyll pi Volvo Penta olja ftir dieselmotorer genom oljep6-
fyllningen. Pifyllning av olja pi MDI I bor ske lingsamt
eftersom passagen genom handstartsmekanismen dr

begrdnsad.

Olj ekvalitet, Dieselsmcirjo lja CD
Viskositet civer +1OoC SAE 20W-30

under +lOoC SAE l0W

Volvo Penta motorolja kan dven anvdndas vid vinterupp-
ldggning. Nigot ytterligare oljebyte behover dA inte goras

vid sjosrittningen.

Betrdffande Volvo Penta motorolja, se "Volvo Penta
Tillbehcir".
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Byte av
oljefi lter
Oljefiltret skall bytas ftirsta gingen efter 20 driftstimmar
under inkorningstiden av ny eller nyrenoverad motor.
Ddrefter skall oljefiltret bytas vid vartannat oljebyte.

Skruva av oljefiltret. Oftast sitter filtret sA h6rt att en
speciell frlteravdragare miste anvdndas eller ocksi kan en
skruvmejsel kciras genom filtret. Var beredd pi att olja
ldcker ut ur filtret ndr mejseln gir igenom.

Oljefiltret skall kasseras men
mojligt rinna ur fiirst. Tiink pA

l6t sA mycket olja som
miljon.

Torka rent motorblocket runt oljefiltrets anliggningsyta.
Ta fram det nya oljehltret som skall vara original
oljef,rlter. Srryk olja pi det nya hltrets gummipackning
samt kontrollera anliggningsytan pi blocket.

Skruva pi oljefiltret ftir hand tills det precis bercir
anliggningsytan. Skruva ddrefter 6t filtret ytterligare ett
halvt varv, ej mer. Filtret fhrej dras it hirdare dven om det
kdnns som att det skulle gi att dra en bit tiil. Di oljehltret
normalt byts i samband med oljebyte skall olja fyllas till
max-strecket. Starta motorn och l6t den gi pi tomging.

Kontrollera omedelbart att oljetryckslampan slocknar
efter ett par sekunder samt att ingen olja ldcker ut runt
oljefiltret.

Stanna motorn och kontrollera oljenivin.
Efterfvll vid behov.

a



O lj ebyte, seg e I bdtsd rev
Oljan skall bytas i segelbitsdrevet i samband med vinter-
uppldggningen.

Ta ur oljemdtstickan, sdtt en burk under drevet och skruva
ur oljeavtappningspluggen i drevets botten. Kontrollera
oljans ftirg. Om det finns vatten i oljan dr fdrgen 916.
Kontakta di en auktoriserad Volvo Penta verkstad fiir
itgrird av drevet.

Kontrollera at| avtappningsproppens tdtningsring sitter
pi plats och dr hel. Skruva tillbaka proppen ndr all olja
runnit ur. Dra 6t proppen. Fyll pi Volvo Penta olja ftir
dieselmotorer till rdtt niv6 genom riiret fiir oljemiitstick-
an.

OBS. Pe l20S drevet skall den stora proppen pi drevets
topp tas bort fiir att underldtta pifyllningen men fyll ej
denna vdg.

Oljekvalitet, dieselsmci{olja CD
Viskositet civer +l0oC SAE 20W-30

under +lOoC SAE 10W

Denna olja kan dven anvdndas vid vinteruppldggning.
Nigot ytterligare oljebyte behciver di inte gciras vid
sjcisdttningen.

Betrdflande Volvo Penta motorolja se "Volvo Penta
Tillbehcir."

Oljebyte, backslag
Oljan skall bytas i backslaget i samband med vinterupp-
ldggningen. Om kcirtiden per sdsong iir hog skall oljan
bytas var 100:e kcirtimme. Varmkor motorn ftir att oljan
skall gi ldttare att ffi ur. Oljan kan tappas ut genom
bottenproppen i backslaget om denna dr liittitkomlig. I
annat fall miste den sugas ut med en oljeldnspumpgenom
hilet fiir oljemdtstickan. Fyll Volvo Penta olja till riitt
nivi genom oljepifyllningshilet pi MSB och genom h6let
ftir oljemdtstickan pi MS2.

OBS. Pa MS2 backslaget skall den stora proppen pA
drevets topp tas bort ftir att underldtta pifyllningen men
fyll ej denna vdg.

Olj ekvalitet, Dieselsmcirjolja CD
Viskositet civer +lOoC SAE 20W-30

under + lOoC SAE l0W

Volvo Penta motorolja kan dven anvdndas vid vinterupp-
ldggning. N6got ytterligare oljebyte behciver di inte gciras
vid sjosdttningen, i annat fall bcir konserveringsolja
anvdndas under den tid b6ten stAr pA land.

Betrdffande Volvo Penta motorolja, se Volvo Penta
Tillbehcir.
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Branslesystem
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Matarpuffip, renovering
Byte av brdnslefilter
Kontroll och byte av extra brdnslefilter
Luftning av brdnslefilter
Luftning av insprutningspump MD5
Luftning av insprutningspump MD7
Luftning av insprutningspump MDI I och MDlT
Rengoring av brdnslesil
Byte av insprutare
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Brenslesystem
Matarpump, MD5, MD7, MDll och MD17.

Fcir renovering av matarpumpen finns en komplett
renoveringssats innehillande membran, sil, packning,

centrumskruv med packning. Det.nr 834255-2.

Briinslefi lter (fiirfi lter).

MD5A, MD5B Det.nr
MD5C
MDTA
MDTB
MDI lC motornr. t.o.m. 50883
MDI lC motornr. fr.o.m. 50884
MDI  ID
MDITC motornr t.o.m. 16371
MDITC motornr fr.o.m. 16372
MDl7D

Packning for liickoljercir MD5, MD7
Packning lor liickoljercir MDI lC motornr t.o.m. 50988
Packning for liickoljercir MDI lC motornr fr.o.m. 50989

Packning ftir liickoljercir MDI lD
Packning ftir liickoljercir MDITC motornr t.o.m. 16621
Packning ftir liickoljercir MDITC motornr fr.o.m. 16622

Packning ftir liickoljercir MDITD
Filterinsats, extra briinslefi lter
Matarpump, repamtionssats
O-ring lor matarpump

Fciljande vbrktyg behcivs ftir nedanstiende arbeten.

Demontering av matarpumP
MD5 MD7
5 m m  5 m m
12,  19  mm 12 ,  19  mm

Luftning av briinslesystem
Ringnyckel l0 mm
Oppen, fast nyckel 17, l8 mm 17 mm

Utciver ovanstiende verktyg behcivs skruvmejsel samt
mindre kdrl och trasor ftir uppsamling av utrinnande
brdnsle.

Byte av insprutare

87006s-0
8299 I 3-s
243464-5
829993-s
870065-0
8299r3-3
8299r3-3
870065-0
8299t3-3
8299t3-3

19099-2
957 t7 t-2
95717 l -2
r90990-2
48588,8

95717 r-2
9 5 7 1 7 l - 2
t90990-2
48s88-8

236628-4
834255-2
942353-4

M D I  l ,  1 7
5 m m
12,  19  mm

Insexnyckel
Ringnyckel

Ringnyckel
Hylsa
Opp.n, fast nyckel

l0 mm 10 mm
l0 mm l0 mm
17 mm 17 mm

1 7 .  1 8  m m

l0 mm
13 mm
l7  mm



Matarpump
Matarpumpen bestir av hus, membran, sil och hdvarms-
system. Membran och sil dr utbytbart.

Vid arbete med matarpumpen 5r det mycket viktigt med
renligheten. Torka diirlor ren matarpumpen, rciranslut-
ningarna och ndrmaste omgivningen pi motorn si att
ingen smuts kommer in i brdnslesystemet.

Har pumpverkan upphcirt beror detta pi brustet mem-
bran. Antingen kan di pumpen bytas komplett ellerocksi
kan membranet bytas separat. I b6da fallen m6ste pumpen
demonteras frin motorn.

Bcirja med att lossa brdnslercjren frin pumpen men var
beredd pi att brdnsle kommer att rinna ut i sm6 mdngder.
Lossa de tvi insexskruvarna som hiller fast pumpen. Det
dr normalt atI pumpen fiddrar ut frin blocket ndr
skruvarna lossas.

Hiill ur brdnslet frin pumpen. Skall pumpen ersdttas
komplett, montera den di med ny O-ring och drag it
skruvarna. Anslut brdnslerciren med nya tdtningsbrick-
or.

Skall enbart membranet bytas lossas de 6 spirskruvarna.
Lyft diirefter av pumpens civerdel. Skruva ur skruven fiir
hdvarmsaxeln och skaka eller peta ur axeln sedan fiirst
membranet tryckts ner si att hdvarmen blivit avlastad.
Dra ur membranet komplett med sting och fidder.

Sett dit ett nytt membran, tryck ner membranet och stick
in hdvarmen. Rikta upp hdvarrnen siatt dess hil kommer
mitt ftir hilet i huset och skjut in axeln. Montera skruven
och brickan samt fiiidern lor hdvarmen. Pumpen dr nu
klar ftir montering pi motom. Anvdnd ny O-ring.

Efter detta arbete miste brdnslesystemet luftas, se avsnit-
tet "Luftning av brdnslesystem".
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Byte av brdnslefi lter
Tvi typer av brdnslefilter (ftirfilter) fiirekommer. Filter
med lcis insats och filter av patrontyp (spin-on). Generellt
gdller att storsta mojliga renlighet skall hillas vid allt
arbete med brdnslesystemet samt att man efter filterbytet
miste lufta brdnslesystemet.

Brdnslefiltret skall bvtas var 100:e driftstimma eller efter
varje sdsong.

Brdnslefi lter med l6s insats
Var beredd pi brdnslespill. Lossa centrumskruven och
lyft ner filterbehillaren ftirsiktigt (full med brdnsle). Ta ur
insatsen och kassera den. Siitt i en ny filterinsats, kontrol-
lera att tdtningsytorna dr rena, ltigg pA en ny packning och
montera ihop filtret. Lufta systemet.

Brdnslefilter med utbytespatron
(spin-on)
Var beredd pi brdnslespill. Vrid loss filtret. Specialverk-
tyg finns i handeln. En del filter har en sexkant i botten ftir
att gora det mojligt att anvdnda verktyg lor lossvridningen.
Tcim filtret och kassera det. Kontrollera tdtningsytorna
och montera ett nytt filter. Dra 6t ftir hand tills packning-

en ligger an mot locket och ddrefter ytterligare I /2 varv.
Lufta systemet.

Kontroll och byte av extra
brdnslefi l ter
Extra brdnslefilter dr ofta en kombination av brainslefilter
och vattenavskiljare. Ar vattenavskiljaren genomskinlig
dr det ldtt att avgcira om det finns vatten i brdnslet. Vatten
finns i sA fall i behillarens botten och kan ldtt tappas ut
genom avtappningen i botten.

Vid byte av brdnslefilter lossas centrumskruven som
hiller ihop filter och behillare. Kassera filtret, tcim och
gcir ren behillaren, ldgg pi nya packningar och nytt filter
samt dra ihop paketet med centrumskruven. Lufta brdn-
slesystemet.
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Luftni ng av brd nslesystemet
Brdnslesystemet miste luftas i ftiljande fall:

Vid alla ingrepp i systemet ddr nigonting lossats si att
brdnsle ldckt ut, t ex filterbyte.

Tomkcirning av brdnsletank.

Vid lingvanga driftsuppehill eller vid fiirsta iging-
kcirningen.

Luftningsfiirfarandet skiljer sig n6got mellan de olika
motortyperna.

Luftning av brdnslefi lter (finfi l-
ter)
Var beredd pi brdnslespill.

Oppna luftningsskruven pi brdnslefiltret ca 4 varv. pum-
pa fram brdnsle med handpumpen tills luftfritt brdnsle
kommer fram. Stdng luftningsskruven.

Ar pumpverkan dilig, vrid motorns svdnghjul nigot si att
pumpens drivkam dndrar ldge.

Luftning av insprutnings-
pump och insprutare, MD5
Var beredd pi brrinslespill.

Luftning av insprutningspumpen pi motorer med motor-
nummer ldgre ein 3809 tillgir enligt ftiljande:

Cq1rna lultningsskruven pi inspry;a+ngspumpen. pumpa
med:Rndpumpen tills rengMnsle utan luft kommer
fram. St\g luftningsskruViin. Lossa ddrefter tryckventil-
liirskruvninln pA pumpen och insprutarens tryckrcirs-
mutter. Pumpa,med handpumpen alt. kcir runt motorn
med startmotdrn tills rent brdnsle utan luftbubblor kom-
mer fraryz. bra 6t tryckventilftirskruvningen (35-40 Nm,
31 kdfl samt tryckrcirsmutteri]

Motorer med nummer hcigre iin 3809: Tro ]
Oppna luftningsskruven pA insprutningspumpen samt
den lilla ftirsiinkta luftningskmven i locket. pumpa med
handpumpen tills rent brdnsle utan luftbubblor kommer
lram. Stdng luftningsskruvama. Lossa insprutarens tryck-
rcirsmutter, pumpa med handpumpen alt. kcir runt
motorn med startmotorn tills brdnsle utan luftbubblor
kommer fram och drag ddrefter 6t muttern igen. Luftning-
en dr nu klar.
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Luftning av insprutnings-
pump och insprutaro, MD7
Var beredd pA brdnslespill.

MD7:an har i olika utloranden haft sivdl Bosch som CAV
insprutningspump.

Bosch-pumpen luftas genom att pumpa med handpum-
pen ca | /2 min. Inga civriga itgdrder behciver gciras med
insprutningspumpen.

CAV-pumpen har 2 luftningsskruvar vilka luftas enligt
ftiljande:

Lossa skruv nr I och pumpa med handpumpen tills
luftfritt brdnsle kommer fram. Dra till luftningsskruven.
Lossa skruv nr 2, stdll varvtalsreglaget pi fullvarv och kor
runt motorn med startmotorn tills luftfritt brdnsle kom-
mer fram.

Dra till luftningsskruven.

Lossa insprutarnas tryckrcirsmuttrar, skjut in stoppreg-
laget och sllill varvtalsreglaget pi fullvarv. Kcir runt
motorn med startmotorn tills luftfritt briinsle kommer
fram. Dra 6t tryckrcirsmuttrarna. Luftningen 6r nu klar.



pump och insprutar@, MD1I,
M D l 7
Var beredd pi briinslespill.

6ppna luftningsskruven pi insprutningspumpen ca 2
varv. Pumpa med handpumpen tills luftfritt brdnsle
kommer fram. Dra till luftningsskruven.

Luftni ng av insprutni ngs-

Lossa insprutarnas tryckrcirsmuttrar, skju! in stoppreg-
laget och stdll varvtalsreglaget pi fullvarv. MDI lC har en
koldstartsknapp som skall tryckas ner. Kcir runt motorn
med startmotorn tills luftfritt brdnsle kommer fram. Dra
6t tryckrcirsmuttrarna.

Rengdri ng av brdnslesil
Matarpumpen pi motorn iir fiirsedd med en sil som dr
placerad under locke.t. Silen skall gciras ren minst en g6ng
per sdsong. Var beredd pA brdnslespill ndr locket demon-
teras. Observera silens ldge innan den tas bort. Skcilj ren
silen och skaka ur den. Torka ur eventuell smuts ur huset
och locket innan brdnslesilen monteras ihop igen.

Brdnslesystemet miste luftas efter detta ingrepp. Samord-
na ingreppgn i brdnslesystemet, byt t ex brdnslefilter
samtidigt.

Kontrollera omedelbart efter start att inget brdnsleldckage
ftirekommer. Kommer brdnsle ut kommer ocksi luft in
vilket leder till driftsstcirningar.

w
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Byte av insprutare
Att ta ur en insprutare dr en arbetsoperation som fordrar

stor ftirsiktighet och noggrannhet. Borja med att tappa av

kylvattnet ftir att vara garderad mot vattenintrAng i

motorn. Skulle spridarhylsan trots allt folja med upp en
bit sldpper tdtningarna och finns di vatten i motorn rinner
detta ner i cylindern.

Gcir rent ordentligt runt insprutaren. Demontera tryck-

och lackoljerciret fran insprutaren. Var beredd pi brdnsle-

spill. Boj tillbaka rciren nigot. Demontera oket lor

spridaren. Vrid insprutaren fram och tillbaka nigra

gflnger sA att den lossnar frin hylsan. Dra sedan ftirsiktigt

upp insprutaren samtidigt som den vrids fram och

tillbaka.

Om insprutaren skall ldmnas in ftir provning bcir skydds-

hattar sdttas pi alla {tirskruvningar lor att ftirhindra att

smuts kommer in i brdnslesystemet. Innan insprutaren

monteras igen skall den sprutas med rostskyddsolja ftir att

lorhindra att den fastnar i hylsan.

Montera oket. Dra muttrarna ftir oket med 8 Nm (0.8

kpm) fiir MD5, MD7 och 20 Nm (2 kpm) lor MDI I och

M D I 7 .

Anslut tryckrciret och ldckoljerciret igen med nya pack-

ningar.

se

se
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Kylsystem

Byte av pumphjul
Renovering av sjovattenpump
Kontroll och byte av termostat
Vakuumventil
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Kylsystem
Sjdvattenpump

Vid byte av enbart pumphjul anvdnds ftiljande delar:

Pumphjulssats inklusive packning ftir lock

MD5, MD7, MDI I
MDIT

En speciell reparationssats innehillande bl.a. fiitnings-
ringar, axel, kam, packning osv. finns enl. ftiljande:

MD5, MD7, MDI I
MDIT

Enbart liitningsringarna (2 st) har detaljnummer
833996-2

Termostat och tiitningsring har fiiljande detaljnummer.

MD5 = 838286-3 och 838013. Fcir MD5A och B 6tgir

dessutom 2 st tetningsringar 829714-5 och ftirMD5C 3 st

829714-5.

MD7, MDI l, MDI 7 = 829812-7 och 416033-9.
MDI I med vdrmevdxlare ='838501-5

MDlT med vdrmevdxlare = 416033-9

Friljande verktyj behcivs lor nedanstiende arbeten.

Demontering av sjtivattenpump

Det.nr
875583-7
87s808-8

Det.nr
875584-5
875698-3

Insexnyckel
Ringnyckel

Insexnyckel
Ringnyckel

MD5 MD7
6 m m

13 mm

MDI  l ,  MDIT

13  mm

MDI  l ,  MDIT

13  mm

Utcive r ovanst 6ende ve rktyg be hcivs skruv mej slat 2 st med

ca 7 mm bredd.

Byte av termostat
MD5 MD7
6 m m
l0  mm 13  mm

Utciver ovanstiende behcivs skruvmejsel.
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Byte av pumphjul
Motorns sjovattenpump har ett pumphjul av neopren-
gummi. Pumphjulet til ej att gi utan vatten. Provstarta
aldrig motorn pi land utan att vatten iir kopplat till
pumpen. Ar pumphjulet skadat, en oftast trolig orsak till
ftir hcig motortemperatur, skall det bytas. Innan locket pi
pumpen demonteras miste bottenkranen eller, om S-drev
dr monterat, kranen pi drevet stdngas forst. Glcim inte att
cippna kranen igen sedan arbetet dr klart. Pumphjulet byts
enligt fti l jande:

Lossa locket. En del vatten rinner ut nu. Tvi utloranden
av pumphjulsmontering fiirekommer, tidigare utftirande
ddr pumphjulet och axeln dras ut 10-15 mm. Ddrefter
lossas medbringarskruven som dr skruvad tvdrs igenom
pumphjul och axel. Det dr viktigt att inte axeln kommer
ldngre ut sA hill diirftir emot axeln och drag av pumphju-
let.

Senare utfiirande av pumphjul gir att dra ut utan att
medbringarskruven lossas, dessutom dr axeln lAst axiellt,
den kan allts6 inte ftilja med ut. Axeln har ett spir som dr
synligt ndr locket demonterats.

Gcir rent pumphuset invdndigt och skrapa bort rester lrin
packningen. Dra i medbringarskruven i pumphjulet nigra
varv pi tidigare utf. och dra i den helt pi senare utf. Tryck
pi pumphjulet sA l6ngt att skruven giratt dra in i axeln pi

tid utf. Pi senare utf. trycks pumphjulet pi si att skruven
kommer i spiret pA axeln. Montera locket tillsammans
med ny packning.

Om axeln har 6kt ut helt bcir pumpen demonteras frin
motorn. Kontrollera om det finns en O-ring mellan
tdtningsringarna. Ta bort den, den behcivs inte. Stryk fett
pi axeln. Skjut in axen ftirsiktigt samtidigt som den
snurras. (se fig) Trdd pi det nya pumphjulet och dra fast
det med medbringarskruven. Kontrollera att O-ringen pi
pumpens anslutningsplan dr pi plats. Vrid axeln i ldge si
att den gir i ingrepp i medbringaren och dra fast pumpen.
Anslut kylvattenslangama och oppna kylvattnets
avstdngningskran igen.

MD7
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Renoveri ng av sj6vattell-
pump
Tdtningsringarna i sjcivattenpumpen kan skadas av t ex
mycket sandigt vatten. Det dr di i ftirsta hand tdtnings-
ringen ndrmast pumphjulet som kan skadas. Ett tecken pA
detta ar att vatten kan ldcka ut frdn pumphusets drdner-
ingshil. Om detta intrdffar bcir tiitningsringarna bytas si
fort som mcijligt. Stdng bottenkranen alt. kranen pi
S-drevet.

Lossa ky lvattenan slutn ingarna frin pumpen. Demontera
pumpen frfln motorn. Ta isdr pumpen, kontrollera och
eventuellt byt pumphjulet samt tryck ut tdtningsringarna.
Gcir rent huset noggrant. Kontrolleraatt inga grader finns
pi axeln. Ar bussningen sliten skall den bytas. Om det
fanns en liten O-ring pfl axeln mellan ldtningsringarna
skall den ej itermonteras.

Montera nya tdtningsringar. Tdtningen ndrmast pump-
hjulet skall tiita mot vatten och skall ddrftir ha den cippna
sidan med tdtningsldppen och fiiiderringen vdnd mot
pumphjulet. Den andra tdtningsringen skall tdta mot olja
och skall diirftir vdndas tvdrtom med tdtningsldppen mot
motorn. Placera t'iitningsringarna si att de ej blockerar
ldckvattenhilet i pumphuset.

Stryk fett pi axeln och tryck undervridning in den genom
tiitningsringarna frin pumpens pumphjulssida. Tryck p6
pumphjulet och pi tid. utf. dra fast pumphjulet med
medbringarskruven. Montera locket tillsammans med ny
packning. Atermontera pumpen pi motorn tillsammans
med ny O-ring och anslut kylvattenledningarna. Oppna
bottenkranen alt. kranen pi S-drevet.
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Kontroll och byte av
termostat
Tappa av en del av kylvattnet. Lossa kylvattenanslutning-
arna frin termostathuset. Demontera termostathuslocket.
Ta ur terrnostaten. Ser den hel ut. kontrollera den di i
varmt vatten.

Kontrollera med hjiilp av en termometer att termostaten
brirjar cippna vid 600 och dr fullt cippen vid ca750.

Ar termostaten felaktig m6ste ny termostat sdttas in.

Motorer med f,drskvattenkylning har termostat med
annan cippningstemperatur. Se instruktion fiir motorn.

Montera termostaten med ny packning och dra fast
termostathuslocket igen. Anslut kylvattenledningarna
igen. Ha alltid en ny termostat med ombord.

-r;3
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Vakuumventi l
Om en vakuumventil dr monterad i kylsystemet miste
den tas isdr lor rengciring efter varje sdsong eller ifall
ldckage skulle fiirekomma.

Lossa slangarna fr6n ventilen. Demontera ventilen lrin

skottet. Hill ventilen upp och ned och skruva av muttern.

Var ftirsiktig si att inte det lilla membranet (l) och
packningen (2) faller bort.

Gcir ren delarna i sotvatten, se till si att saltavlagringarna
fiirsvinner.

Hill ventilens mutter upp och ned, ldgg i membranet och
sedan packningen. Vdnd dven ventilen upp och ned och
skruva pA muttern. OBS! Dra flt ftirsiktigt, endast 2 Nm
(0,2 kpm). Dras muttern it hirdare finns risk att ventilen
inte fungerar. Testa ventilen genom att suga luft via hilet
(roret pi sen. utf.) i muttern. Atermontera vakuumventi-
len pi skottet och anslut slangarna. Dra 6t slangklammor-
na.
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Elsystem





Elsystem
Vdxelstr0msgenerator
Motorn dr utrustad med vdxelstrcimsgenerator. Fcir att
generatorn och regulatorn skall fungera utan stcirningar dr
det viktigt att ftiljande instruktioner beaktas:

1. Huvudstrcimbrytaren f6r ej kopplas ifrin fiirrdn
motorn stir stilla.
Laddningsregulatorn kan annars ftirstciras.

3. Omkoppling mellan laddningskretsar fbr ej utftiras di
motorn gir.
Montera Volvo Penta laddningsftirdelare (tillbehcir)
pi generatorn di mer dn ett batteri dr inkopplat.

4 . Vid eventuell start med reservbatteri skall ftiljande
gciras.
Lit det ordinarie batteriet vara inkopplat. Anslut
reservbatteriet till ordinarie batteri med plus till plus
och minus till minus. Ndr motorn startat avldgsnas
reservbatteriet men bryt absolut inte strcimkretsen till
det ordinarie batteriet.

Anvdnd ej snabbladdningsaggregat di generatorn dr
ansluten till batteriet.

Lossa bida batterikablarna innan nigot ingrepp gcirs
pA generatorutrustningen.

Vid eventuell elsvetsning pi motor eller installations-
detaljer skall laddningsregulatorns ledningar lossas
vid generatorn samt isoleras.

8. Kontrollera remspdnningen och kabelanslutningar
regelbundet.

Batteri
Kontroll av laddningstillstind

Batteriets laddningstillstind bcir kontrolleras minst en
ging per sdsong. Kontroll utfiirs med hjzilp av syraprovare
som visarbatterisyrans specifika vikt. Denna varierar med
laddni ngsti I lstindet.

Batteriets anslutningspoler fir ej ftirvdxlas. Pi respektive
pol finns ett plus och ett minustecken. Minuspolen ansluts
till motorns gods. Kabelskorna skallvara infettade och vdl
6tdragna.

5 .

6 .

7 .

1 I









Byte av sekring
I elsystemet ing6r en sdkringsbox. Sdkringen bryter elsys-
temet vid civerbelastning. Aterkoppla elsystemet genom
att flytta kabelanslutningen till ndsta kontaktuttag.
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Konsetveri ng
Fcir att utlora konserveringsarbetet behovs verktyg enligt
bercirda avsnitt samt utciver det standardverktyg sisom

skiftnyckel, skruvmejslar av olika typ och dimension,

universalting, spann, mindre kdrl samt trasor.

Fcir byte av kilrem samt uppspdnning av denna behcivs

loljande verktyg.

Insexnyckel 6 mm
Ringnyckel 13 mm (2 st), I 5 och 17 mm.
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Konsewering
I

Under den tidsperiod dA bAten ligger i sjon bcir motorn
startas och varmkciras minst var I 4:e dagftir undvikande
av korrosionsskador i motorn. Om det dr mcijligt bor
varmkcirningen ske med ilagd vdxel vilket ger en kortare
varmkcirningsperiod. Antas biten bli liggande oanvdnd
uppit en minad bcir en lAngtidskonservering utfiiras, dvs
samma typ av konservering som gcin vid vinteruppliigg-
ning.

Planera vinteruppldggningen vdl. Bcirja med en provtur
ddr allt kontrolleras extra noga. Notera det som eventuellt
avviker frin sin normala funktion. Ar det nigot som skall
itgdrdas av verkstad, bestdll tid redan nu sfl att verkstaden
kan planera in arbetet under vintern di ofta belastningen
dr ldgre.

Vinterkonserveringen utftires ldmpligast enligt ftiljande
di biten fortfarande dr i sjcin.

'1, Varmkor motorn. Pumpa ur oljan fr6n motor och back-
slag. Byt oljefilter. Se avsnitt "Byte av oljefilter". Om
S-drev dr monterat skall detta tappas av di b6ten tagits
upp.

Fyll motor och backslag med ny Volvo Penta olja. */
Oljeviskositet och kvalitet iir SAE 20W /30 CD. Denna
oljekvalitet, CD, anvdnds ftir dieselmotorer och den
uppfyller dven kraven fiir en vinteruppldggningsolja. Om
denna olja anvdnds behcivs inget oljebyte ftire sjcisdttning-
en. Betrdffande oljeitgingen, se instruktionsboken eller
avsnittet "Oljebyte". Vid ldngre uppldggning iin normalt
bcir motorn och backslaget lyllas med speciell konserve-
ringsolja. l

u )
, t /
7 l a

Kontrollera alltid med oljemdtstickan att rdtt nivi erhfll-
lits efter oljebytet. Di dven oljefiltret bytts sjunker alltid
nivin nigot ndr motorn kcirts och filtret fyllts med olja.

Om speciell konserveringsolja anvdnds skall denna tappas
av fiire sjcisdttningen och motorolja med ovan angivna
kvalitetskrav fyllas p6. E

\\ 1 MAX-
v

MIN
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Byt brdnslefilter (finfilter) gcir ren brdnslesil och lufta

brdnslesystemet. Se dessa separata avsnitt. Nu dr det dags

att ta upp biten och fortsdtta konserveringen pA land

enligt fioljande:

Ar bflten utrustad med S-drev skall oljan tappas av drevet

och ny olja (samma sort som i motorn) lyllas p6.

Kontrollera ph mdtstickan att rdtt mdngd fyllts'p6. Se
"Oljebyte, S-drev".

Oljan rinner ur ldttare om inte mdtstickan dr pi plats'

I

1l

I

I
I

i r  .

Tappa av kylvattnet.

ta ur termostaten.
statpackningen.

Demontera termostathuslocke.. och

Atermontera locket och termo-

R"F\
\q-f 

@

Gcir iordning en blandning hdlften vatten, hdllten glykol i --

en spann. Lossa slangen pi sjovattenpumpens sugsida

(motorer med S-drev) och anslut en ldngre slang som nar

ner ti l l  spannens botten. Pi backslagsmotorer ansluts en

slang ti l l  backslagets sugsida.



Kontrol I e ra att inget kan b li ne rstdnkt fr6n avgasutloppet.
Starta motorn, l6t den giLpiLtomging tills spannen drtom.
Stanna motorn omedelbart da, fiir vattenpumpen til ej att
gi utan vatten. Eventuellt kan blandningen samlas upp vid
avgasutloppet och kriras igenom flera ginger. Blandning-
en behciver ej tappas av. Om annan typ av konserverings-
medel anvdnds, och som ej har frysskydd, miste denna
tappas av fiir att ftirhindra scinderfrysning av motorn.

Montera termostaten
kylvattenslangen till
ren vakuumventilen.

igen. Anvdnd ny packning. Anslut
pumpen resp. backslaget igen. Gcir
Se avsnitt "Vakuumventil".

I

J
I

Kontrollera batteriets kondition. t adda upp batteriet helt
och lflt det sitta kvar i biten. Ett batteri som ldmnas kvar i
b6ten och som ej iir fulladdat kan frysa scinder.

Spraya alla elektriska anslutningar med korrosionsskyd-
dande olja. Torka ren motorn omsorgsfullt och bdttra
eventuella lackskador.

Kontrollera alla gummidetaljer sfl att dessa kdnns mjuka
och dr fria frin sprickor. Byt ut, om ncidvdndigt.

Ar b6ten utrustad med I l0 eller 120 S-drev skall gummi-
tdtningen mellan drev och bedd kontrolleras noga. B6tens
flytftirmiga hdnger pi att denna tdtning dr oskadad. Vart
5:e 6r skall denna tdtning bytas. Lit en auktoriserad
verkstad utftira detta arbete.

Ar foldingpropeller monterad bcir denna tas hem under
vintern. Lossa lisskruvarna fiir bladens upphdngnings-
pinnar, sl6 ur pinnarna och ta bort bladen. Lossa propel-
leraxelmuttern och drag av propellernavet. Stryk fett (det.
nr 828250) pi propelleraxeln sedan denna ftirst gjorts ren.
Skydda axeln undervintern. Se separat avsnitt "Skcitsel av
foldingpropeller".
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Zi nkri ng
Zinkringen har till uppeift att skydda drevets ldttmetall-
delar frin galvaniska skador. Forutsdttningen fiir att
skyddet skall fungera tillfredssldllande dr att zinkringen
har god kontakt med drevhuset samt att ringen ej dr
nerfrdtt mer dn max 50 o/0.

Om korrosionsskador finns pi drevet kan orsakerna vara
flera. Bottenfdrg som inneh6ller koppar kan ge svira
skador. Zinkringi dAlig kondition eller med dilig kontakt
med drevet eller ett elsystem med krypstrcimmar kan vara

orsak till skador. Korrosionsskyddet gir att kontrollera

med ett specialinstrument di biten ligger i sjcin.

Ta bort propellern och linskyddet.

Se "Skcitsel av foldingpropeller".

Demontera zinkringen genom att lossa insexskruvarna.

Kontro I lera zinkpl uggarna pA lo I di ngprope ll e rn. Ar dessa
nerfrdtta mer dn 50 0/o skall de bytas.

Skrapa ren anliggningsytan pi drevet omsorgsfullt. Ingen
fdrg fhr f,tnnas pi denna yta. Montera en ny zinkring och
dra fast den ordentligt si att god metallisk kontakt

erhilles. Zinkringen fbr absolut ej milas.

Montera linskyddet och en vdl rengjord propeller.
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Skdtsel av fol ding propel ler
I samband med vinteruppliiggningen dr det viktigt att
propellern demonteras frin propelleraxeln och tas isdr ftir
en ordentlig rengoring och uppsmcirjning.

Demontera propellerbladen genom att ftirst lossa lisskru-

varna och sedan sli ut tapparna. Ta ur saxpinnen fcir
propelleraxelmuttem, skruva av muttern och dra ddrefter
av navet och linskyddet (distanshylsan). Betrdffande ord-
ningsftiljd, se vidstiende bild.

Gcir ren propelleraxeln och stryk ddrefter in den med fett
(Volvo Penta det nr 828250). Skydda propelleraxeln

under vintem.

Ta hem propellern fiir en ordentlig rengtiring och upp-

smcirjning si att den dr klar att monteras ftire sjosdttning-
en.

Navet, axeltapparna och axeltapparnas hil samt kuggarna

dr de ytor som skall skyddas med fett (828250).

Kontrollera zinkringens kondition innan propellern

monteras. Se avsnittet "zinkring".
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Ki l rem
Kontrol I, justering, byte
Kilremmens livsldngd iir till stor del beroende pi renlig-
heten i motorrummet samt framfiirallt att remspdnningen
dr rdtt justerad. En kilrem som 16r gi i t ex oljeblandat
vatten bryts ner fort. En ftir lcist spdnd rem riskerar att slira
pA remskivorna med ftiljd att friktionstemperaturen blir
mycket hcig samt att den mekaniska ncitningen cikar
kraftigt och laddningsftirmigan hos generatorn sjunker.

Hall derfttr rent runt kilremmen och kontrollera remspdn-
ningen ofta. En rdtt spdnd rem skall gttalttrycka ned 5 mm
mellan remskivorna, ej mer. En lor hirt spdnd kilrem kan
skada bide remmen och lagringen i vdxelstrcimsgenera-
torn.

Justera remspdnningen enl floljande:

Lossa spdnnjdmets skruvfiirband pigeneratorn och spdnn
ut generatorn med hjiilp av ett trdskaft. Anvdnd inte
jdrnskaftet pe en stor skruvmejsel dA det kan skada
generatorn. Dra till skruvftirbandet och kontrollera rem-
spdnningen. I en del lall rubbar sig inte generatorn utan att
generatorns upphdngningsskruv lossats nigot.

Kdnns remmen hird eller sprickor finns skall den bytas.
Lossa di spiinnjdrnet i bida dndar samt upphdngnings-
skruven. Skjut in generatorn och trdd av remmen. Gcir
rent remsp6ren och sdtt pi en ny kilrem. Spdnn upp
remmen. Efter nigon timmas kcirning skall remspdnning-
en kontrolleras och vid behov justeras.

Ha alltid en kilrem med i reserv samt erforderlisa
verktyg.

5 m m
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Sjdsattning
Kontrollera att battiet dr
konseryeringen fyllts med
smorjsystemet klart. Ar
pifylld skall denna tappas
pifyllas.

fulladdat. Har motorn vid
Volvo Penta motorolja dr
ddremot konserveringsolja

av och Volvo Penta olja

Kontrollera oljenivin i motorn och backslaget alt. S-
drevet lore sjcisdttningen.

Kontrolldrag slangklammorna, inspektera slangarna,
cippna bottenkranen alt. kranen pi S-drevet.

Kontrollera och vid behov byt zinkringen pA S-drevet och
zinkanoderna pi loldingpropellern. Montera propellern,
se "Skcitsel av foldingpropeller".

Kontrolle ra att gummidamasken (S-drev) sitter last under
bitbotten. Ar S-drev monterat dr det mycket viktigt att
antibevdxningsfidrgen pi bAtbotten ej innehiller koppar.
SvAra korrosionsskador kan di uppsti pi drevet. For
drevet finns speciell antibevdxningsf;drg i samma kulcir
som drevet (det. nr 839106). Observera att zinkring och
zinkanoder ej 16r milas.

Biten dr klar lor sjcisiittning.
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Fels6kning
Motorn startar inte (startmo-
torn gdr ej runt)
Kontrollera att batteriet inte dr urladdat. Anvdnd syra-
provare fiir att mdta batterisyrans specifika vikt. Kontrol-
lera att batteriets- och startmotorns kablar sitter fast
ordentligt. Om det finns tillriickligt med strcim i batteriet
och det hcirs ett klickande ljud frin startmotorns solenoid
ndr startnyckeln vrids om tyder detta pi att startmotorn dr
defekt. Om det inte hors nigot frAn solenoiden vid
ovanstiende test dr solenoiden, startnyckelkontakten eller
deras elkablar defekta.

Motorn startar inte (startmo-
torn gdr runt) eller motorn
stannar vid gdng
Kontrollera atI brdnsletanken inte dr tom. Om extra
brdnslefilter dr monterat skall det finnas brdnsle i glasbe-
hillaren.

Kontrollera att brdnsle kommer lramtill insprutarna
genom att lossa tryckrciren vid insprutaren (se byte av
insprutare) och kor sedan runt motorn med hjzilp av
startmotorn. Om det inte kommer n6got brdnsle kan det
bero pi igensatta filtereller fel pA matarpumpen eller luft i
systemet. Byt samtliga filter och lufta systemet. Om det
fortfarande inte kommer nigot brdnsle ligger felet fiormod-
ligen hos matarpumpen eller insprutningspumpen.

Om det ddremot kommer fram brdnsle ur tryckrciren vid
ovanstAende test kan en insprutare vara felaktig. Byt
insprutarna och lorsok starta motorn. Om motorn dndi
inte startar ligger felet troligtvis hos insprutningspumpen.
Miste avhjdlpas av Volvo Penta verkstad.

Motorn blir onormalt varm
Om motorn blir fiir varm beror det pi en eller flera av
foljande orsaker.

l. Felaktig termostat. Se "KONTROLL OCH BYTE
AV TERMOSTAT''.

2. Defekt vattenpump. Se "BYTE AV PUMPHJUL".

3. Igensdttningar i kylvattenintag eller kylmantlar.
Plocka isdr och renscir.

Motorn nir ej rett driftsvarv vid
ful l  gas
Om motorn startarbra och girjdmnt men inte orkarupp i
det driftsvarvtal den gjort tidigare behciver detta inte bero
pi nigot fel pi motorn utan kan bero pi bevdxning i
bitbotten eller nedlastning. Eventuellt kan det ocksi bero
pi nigon skada pi propellern. Om man kan eliminera
ovanstiende orsaker kan anledningen vara kompressions-
ftirlust hos motorn. LAt en Volvo Penta verkstad gcira ett
kompressionsprov.

Uppriktning av motor och back-
slag
En ging per sdsong eller efter sjcisdttningen bor motorns
uppriktning i forhillande till propelleraxeln kontrolleras
och vid behov justeras.

Kontrollen gir till pi ftiljande sdtt:

Lossa skruvftirbandet ftir propelleraxelfldnsen. Kontrol-
lera med ett bladmitt som dr0,l0 mm tjockt, att detta inte
ghr att skjuta in mellan backslagets och propelleraxelns
fldnsar pi nigot stdlle samtidigt som propelleraxelfldnsen
trycks fiirciver. Vrid axeln 90', 180'och 270'under det att
b ladmittskontrol len pigir.

Ar avvikelsen stcirre dn 0,10 mm miste uppriktningen
justeras. Om inte justerbar gummiupphdngning dr mon-
terad skall tjockleken pi underldggen justeras.

Motorn gir ojamnt eller vibre-
rar onormalt
De flesta motorstcirningarna beror pi fel i brdnslesystemet
och orsakas i m6nga lall av fiiroreningar, vatten eller
luftftirekomst i systemet. Byt diirlor samtliga filter och
lufta systemet. Prova eventuellt med att byta ut inspruta-
ren(na). Kontrollera att alla brdnsleanslutningar dr tata.

I mera sdllsynta fallberor motorstcirningarna pA kompres-
sionsftirlust i en eller flera cylindrar. Let derfiir ndrmaste
Volvo Penta verkstad utftira ett kompressionsprov.
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Branslesystem
Kombi nerat brdnsl efi lter/vat-
tenavskiljare
Brdnslefiltret 6r avsett for dieselmotorer. Det fungerar

bide som vattenavskiljare och finfilter. I den nedre,
glasklara behillaren kan man ldtt upptdcka ev vatten och

lororeningar vilket tappas av via en drdneringskran under

behillaren. Filtret dr avsett ftir montering mellan brdnsle-
tank och motor. Satsen bestir av filter med anslutningar
for 5/16" och 3/8" kopparror.

Best.nr. 845109-8

Kylsystem
Sj6vattenfilter
Ett effektivt vattenfilter avsett fiir separat montering i
biten ovanfiir vattenlinjen. Filtersatsen bestir av ett
rensbart filter och lock tillverkade av plast, kylvattenan-
slutningar fiir slang (inv. diam. 16 mm) samt 4 monte-
ringsskruvar (M8x22) med brickor. Vattenfiltret skall
kopplas in i kylsystemets sugsida. Mitt: filter A 130 ffiffi,
hdjd 160 mm.

Motor
MD5, MD7, MDI I ,  MFIT

Slang metervara. Best.nr. 13569-9
Rostfri slangklamma. Best.nr. 961666-5

Vakuumventil
I vissa fall av installationer dr det oundvikligt att motorn
miste placeras djupt i ftirhillande till vattenytan. Kylvat-
tenledningen miste di fones med en vakuumventil ftiratt
ftirhindra att sjcivatten pga hdvertverkan triinger in genom
vattenpumpen, fyller avgasledningen och ddrefter kom-
mer in i motorn.

Best.nr. 828537-l

Slang till ventiler 15,6x3,3 mm lev. i metervara, best.nr.
I  3569.9.
Rostfri slangklamma, best.nr. 961 666-5.
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Best.nr
8297 ll-l

Vattenavskiljare
Separat vattenavskiljare avsedd lor diesel och ftirgasarrno-
torer. Pi behillarens undersida finns en drdneringskran
ftir avtappning av vatten och fiiroreningar. Monteras
mellan tank och brdnslepump, dock ej pA motorn.
Levereras med anslutningar ftir 5/16" och 3/8" koppar-
rcir.

Best.nr. 833972-3

Fdrskvattenkylning MD 1 1,
M D l 7
Fdrskvattenkylning rekommenderas i starkt salthaltigt,
korroderande eller fiirorenat vatten ftir att undvika allt ftir
stora utfiillningar i motorns vattensystem. Fiirskvatten-
kylning ger ocksi mojlighet att montera uttag fiir varm-
vattenberedare.

Komplett fdrskvattenky lning:
Motor Best.nr.
MDI lc* 829959-6
MDI lD 840602-7
MDI TC 829960-4
MDI TD 840603-5
Monteringsdet. for tid. utforande MDI lC* 829962-0
Varmvattenuttag 829963-8

* Fcir motorer med ldgre motor nr. dn 51594 miste ett
kilremspir svarvas i sviinghjulet.



Elsystem Zi nkanoder
Batterier
l2 Volts torrladdade batterier.

Kapacitet 60 Ah
Yttermltt LxBxH 270x173x228 mm
Vikt (torrt) 10,1 kg
Elektrolytmdngd 5,9 liter
Antal plattor/cell 9
Best.nr 1235272-0

Zinkanod
Ett effektivt korrosionsskydd av zink, utformat som en
propellerkon. Avsedd att monteras efter lismuttern pi
propelleraxeln.

mm

Axel A mm Best.nr.

70 Ah
270x173x228
12,2 kg
6,0 liter
l 1
1235273-8

Laddningsfordelare "dubbel -
diod"
Satsen dr avsedd fiir motorer med vdxelstrcimsgenerator.
Genom att montera en dubbeldiodplatta kan tvi av
varandra oberoende batterier laddas samtidigt.

Fcir generator med pibyggd regulator. 12 och 24 V .

Best.nr. 831793-5

Fcir generator med separat monterad regulator. l2 och
2 4 V .

Best.nr. 825970-7

Fcir generator 50 A.

Best.nr. 841897-2

25
30
3 5
40
45

8339 l  3-7
8339  I  3 -7
8 3 3 9 1 5 - 2
828r 40-4
828 r 40-4

Zinknng I 10S
l20s

Best.nr. 875812
85  r  983
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Ke m iskt tekniska a rti kla r
Fd rger.

Fdrg ftir Segelbitsdrev Nyans liter Best.nr.

Grundf,drg (2-komp.)
Bdttringsflirg (2 -komp. )
Bdttringsfdrg (2-komp.)
Bevdxningsftirhindrande fdrg

vit
Grlbli
Grib16
Grib16

0,7
t /8
0,7
0,5

8326t9-l
832576-3
832s94-6
839106-2

Motorf,Jrg Nyans liter Best.nr.

Bdttringsfdrg
Bdttringsfidrg
Klarlack
Fcirtunning

Gron
Gron

1 ,0
0',4
0,4
1 ,0

837124-1
83717 6-7
827s02-6
8 3 2 s 9 t - 2

Volvo Penta motoroljor

Dieselmotorer

sAE 20W/30
sAE 20W/30

I
5

liters plastplaska ll41502-3
liters plastdunk I l4l 506-4

Konserveringsolja fiir motorns kylmantel. I lit./plastflas-
ka.  Best .nr .  l l415 l0-6.

Fett
Fast vattenbestdndigt fett.

Engingskudde 40 e. Best.nr. 828250- I lor f,dllbara pro-
pellrar och gummipackbox.

Propelleraxelfett  0,5 kg. Best.nr. I141509-8 for pack-

box.

Universalol ja
En fuktighetsavvisande kontaktolja, idealisk lor skydd av

all elutrustning ombord.

Sprayflaska 170 g. Best.nr. 281404-4.

Glykol
Plastflaska I

Plastdunk 5

kg.  Best .nr .  l129616-7

ke .  Bes t .n r .  l 129617-5

Boat polish, boat rubbing, boat
wax
Volvo Penta BOAT POLISH dr ett vattenbaserat, ldtt
slipande medel ftir rengoring och polering av milt oxide-
rade eller nedsmutsade ytor. Levereras i 500 ml alumini-
umburk.  Best .nr .  I  l4 l5 l3-0.

Volvo Penta BOAT RUBBING dr speciellt framstdllt ftir
rengoring och polering av starkt oxiderade eller nedsmu-
tade ytor. Det dr vattenbaserat och rengcir och polerar

eflektivt utan att skada gelcoatytan. Levereras i 300 ml
aiuminiumburk. Best.nr. l l4512-2.

Volvo Penta BOAT WAX dr ett pastavax av hcigsta
kvalitet. Det bestir ti l l 750/o av finaste brasilianska
Carnaubavax. Pastan dr ldtt att stryka ut och polera och dr
helt lri frAn silikon. I varje lorpackning medfiiljer en
praktisk pistrykningssvamp som gor vaxningsarbetet
ldttare. Levereras i 250 ml aluminiumburk. Best.nr.
I  l 4 l 5 t I - 4 .
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Ovriga t i l lbeh6r
O m bordsatser diesel motorer
For smimarina dieselmotorer med detaljer man ldtt byter
sjiilv. Satserna innehiller: Packningar, slangklammor,
slang och rcir (kylvatten), pumphjul, sdkring och glodlam-
pa.

Best.nr.
87 5639-7
87 5640-5
87  s64 t -3
87 5642-l
87 5643-9
87 5644-7

Motor
MDIB, MD2B (med startgenerator)
MD3B (med startmotor)
MD5
MD6B, MD7
MDI  I
MD3B, MDIT

Ol je lanspump 12V
Geren enklare hantering vid smcirjoljebyte. Den el-drivna
ldnspumpen bestir av elmotor och impellerpump ftirsedd
med en konsol for montering pA skott ell. liknande.
Levereras i sats tillsammans med 3 m elkabel, 3 m
gummislang (dim. l2x4 mm) och 3 st slangklammor.

Best.nr. 8431 l4-0

Mekanisk ol jeldnspump
Oljeliinspump helt i mdssing. Levereras med oljeldnsrcir
och slangar i verktygspise.

Best.nr. 87 5I17 -4

Packbox av
25 mm axel
30 mm axel

gumml
Best.nr. 828254-3

828422-6
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