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Instruktionsbokens uppläggning
Första delen av instruktionsboken innehåller viktig in-
formation om funktioner, bränsle, oljor och kylvätskor.
Körinstruktionerna är viktiga även om du är erfaren.
Kanske innehåller de något som avviker från vad du
är van vid. Läs igenom den första delen innan du går
ut på premiärturen.
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Säkerhetsinformation

 Introduktion
Instruktionsboken innehåller de upplysningar som du
behöver för att handha motorn på rätt sätt. Förvissa
dig om att rätt instruktionsbok erhållits.

Läs instruktionsboken noggrant innan du startar
eller utför servicearbeten på motorn. Ett felaktigt
handhavande kan leda till person-, sak- eller maskin-
skador.

Om du inte förstår eller är osäker på något i denna
instruktionsbok, ta kontakt med din återförsäljare,
som kan förklara eller demonstrera handhavandet
för dig.

Viktigt
Följande speciella varningstecken förekommer i in-
struktionsboken och på produkten.

VARNING! Varnar för risk för kroppskada, ska-
da på egendom eller att funktionsfel kan upp-
stå om instruktionen ej följs.

Läs instruktionsboken.

För att du skall kunna ha en överblick på de risker och
försiktighetsåtgärder som alltid skall uppmärksammas
resp. utföras har vi listat dessa här:

Tillse att de varnings- eller informationsdekaler
som finns på motorn alltid är väl synliga. Ersätt
dekal som skadats eller målats över.

Stoppa alltid motorn innan servicearbete påbör-
jas. Undvik brännskador. Var vaksam på heta
ytor och heta vätskor i ledningar och slangar då
motorn just stoppats och är varm.

Återmontera alla skydd som demonterats vid
servicearbete före start av motorn. Informera dig
om övriga risker som roterande delar och heta
ytor (turbo, laddluftrör, startelement, laddluftky-
lare, inloppsrör, avgasrör m.m.).

Att närma sig en motor som är igång är en sä-
kerhetsrisk. Tänk på att löst hängande kläder el-
ler långt hår kan fastna i roterande detaljer och
orsaka svåra kroppsskador.

Låt auktoriserad verkstadspersonal utföra mera
omfattande arbetsoperationer som kräver att
motorn är igång. Utförs arbete i närheten av en
motor som är igång kan en oförsiktig rörelse el-
ler ett tappat verktyg i värsta fall leda till kropps-
skada.

Omöjliggör start av motorn genom att bryta
strömmen med huvudströmbrytarna och låsa
dem i frånkopplat läge innan servicearbete på-
börjas. Fäst en varningsskylt vid förarplatsen.

Starta aldrig motorn utan att luftfiltret är monte-
rat. Det roterande kompressorhjulet i turbon kan
orsaka svåra personskador. Främmande föremål
i inloppsledningen kan dessutom orsaka ma-
skinskada.

Använd aldrig startspray eller liknande som
starthjälp. Explosion kan uppstå i inloppsröret.
Fara för personskador.

Undvik att öppna påfyllningslocket för kylvätska
när motorn är varm. Ånga eller het kylvätska
kan spruta ut samtidigt som uppbyggt tryck går
förlorat. Öppna påfyllningslocket långsamt och
släpp ut övertrycket i kylsystemet om påfyll-
ningslock eller kran måste öppnas resp. om
propp eller kylvätskeledning måste demonteras
vid varm motor. Ånga eller het kylvätska kan
strömma ut i oväntad riktning.

Stoppa motorn och stäng bottenventilen före in-
grepp i kylsystemet.

Starta motorn endast i väl ventilerat utrymme.
Vid körning i slutet utrymme skall avgaser och
vevhusgaser ledas ut ur motorrummet.

Rostskyddsmedel är hälsovådligt. Läs föreskrif-
terna på förpackningen!

Glykol är hälsovådligt. Läs föreskrifterna på för-
packningen!

Vissa konserveringsoljor är eldfarliga. En del är
dessutom farliga att inandas. Sörj för god luft-
växling. Använd skyddsmask vid sprutning.

Varm olja kan orsaka brännskador. Undvik hud-
kontakt med varm olja. Tillse att oljesystemet är
trycklöst före ingrepp. Starta resp. kör aldrig mo-
torn med oljepåfyllningslocket avtaget p.g.a. ris-
ken för oljeutkast.
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Batterierna får aldrig exponeras för öppen eld el-
ler elektrisk gnista. Rök aldrig i närheten av bat-
terierna. Vid laddning utvecklar batterierna vät-
gas, som i blandning med luft bildar knallgas.
Denna gas är lättantändlig och mycket explosiv.
En gnista, som kan bildas om batterierna an-
sluts felaktigt, är tillräcklig för att ett batteri skall
kunna explodera och orsaka skador. Rubba inte
anslutningarna under startförsöket (risk för gnist-
bildning) och stå inte lutad över något av batte-
rierna. Se anvisning i instruktionsboken.

Förväxla aldrig batteriernas plus- och minuspoler
då batterierna monteras. En förväxling kan föror-
saka allvarliga skador på den elektriska utrust-
ningen. Jämför med kopplingsschemat.

Använd alltid skyddsglasögon vid laddning och
hantering av batterier. Batterielektrolyten inne-
håller starkt frätande svavelsyra. Vid hudkon-
takt, tvätta med tvål och rikligt med vatten. Har
batterisyra kommit i ögonen, skölj genast med
rikligt med vatten och kontakta omedelbart läka-
re.

Stoppa motorn och bryt strömmen med huvud-
strömbrytarna före ingrepp i elsystemet.

Justering av ev. koppling skall utföras på stilla-
stående motor.

Använd de lyftöglor som är monterade på mo-
torn/backslaget vid lyft av drivaggregatet. Kon-
trollera alltid att alla lyftredskap är i god kondi-
tion samt att de har rätt kapacitet för lyftet
(motorns vikt tillsammans med ev. backslag
och extra utrustning).

För säker hantering och för att undvika att kom-
ponenter monterade på motorns ovansida ska-
das skall motorn lyftas med en justerbar lyft-
bom.

Alla kedjor eller vajrar skall löpa parallellt med

varandra och så vinkelrätt som möjligt mot mo-
torns ovansida.

Om övrig utrustning har kopplats till motorn som
förändrar dess tyngdpunkt, kan speciella lyftan-
ordningar krävas för att erhålla rätt balans och
säker hantering.

Utför aldrig arbete på en motor som enbart häng-
er i en lyftanordning.

VARNING! Komponenter i det elektriska syste-
met och i bränslesystemet på Volvo Pentas pro-
dukter är konstruerade och tillverkade för att mi-
nimera riskerna för explosion och brand.

Motorn får ej köras i miljöer med omgivande ex-
plosiva medier.

Byte av bränslefilter bör utföras på kall motor för
att undvika brandrisk orsakad av bränslespill på
avgasgrenröret. Täck alltid över generatorn om
den är placerad under bränslefiltren. Bränslespill
kan skada generatorn.

Skydda alltid händerna vid läcksökning. Ut-
strömmande trycksatta vätskor kan tränga in i
kroppsvävnader och orsaka allvarliga skador.
Risk för blodförgiftning.

Använd alltid av Volvo Penta rekommenderat
bränsle. Se instruktionsboken. Användning av
bränsle med sämre kvalitet kan skada motorn.
På en dieselmotor kan dåligt bränsle leda till att
reglerstången kärvar och motorn övervarvar med
risk för både maskin- och personskador. Sämre
bränsle kan också leda till högre underhållskost-
nader.

Vid rengöring med högtryckstvätt måste följande
beaktas: Rikta aldrig vattenstrålen mot tätning-
ar, gummislangar eller elkomponenter. Använd
aldrig högtrycksfunktion vid motortvätt.
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Allmän information

Välkommen ombord
Tack för att du valt en Volvo Penta marinmotor.
Redan 1907 presenterades den första marinmotorn
från Volvo Penta. Kvalitet, driftsäkerhet och nytänkan-
de har gjort Volvo Penta till ett världsledande företag
inom marinmotorbranschen.

Som Volvo Penta-ägare hälsas du välkommen till ett
världsomspännande återförsäljar- och servicenät som
hjälper dig med teknisk rådgivning, service och re-
servdelar. Kontakta närmaste auktoriserade Volvo
Penta återförsäljare för assistans.

Vi önskar dig angenäma båtfärder.

AB VOLVO PENTA
Teknisk Information

Din nya båt
Varje ny båt har sina särdrag. Även erfarna båtförare
tillråds under en period noga observera båtens manö-
veregenskaper vid olika farter, sjö- och lastförhållan-
den.

Möjliggör din båt och motorkombination höghastighet-
skörning, rekommenderar vi starkt att föraren använ-
der sig av en tillkopplad säkerhetsbrytare, detta oav-
sett båttyp. Skulle din båt inte vara utrustad med
säkerhetsbrytare, ta kontakt med din Volvo Penta
återförsäljare som kan hjälpa dig att välja en.

Inkörning
När motorn är ny skall den köras i normal drift. Full
belastning skall dock inte tas ut mer än under korta
perioder de första 10 timmarna. Onödig tomgångs-
körning med obelastad motor skall alltid undvi-
kas.

Kontrollera instrumenten extra noga under denna peri-
od så att ev. onormala tillstånd kan upptäckas i tid.

Kontrollera även att inga läckage förekommer.

OBS! På ny eller nyrenoverad motor skall ventil-
spelen kontrolleras första gången efter ca 150 tim-
mars körning.

Byt även olja och oljefilter* i Twin Disc backslag för-
sta gången vid denna tidpunkt. Demontera och rengör
samtidigt backslagets oljesil. För MPM backslag skall
oljesilen rengöras första gångerna efter 10, resp. 50
tim. körning och första olje- och filterbytet* göras efter
50 driftstimmar.

Frånslagbar koppling bör kontrolleras extra de första
dagarna. Justering kan behövas för att kompensera
för inslitning av lamellen.

* Anm. Oljefilter förekommer endast på TD MG507-1 och
MG507A-1 med slirventil samt på MPM IRM 301A.

Drivmedel och smörjoljor
Använd endast smörjoljor och drivmedel som rekom-
menderas på sidan 20 resp. i ”Tekniska Data”. Andra
kvaliteter kan medföra driftsstörningar och förkortad
livslängd.
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Vårt gemensamma ansvar
Volvo Penta satsar kontinuerligt betydande
utvecklingsresurser på att minimera våra produkters
miljöpåverkan. Exempel på vad vi ständigt strävar ef-
ter är att förbättra avgasemissioner, ljudnivåer och
bränsleförbrukning.

Oavsett om din Volvo Penta motor kommer att driva
en nöjesbåt eller användas i kommersiell drift, kan
den, fel använd eller bristfälligt underhållen, åstad-
komma störningar eller skador i sin omgivning.

I denna instruktionsbok finns ett flertal servicepunkter,
som om de inte följs, medför en försämring av din mo-
tors egenskaper beträffande miljöpåverkan, livslängd
och driftsekonomi. Följ alltid rekommenderade servi-
ceintervaller och gör det till en vana att kontrollera att
inget onormalt har uppkommit varje gång du använder
motorn. Exempel på sådant är kraftig avgasrök. Ta
kontakt med en auktoriserad Volvo Penta verkstad
om du inte kan åtgärda felen själv.

Tänk på att de flesta kemiska produkter som används
i båtsammanhang, fel använda, är skadliga för miljön.
Volvo Penta rekommenderar användande av biolo-
giskt nedbrytbara avfettningsmedel vid all rengöring.
Deponera alltid avtappad motor- och transmissionsol-
ja, färgrester, avfettningsmedel och tvättrester etc. på
därtill avsedda platser så att de inte skadar miljön.

Vid färd – anpassa fart och avstånd så att svallvågor
och ljud inte stör eller åsamkar skada på djurliv, förtöj-
da båtar, bryggor etc. Lämna alltid farvatten och natur-
hamnar som du själv vill finna dem.

Garanti
En Garanti- och Servicebok med gällande garanti-
bestämmelser för Volvo Pentas Internationella Be-
gränsade Garanti medföljer varje motor. Kontakta när-
maste Volvo Penta återförsäljare eller importör för ett
exemplar ifall du inte har erhållit denna publikation.

Beroende på nationella lagar och bestämmelser kan
en del marknader omfattas av andra garantivillkor.
Dessa villkor utges av Volvo Pentas importör eller
distributör för marknaden ifråga. Kontakta i förekom-
mande fall  din lokala Volvo Penta representant så att
du får ett exemplar.

Garantikort

Reservdelar
VARNING! Komponenter i det elektriska syste-
met och i bränslesystemet på Volvo Pentas pro-
dukter är konstruerade och tillverkade för att mi-
nimera riskerna för explosion och brand.

Användning av icke-originaldelar, ej motsvaran-
de ovannämnda krav, kan resultera i explosion
eller brand ombord. Alla slag av skador uppkom-
na p.g.a. användande av icke-original Volvo
Penta reservdelar för produkten i fråga kommer
icke att regleras av garantiåtaganden från AB
Volvo Penta.

Säkerhet
En bekymmersfri och njutbar sjöfärd är väl målet för
alla. För att hjälpa dig att uppnå detta har vi samman-
ställt en checklista nedan som givetvis kan komplet-
teras efter vars och ens egna erfarenheter. En huvud-
punkt är givetvis att motorn, dess utrustning och
båten i övrigt är underhållna enligt anvisningar.

Färdplanen
– Ta fram aktuella sjökort för den planerade färden
– Beräkna distans och bränsleåtgång
– Ta reda på tankställen längs färdvägen
– Upplys anhöriga om era färdplaner

Båtens utrustning
– Räddningsutrustning som flytvästar och nödraketer.

Vet alla var de finns?
– Reservdelar ombord, t.ex. ”Ombordsats” med bl.a.

vattenpumphjul
– TAMD72P med Twin Disc backslag med elektriskt

manövrerad växling:
Se till att proppen för nödkörning (manuell inkopp-
ling) av backslaget förvaras ombord (proppen med-
levereras backslaget). Se sidan 26.

– Verktyg som passar till utrustningen
– Laddad eldsläckningsutrustning
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Garantikortet skall alltid fyllas i och sändas in av åter-
försäljaren. Försäkra dig om att detta har gjorts efter-
som garantiåtaganden kan vägras om inte leveranstid-
punkten kan styrkas.

Skötsel
– Leveransåtagande ”PDC”: Med PDC vill vi försäkra

oss om att Volvo Pentas produkter fungerar korrekt
efter installation i båten. Vidare att slutanvändaren
blir bekant med produkten samt dess funktion och
skötsel (för checklista, se Garanti- och Servicebo-
ken). Leveransåtagandet ”PDC” genomförs i sam-
band med leverans av båten till slutanvändaren.
Kostnaden för detta arbete täcks av Volvo Pentas
Internationella Begränsade Garanti.

– Första Serviceinspektion: En första servicein-
spektion skall utföras efter en körtid av 100 timmar
(TAMD63 och TAMD72) resp. 150–300 timmar
(TAMD71) eller inom 180 dagar från leveransdatum
eller slutet av den första säsongen, vilketdera som
inträffar först. Kostnaden för arbete och material i
samband med Första Serviceinspektion täcks inte
av Volvo Pentas Internationella Begränsade Garanti
(för checklista se Garanti- och Serviceboken).

Regelbundet underhåll skall därefter utföras enligt
skötselschemat i denna bok. Uppgifter över genomför-
da underhållsservicar skall dokumenteras (se Service-
och Garantiboken)

För att Volvo Pentas Internationella Begränsade Ga-
ranti skall gälla är det ett absolut villkor att Leverans-
åtagandet PDC och Första Serviceinspektion utförs
av en auktoriserad Volvo Penta serviceverkstad.

Volvo Penta Service
Volvo Penta har byggt upp ett omfattande återförsäl-
jarnät för att stå till tjänst med erforderlig service och
reservdelar. Volvo Pentas återförsäljare har noga valts
ut och sedan utbildats för att ge professionell hjälp vid
service och reparation.

Dessa återförsäljare har nödvändiga specialverktyg
och den testutrustning som krävs för att ge en hög-
kvalitativ service. Volvo Pentas återförsäljare har vi-

dare åtagit sig att hålla ett lager med originaldelar och
tillbehör för att möta de flesta behov.

När du beställer service eller reservdelar, uppge alltid
motorns resp. backslagets kompletta modellbeteck-
ning och serienummer. Dessa uppgifter återfinns på
motorns typskylt samt på en dekal på skyddsplåten
över insprutningspumpens koppling (se sidan 8).

Certifierade motorer
Viktig Information rörande motorer certifierade för
Bodensjön och Schweiz

Alla motorer och produkter från Volvo Penta är ut-
vecklade med utgångspunkt från att de skall påverka
miljön så lite som möjligt.

Nationell och regional miljölagstiftning är emellertid
inte lika på alla marknader där Volvo Penta säljer sina
produkter. Ibland medför lagstiftningen att vi måste
bygga speciella motorutföranden eller att motorn i för-
väg måste godkännas – certifieras – av myndigheter-
na.

Att motorn är certifierad innebär att vi som motortill-
verkare förbinder oss att alla tillverkade motorer mot-
svarar det vid certifieringen godkända exemplaret.
Certifieringen innebär inte bara krav omfattande fa-
briksnya motorer utan att även motorer i drift skall
uppfylla ställda miljökrav. För att vi som motortillver-
kare skall kunna ansvara för i drift varande motorer
måste vissa krav på service och reservdelar uppfyl-
las. Vi  avråder dig inte från att själv utföra servicear-
beten,  tvärtom är det bra då Du då snabbt kan upp-
täcka om något onormalt skulle föreligga.

För att kunna utföra en del servicepunkter krävs emel-
lertid speciell kunskap,  verkstadslitteratur, special-
verktyg och annan anpassad utrustning. Dessa ser-
vicepunkter får endast utföras av en auktoriserad
Volvo Penta Serviceverkstad.  Kontakta alltid din Vol-
vo Penta återförsäljare om Du är osäker över något rö-
rande din motors funktion eller underhåll.
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© 1998 AB VOLVO PENTA
Rätt till ändringar förbehålles.
Tryckt på miljövänligt papper.

För Dig som är ägare till eller sköter om en certifierad
motor från Volvo Penta är det viktigt att du känner till
följande:

� Av Volvo Penta rekommenderade serviceintervaller
och underhållsåtgärder måste följas.

� Endast Volvo Penta Original Reservdelar avsedda
för det certifierade motorutförandet får användas.

� Service som omfattar insprutningspumpar, pumpin-
ställningar och  insprutare skall alltid utföras av en
auktoriserad Volvo Penta verkstad.

� Motorn får inte byggas om eller modifieras på något
sätt, undantaget de tillbehör och servicesatser som
Volvo Penta har utvecklat för motorn.

� Installationsförändringar på avgasrör och tillluftska-
naler för motorrum (ventilationskanaler) får inte utan
vidare göras då detta kan påverka avgasemission-
er.

� Plomberingar får ej brytas av icke auktoriserad per-
sonal.

VIKTIGT! När reservdelar erfordras, använd en-
dast Volvo Penta originaldelar.

Användande av icke-originaldelar medför att
AB Volvo Penta inte längre ansvarar för att
motorn motsvarar det certifierade utförandet.
Alla slag av skador eller kostnader uppkomna
på grund av användande av icke-original Volvo
Penta reservdelar för produkten i fråga kommer
inte att regleras av Volvo Penta.

Identifikationsnummer
Anteckna modellbeteckningar och serienummer för
motor och backslag genast efter leveransen av Din
nya båt. Ta även med båtens modellbeteckning och
serienummer samt eventuell extra utrustning. Dessa
uppgifter är nödvändiga vid kontakt med Din Volvo
Penta- eller båtåterförsäljare rörande service och re-
servdelar. Ta även en kopia av uppgifterna. Förvara
kopian säkert så du har uppgifterna ifall båten blir stu-
len.

Motor, typbeteckning .................................................

Serienummer..............................................................

Backslag, typbeteckning ............................................

Serienummer..............................................................

Propellerbeteckning ....................................................

Båt, typbeteckning .....................................................

Serienummer..............................................................

Frånslagbar koppling, typbeteckning ..........................

Serienummer..............................................................

Övrig utrustning .........................................................

Serienummer..............................................................
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TAMD63L, -P, TAMD71B, TAMD72P, -WJ
Motorerna är raka, direktinsprutade, 6-cylindriga, 4-
takts marindieselmotorer. De är försedda med turbo-
kompressor och laddluftkylare samt utrustade med
värmeväxlare för termostatreglerad färskvattenkyl-
ning.

Laddluftkylaren, som är sjövattenkyld, sänker tempe-
raturen på inloppsluften till motorn efter komprimering-
en i turbokompressorn. Detta ger förutsättningar för ett
högt effektuttag, samtidigt som förbrännings- och av-
gastemperaturen kan bibehållas på lämplig nivå.

TAMD71B: För att minska avgasemissionerna vid kör-
ning med låg belastning, t.ex. efter (kall)start, finns en
by-pass ventil som stänger luftpassagen genom ladd-
luftkylaren och i stället leder luften via det elektriska
förvärmningselementet direkt in i motorns inloppsrör.

Presentation

På TAMD63 och TAMD72 som bl.a. har högre kom-
pression, andra förbränningsrum samt modifierat in-
sprutningssystem erfordras inte denna utrustning.

TAMD72P (”TAMD72EDC”) är försedd med elektro-
nisk styrning av insprutningspumpens regulator
(”EDC”).* Därmed har avgasemissionerna kunnat sän-
kas ytterligare.

Avgasgrenröret och turbokompressorn är färskvatten-
kylda för att minska strålningsvärmen till motorrum-
met.

För en mera utförlig beskrivning av motorn, dess
bränsle-, smörj-, kylsystem osv, se under rubr. ”Tek-
nisk beskrivning” på sidorna 39–65.

*Anm. EDC = ”Electronic Diesel Control”.

Typskylt,
backslag

Motorbeteckning Produktnr.

Serienummer Basmotornr.

TAMD72P-A 868766

No. xxxxxxxxxx / xxxxx

Certifieringsskylt: (TAMD63L, -P,
TAMD72P):

E
N

G
IN

E

Motorbeteckning

Serienummer

Produkt nr.

Backslagsbeteckning

Serienummer

Produkt nr.

TAMD72P-A
XXXXXXXXXX

868766

Placering av typskyltar

Godkännandenr. (Certifiering)

EMISSION APPROVED IN ACCORDANCE TO THE
BODENSEE SCHIFFAHRTS ORDNUNG ANLAGE C.
APPROVAL NO: xxxxxxxxxx

TD MG507A-1E
XXXXXXXXXX
3825649
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Fig. 1. TAMD63L-A, TAMD63P-A

1. Bränslefinfilter
2. Rökbegränsare
3. Lock för påfyllning av kylvätska
4. Insprutningspump
5. Lock för oljepåfyllning
6. Elkopplingslåda med halvautomatiska

säkringar
7. Turbokompressor
8. Vattenkyld avgaskrök (extra utr.)
9. Backslag MPM IRM 220A–1

10. TAMD63P: Wastegate ventil (by-pass ventil)
11. Oljemätsticka, motor
12. Magnetventil (bränsleavstängnings-

ventil) för stopp av motorn
13. Oljekylare, motor
14. Flexibel motorupphängning (extra utr.)

Fig. 2. TAMD63L-A, TAMD63P-A

1. Filter för vevhusventilationen
2. Luftfilter
3. Laddluftkylare (efterkylare)
4. Lock för oljepåfyllning
5. Expansionstank
6. Lock för påfyllning av kylvätska
7. Värmeväxlare
8. Växelströmsgenerator
9. Sjövattenpump

10. By-pass filter för smörjolja
11. Smörjoljefilter, motor
12. Startmotor
13. Oljemätsticka, motor
14. Oljemätsticka, backslag

14 13 12 11 10 9

1 2 3 4 5 6 7 8

Fig. 3. TAMD71B (hjälpmotorutf.)

1. Elkopplingslåda med halvautomatiska
säkringar

2. Lock för påfyllning av kylvätska
3. Omkopplingsbara bränslefinfilter
4. Lock för oljepåfyllning
5. Insprutningspump
6. Stoppmagnet
7. Turbokompressor
8. Luftfilter
9. Oljesump

10. Alt. plac. av oljemätsticka
11. Oljekylare, motor
12. Rökbegränsare
13. Cirkulationspump
14. Växelströmsgenerator

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

14 13 12 11 10 9

14 13 12 11 10 9
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Fig. 6. TAMD72P-A (”TAMD72EDC”)

1. Luftfilter
2. Filter för vevhusventilationen
3. Laddluftkylare (efterkylare)
4. Värmeväxlare
5. Expansionstank
6. Sjövattenpump
7. Smörjoljefilter, motor (alt. plac. baktill på

motorns vänstra sida som extra utr.)
8. Oljesump
9. Oljemätsticka

10. Startmotor
11. Oljemätsticka, backslag TD MG507-1

Fig. 5. TAMD72P-A (”TAMD72EDC”)

1. Lock för påfyllning av kylvätska
2. Bränslefinfilter
3. Elektronikbox, EDC (styrenhet)
4. Lock för oljepåfyllning
5. Insprutningspump
6. Elkopplingslåda med halvautomatiska

säkringar
7. Turbokompressor
8. Vattenkyld avgaskrök (extra utr.)
9. Backslag TD MG507-1

10. Oljekylare, backslag
11. Wastegate ventil (by-pass ventil)
12. Alt. plac. av oljemätsticka
13. Oljekylare, motor
14. Cirkulationspump
15. Växelströmsgenerator

15 14 13 12 11 10 9

11 10 9 8 7 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

13 12 11 10 9

Fig. 4. TAMD72WJ-A

1. Elkopplingslåda med halvautomatiska
säkringar

2. Lock för påfyllning av kylvätska
3. Bränslefinfilter
4. Rökbegränsare
5. Insprutningspump
6. Lock för oljepåfyllning
7. Turbokompressor
8. Vattenkyld avgaskrök (extra utr.)
9. Stoppmagnet

10. Alt. plac. av oljemätsticka
11. Oljekylare, motor
12. Cirkulationspump
13. Växelströmsgenerator
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Instrument
De instrumenttavlor som förekommer är huvudtavla,  instrumenttavla för alt. manöverplats (Flying Bridge) samt
tilläggstavla. Dessutom finns en extra larmtavla.

Instrumenten tillhandahålls dessutom löst i satser i de fall Volvo Penta instrumenttavlor inte används. I dessa sat-
ser förekommer tre mindre tavlor för att erhålla start-, stopp- och larmfunktioner.

Huvudtavla
1. Kylvätsketemperaturmätare.

2. Oljetrycksmätare, motor.

3. Voltmeter. Visar spänningen i startbatterikretsen.

4. Tryckströmbrytare för instrumentbelysning.

5. Nyckelströmbrytare (startlås) med start- och
stoppfunktion samt inbyggd återstartspärr (start-
motorskydd).

Startspärren innebär att nytt startförsök kan göras
först efter att nyckeln förts tillbaka till stoppläget
(S).

6. Larmpanel med varningssymboler (pos. 11–14).

7. Larm (siren) för felindikering. Ljuder vid för lågt
smörjoljetryck (motor), vid för hög
kylvätsketemperatur resp. vid laddningsbortfall.

8. Tryckströmbrytare för test av larmfunktionen resp.
för kvittering av larm.

– Inget larm: Larmtest (samtliga varningslampor
lyser med fast sken samtidigt som sirenen
ljuder).

– Vid larm: Kvittering av larm.*

9. Timräknare. Visar motorns driftstid i hela och tion-
dels timmar.

10. Varvräknare, motorns varvtal. Multiplicera värdet
med 100 för att få varv per minut.

* Sirenen tystnar men varningslampan fortsätter att blinka tills fe-
let åtgärdats. Vid nytt larm ljuder sirenen på nytt samtidigt som
nästa varningslampa också börjar blinka osv.

Larmpanel

Panelen har fyra ”fönster”. Om det akustiska larmet
inkopplas blinkar samtidigt ett av fönstren ”11–13”
(rött sken) för att visa orsaken till larmet.

11. Varningslampa för hög kylvätsketemperatur.

12. Varningslampa för lågt smörjoljetryck, motor.

13. Varningslampa som tänds om laddningsströmmen
från generatorn upphör.

14. Indikeringslampa för inkopplad förvärmning (start-
element).*

*Anm. TAMD63 och TAMD72 saknar startelement.

1 2 3

10 9 8 7 6 5 4
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Anm. Lampan (14) har även en funktion som glöd-
trådsvakt för startelementet.* Lampan kommer att
lysa även när startnyckeln står i läge I (körläge) om
fel uppstår på startelementet (avbrott).

*Anm. TAMD63 och TAMD72 saknar startelement.

Manövertavlor, EDC-systemet (TAMD72P)

Till motor TAMD72P förekommer två tavlor för manö-
ver och övervakning av EDC-systemets funktioner.
Till en installation med en styrplats används en tavla
med två kombinerade knappar och indikeringslampor.
I de fall flera styrplatser förekommer används däremot
en tavla med tre knappar/lampor per styrplats.

15. ”Neutral” (grön). Med startnyckeln i körläge (I) ly-
ser indikeringslampan (texten på knappen) med
fast sken när reglaget står i neutralläge.

Motorn kan av säkerhetsskäl endast startas
med reglaget i neutralläge.

Anm. I kombination med elektriskt Volvo Penta-
reglage finns även en funktion för reglering av mo-
torvarvtalet med frikopplad motor. (Denna funktion
skall inte användas under startförloppet).

Tryck in knappen och håll den intryckt samtidigt
som reglagespaken förs till växlingsläge. Indike-
ringslampan blinkar när denna funktion är inkopp-
lad.

16. ”Diagnosis” (gul). Indikeringslampan börjar blinka
om EDC-systemet erhåller onormala signaler, eller
i samband med ev. tekniska problem med EDC-
systemet.

Anm. Trycks knappen in när lampan blinkar er-
hålls en indikering var felet ligger (lampan blinkar
en tvåställig felkod).*

17. ”Active station” (röd). Denna knapp används för
att informera EDC-systemet vilken styrplats som
skall vara inkopplad.

Byte av styrplats: Lämna styrplatsen med regla-
get i neutralläge/tomgångsläge. Kontrollera att
reglaget står i samma läge på den nya styrplat-
sen. Ställ startnyckeln i körläge (I)  och tryck ned
den röda knappen. Indikeringslampan lyser därvid
med fast sken.

Blinkande röd lampa anger att styrplatsen är fel-
aktig.

OBS! Av säkerhetsskäl kan byte av styrplats
endast ske med reglagen i neutralläge/
tomgångsläge.

*Anm. Betr. felkoder se under rubr. ”Avläsning av felkoder” på
sidan 92.

15 16NEUTRAL DIAGNOSIS

TAMD72P: Manövertavla (EDC) för en styrplats

15 16

17

NEUTRAL DIAGNOSIS

ACTIVE
STATION

TAMD72P: Manövertavla (EDC) för flera styrplatser
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Tilläggstavla
18. Oljetrycksmätare för backslaget.

19. Blindproppar. Plats för t.ex. extra strömbrytare.

20. Manometer för turbokompressorns laddningstryck.

Tavla för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)

21. Varvräknare, motorns varvtal. Multiplicera värdet
med 100 för att få varv per minut.

22. Timräknare. Visar motorns driftstid i hela och tion-
dels timmar.

23. Tryckströmbrytare för test av larmfunktionen.

24. Larm för felindikering motsvarande det i huvudtav-
lan.

25. Tryckströmbrytare för instrumentbelysning.

26. Nyckelströmbrytare (startlås) med start- och
stoppfunktion samt inbyggd återstartspärr (start-
motorskydd).

Startspärren innebär att nytt startförsök kan göras
först efter att nyckeln förts tillbaka till stoppläget
(S).

27. Larmpanel med varningssymboler motsvarande
den i huvudtavlan.

Extra larmtavla
Tavlan har fyra ”fönster”. Om det akustiska larmet in-
kopplas blinkar samtidigt ett av fönstren (rött sken) för
att visa orsaken till larmet.

28. För låg smörjoljenivå.* Fyll olja till rätt nivå före
start.

29. För låg kylvätskenivå.* Fyll kylvätska till rätt nivå
före start.

30. Vatten i extra bränsleförfilter. Tappa av vattnet i
filtret. Se skötselschemat på sidan 34 (punkt 12).

31. Extra larm.

*Anm. Larmar för låg nivå vid stillastående motor och med
startnyckeln i läge I – (”Körläge”).

Instrumentsatser
Instrumenten tillhandahålls även lösa i satser. I kom-
bination med dessa förekommer följande tre mindre
tavlor för start och stopp av motorn samt för att kunna
utnyttja larmfunktionerna.

21 22 23 24

27

25

26

28 29 30 31

18

20

19
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Manövertavla för styrhytt (huvudtavla)
32. Nyckelströmbrytare (startlås) med start- och

stoppfunktion samt inbyggd återstartspärr (start-
motorskydd).

Startspärren innebär att nytt startförsök kan göras
först efter att nyckeln förts tillbaka till stoppläget
(S).

33. Tryckströmbrytare för instrumentbelysning.

34. Larm (siren) för felindikering. Ljuder vid för lågt
smörjoljetryck (motor), vid för hög
kylvätsketemperatur resp. vid laddningsbortfall.

35. Tryckströmbrytare för test av larmfunktionen resp.
för kvittering av larm.

– Inget larm: Larmtest (samtliga varningslampor
lyser med fast sken samtidigt som sirenen
ljuder).

– Vid larm: Kvittering av larm.*

* Sirenen tystnar men varningslampan fortsätter att blinka tills fe-
let åtgärdats. Vid nytt larm ljuder sirenen på nytt samtidigt som
nästa varningslampa också börjar blinka osv.

Manövertavla för alt. manöverplats
Pos.-numren hänvisar delvis till motsvarande funktio-
ner i manövertavla för styrhytt ovan.

Anm. Nyckelströmbrytaren i styrhyttens manövertavla
måste ställas i läge I (körläge) för att start skall kunna
utföras från den alt. manöverplatsen.

Motorer med startelement: Startelementet kan en-
dast kopplas in via nyckelströmbrytaren i tavlan i styr-
hytten.

36. Startknapp. Startmotorn kopplas in när knappen
trycks ned. Släpp knappen så fort motorn startat.

37. Stoppknapp. Stoppmagneten alt. stoppventilen
(magnetventilen) kopplas in när knappen trycks
ned.

Larmtavla
Larmtavlan är försedd med varningssymboler motsva-
rande dem i huvudtavlan (pos. 11–14).11 12 13 14

34

3533

32

34

35

37

33

36
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Reglage
Nyckelströmbrytare
Nyckelströmbrytaren har 5 lägen inklusive 0-läget:

Pos. 0 = Nyckeln kan sättas i och tas ur.

S = Stoppläge (stoppfunktionen kopplas in).
Nyckeln fjädrar automatiskt tillbaka till 0-
läget efter stopp.

I = Körläge. Nyckeln fjädrar automatiskt tillba-
ka till körläget efter förvärmning resp. start.

II = Förvärmningsläge (startelementet kopplas
in).*

III = Startläge (startmotorn kopplas in).

Se i övrigt startinstruktionerna.

* Anm. TAMD63 och TAMD72 saknar startelement.

Startnycklar

Med startnycklarna medföljer en bricka där nyckelko-
den anges. Vid beställning av extra nycklar måste
denna kod uppges. Förvara inte nummerbrickan i bå-
ten. Koden får inte vara tillgänglig för obehöriga.

Reglage
Volvo Penta har två typer av reglage, enspaks-
och tvåspaksreglage. Med enspaksreglaget regleras
både gaspådrag och backslagsmanöver med samma
spak, medan tvåspaksreglaget har en separat spak
för varje funktion.

Till TAMD72P finns dessutom ett elektriskt reglage.

Enspaksreglage
Volvo Penta enspaksreglage har funktionerna för gas-
pådrag och backslagsmanöver kombinerade i en
spak. I samband med t.ex. start kan växlingsfunktio-
nen enkelt kopplas bort så att endast motorvarvtalet
påverkas av spaken. Vid manövrering av båten fram
eller back sköter mekanismen i reglaget att motor-
varvtalet sjunker till tomgång i växlingsögonblicket.

Reglagespaken har justerbar friktionsbroms.
Neutrallägeskontakt som endast medger start av mo-
torn med frikopplat backslag finns som extra utr.

Ett dubbelt enspaksreglage finns för användning till-
sammans med dubbla motorer.

VP enkelreglage

Spak (1) för backslagsmanöver och reglering av motorvarvtal

Läge N – neutralläge
Från N till F – backslaget kopplas in för gång framåt
Från N till R – backslaget kopplas in för backgång
T – motorns varvtal påverkas

Frikoppling av backslaget från reglaget:

Tryck in knappen (2) när spaken står i neutralläge och för
hävarmen framåt. Spaken kan sedan användas som gasreglage
med frikopplat backslag. Var försiktig så att inte backslaget
kopplas in oavsiktligt.

Växlingsfunktionen kopplas in automatiskt i samband med att
spaken förs tillbaka till neutralläget.
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Reglage typ S för manövrering av slirventil

För manövrering av ev. slirventil* är ett enspaksregla-
ge med enkelfunktion lämpligt. Ett sådant är reglage
typ S.

*Slirventil är extra utr. på Twin Disc backslag MG507(A)-1.

VP dubbelreglage

1. Spak för backslagsmanöver (svart handtag)

Läge N – neutralläge
Från N till F – backslaget kopplas in för gång framåt
Från N till R – backslaget kopplas in för backgång

2. Spak för reglering av motorvarvtal (rött handtag)

Dubbelreglage NB

1. Spak för backslagsmanöver (svart handtag)

Läge N – neutralläge
Från N till F – backslaget kopplas in för gång framåt
Från N till R – backslaget kopplas in för backgång

2. Spak för reglering av motorvarvtal (rött handtag)

Genom att vrida handtaget kan en broms ställas in för
att motverka regulatorkraften.

Tvåspaksreglage
Reglaget har separata spakar för gaspådrag och väx-
ling. En mekanisk spärr gör att växling endast kan ut-
föras när spaken för gaspådrag står i tomgångsläge.
För att förhindra start med backslaget inkopplat är reg-
laget utrustat med neutrallägeskontakt. De båda
reglagespakarna har individuellt justerbara friktionsbro-
msar.

Elektriskt reglage (TAMD72P)

Volvo Penta elektriskt enspaksreglage har funktioner-
na för gaspådrag och backslagsmanöver kombinerade
i en spak. I samband med t.ex. start kan växlingsfun-
ktionen enkelt kopplas bort så att endast motor-
varvtalet* påverkas av spaken.

Neutrallägeskontakt som endast medger start av mo-
torn med frikopplat backslag finns inbyggd i reglaget.

Ett dubbelt enspaksreglage finns för användning till-
sammans med dubbla motorer.

*Anm. Motorvarvtalet är begränsat till max. 2000 r/min. i detta
läge.

Kalibrering

Före första start måste reglaget kalibreras enligt an-
visning på nästa sida.

OBS! Motorn kan inte startas om kalibrering inte
är utförd. (Felkod 1.6 blinkas ut – ”Kalibrering av reg-
lage ej utförd”).
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VP EDC-reglage (elektriskt)

Spak (1) för backslagsmanöver och reglering av motorvarvtal

Läge N – neutralläge
Från N till F – backslaget kopplas in för gång framåt
Från N till R – backslaget kopplas in för backgång
T – motorns varvtal påverkas

Frikoppling av backslaget från reglaget:

Tryck in den gröna knappen (15) ”Neutral” på manövertavlan
(sidan 12) när spaken står i neutralläge. Håll knappen intryckt
och för hävarmen till växlingsläge. Spaken kan sedan användas
som gasreglage med frikopplat backslag. Var försiktig så att
inte backslaget kopplas in oavsiktligt.

Växlingsfunktionen kopplas in automatiskt i samband med att
spaken förs tillbaka till neutralläget.

TAMD72P: Manövertavla (EDC) för en styrplats

NEUTRAL

Kalibrering av reglage (TAMD72P)

OBS! Motorn kan inte startas förrän reglagekali-
breringen är utförd.

Anm. Reglaget måste vara försett med en neutrallä-
geskontakt som sluter i neutralläge. Denna kontakt
förhindrar att motorn startas med växel ilagd.

Kontakten informerar dessutom EDC-systemet om hur
regulatorn skall arbeta.

Enspaksreglage – VP EDC (elektriskt)

1. Ställ reglagespaken i neutralläge.

2. Kontrollera att startnyckeln står i 0-läget.

3. Tryck in den gröna knappen (”Neutral”) på manö-
vertavlan för EDC-systemet. Håll knappen intryckt
och vrid startnyckeln till läge ”I” (körläge). Håll där-
efter knappen intryckt (minst 3 sekunder) tills den
gula lampan börjar blinka. Släpp knappen.

Den gröna lampan (”Neutral”) resp. den gula (”Dia-
gnosis”) blinkar som bekräftelse att EDC-syste-
met är i kalibreringsmode.

4. För reglagespaken till det läge där gaspådrag
framåt skall börja. Håll spaken i detta läge (minst
2 sekunder) och tryck in den gröna knappen
(”Neutral”).

5. För spaken till läge för full fart framåt. Håll spaken
i detta läge (minst 2 sekunder) och tryck åter in
den gröna knappen.

6. För reglagespaken till det läge där gaspådrag back
skall börja. Håll spaken i detta läge (minst 2 sek-
under) och tryck in den gröna knappen (”Neutral”).

7. För spaken till läge för full fart back. Håll spaken i
detta läge (i minst 2 sekunder) och tryck åter in
den gröna knappen.

*Anm. En medhjälpare erfordras för att vrida startnyckeln på
huvudtavlan i samband med kalibrering av reglage på en alt.
manöverplats (”Flying Bridge”) där manövertavla utan nyckel-
strömbrytare används.
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8. För reglagespaken tillbaka till neutralläget. Håll
spaken i detta läge (minst 2 sekunder) och tryck
in den gröna knappen på nytt. Indikeringslampan
blinkar för att visa att justering av tomgångsvarv-
tal skall kunna utföras (se anvisning på nästa
sida).

9. Avsluta kalibreringen genom att åter trycka ned
den gröna knappen (indikeringslampan lyser med
fast sken).

Mekaniskt enspaksreglage alt. tvåspaksreglage

1. Enspaksreglage: Ställ spaken i neutralläge.

Tvåspaksreglage: Ställ spakarna i neutralläge
resp. i tomgångsläge.

2. Kontrollera att startnyckeln står i 0-läget.

3. Tryck in den gröna knappen (”Neutral”) på manö-
vertavlan för EDC-systemet. Håll knappen intryckt
och vrid startnyckeln till läge ”I” (körläge).* Håll
därefter knappen intryckt (minst 3 sekunder) tills
den gula lampan börjar blinka. Släpp knappen.

Den gröna lampan (”Neutral”) resp. den gula (”Dia-
gnosis”) blinkar som bekräftelse att EDC-syste-
met är i kalibreringsmode.

4. Enspaksreglage: Frikoppla reglaget från back-
slaget genom att trycka in knappen ”2” på reglaget
(se figur på sidan 15). För samtidigt hävarmen
framåt till fullgasläge. Håll spaken i detta läge
(minst 2 sekunder) och tryck in den gröna knap-
pen (”Neutral”) på manövertavlan för EDC-syste-
met.

Tvåspaksreglage: För spaken för gaspådrag till
fullgasläge. Håll spaken i detta läge (minst 2 sek-
under) och tryck in den gröna knappen (”Neutral”)
på manövertavlan för EDC-systemet.

5. För tillbaka spaken till tomgångsläge. Håll spaken
i detta läge (minst 2 sekunder) och tryck åter in
den gröna knappen.

6. Enspaksreglage: För spaken till det läge där gas-
pådrag framåt skall börja. Håll spaken i detta läge
(minst 2 sekunder) och tryck in den gröna knap-
pen (”Neutral”).

Tvåspaksreglage: För spaken för backslags-
manöver till det läge där backslaget skall kopplas
in för gång framåt. Håll spaken i detta läge (minst
2 sekunder) och tryck in den gröna knappen
(”Neutral”).

7. Enspaksreglage: För spaken till det läge där gas-
pådrag back skall börja. Håll spaken i detta läge
(minst 2 sekunder) och tryck åter in den gröna
knappen.

Tvåspaksreglage: För spaken för backslags-
manöver till det läge där backslaget skall kopplas
in för gång back. Håll spaken i detta läge (minst 2
sekunder) och tryck åter in den gröna knappen.

Potentiometerkonsol vid användning av mek. reglage

A. Reglagekabelns rörelse (slag)

Åtgärder före kalibrering av enspaksreglage av
främmande fabrikat

Mät reglagekabelns rörelse (slag) vid potentiometer-
konsolen vid fullt gaspådrag och med backslaget in-
kopplat. Notera värdet.*

*Anm. Vissa enspaksreglage av främmande fabrikat har visat
sig ge större slag (rörelse) vid fullt gaspådrag med backslaget
frikopplat från reglaget än vid fullgas med backslaget inkopplat.

*Anm. En medhjälpare erfordras för att vrida startnyckeln på
huvudtavlan i samband med kalibrering av reglage på en alt.
manöverplats (”Flying Bridge”) där manövertavla utan nyckel-
strömbrytare används.
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8. Enspaksreglage: För spaken tillbaka till neutrallä-
ge.

Tvåspaksreglage: För spakarna tillbaka till neu-
tralläge resp. tomgångsläge.

Håll spaken/spakarna i detta läge (minst 2 sekun-
der) och tryck in den gröna knappen på nytt. Indi-
keringslampan blinkar för att visa att justering av
tomgångsvarvtal skall kunna utföras (se anvisning
nedan).

9. Avsluta kalibreringen genom att åter trycka ned
den gröna knappen (indikeringslampan lyser med
fast sken).

Backslag med elektrisk växling

Anm. Om Fram/Back med reglaget inte överensstäm-
mer med båtens Fram/Back åtgärdas detta
genom att skifta kontaktdonen ”P”/”S” (Primary/
Secondary) mellan backslagets magnetventiler.

TAMD72P: Manövertavla (EDC) för flera styrplatser

Justering av tomgångsvarvtal
(gäller TAMD72P)

Tomgångsvarvtalet är vid leverans av motorn justerat
till 600 r/min. Vid behov kan varvtalet justeras inom
området 550– 700 r/min.

Anm. Justering kan endast utföras från huvud-
manöverplatsen.*

1. Ställ samtliga reglage i neutralläge/tomgångsläge.

2. Kontrollera att startnyckeln står i 0-läget.

3. Tryck in den gröna knappen (”Neutral”) på manö-
vertavlan för EDC-systemet. Håll knappen intryckt
och vrid startnyckeln till läge ”I” (körläge). Håll där-
efter knappen intryckt (minst 3 sekunder) tills den
gula lampan börjar blinka. Släpp knappen.

Den gröna lampan (”Neutral”) resp. den gula (”Dia-
gnosis”) blinkar som bekräftelse att EDC-syste-
met är i kalibreringsmode.

4. Starta motorn.** Tomgångsvarvtalet kan nu juste-
ras med reglagespaken (gasreglaget) inom områ-
det 550– 700 r/min. (motsvarar spakens arbetsom-
råde).

5. Ställ in önskat varvtal och tryck in den gröna
knappen (”Neutral”) på manövertavlan för EDC-
systemet.

6. För spaken tillbaka till neutralläget (tomgång).

* Den manöverplats som är aktiv när spänning slås på (indike-
ringslampan i den gröna knappen tänds).

** OBS! Motorn kan inte startas om inte kalibrering av regla-
get är utförd. Se anvisning på sidan 17.

TAMD72P: Ledningsanslutningar till magnetventiler på
backslag med elektriskt manövrerad växling

NEUTRAL
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Bränsle, Oljor, Kylvätska

Olja för styrservosystem, hydraulpump
(extra utrustning)

För styrservosystemet skall ATF-olja* användas.

*ATF= Automatic Transmission Fluid (olja för automatiska växel-
lådor).

Kylvätska
Motorns interna kylsystem (färskvattensystemet) är
fyllt med en blandning av färskvatten och tillsatser.
OBS! Använd aldrig färskvatten utan tillsatser. För
att undvika frys- och korrosionsskador på din motor
bör följande rekommendationer följas:

Vid frysrisk

Använd en blandning av 50% Volvo Penta frost-
skyddsvätska (glykol) och 50% rent vatten (så neu-
tralt som möjligt). Denna blandning skyddar mot
sönderfrysning ner till ca –40oC och bör användas
året om.

Anm. Minst 40% frostskyddsvätska skall användas i
systemet för att ett fullgott korrosionsskydd skall er-
hållas.

OBS! Glykol är hälsoskadligt (farligt att förtä-
ra).

Ingen frysrisk

När frysrisk aldrig föreligger skall vatten med till-
sats av Volvo Penta rostskyddsmedel* (det. nr
1141526-2) användas i de fall vatten/glykolblandning
inte används året runt. Blandningsförhållande 1:30.

Betr. påfyllning av kylvätska, se anvisning på sidan
55. Varmkör motorn efter påfyllningen för att ge tillsat-
sen bästa möjliga verkan.

OBS! Rostskyddsmedel är hälsoskadligt
(farligt att förtära).

* Anm. Blanda aldrig rostskyddsmedlet med frostskyddsvätska
(glykol). Skumbildning kan uppstå och kraftigt försämra
kylningen.

Byte av kylvätska

Byte av kylvätska samt renspolning av systemet
skall göras minst en gång per år. Se även skötsel-
schemat.

Volvo Penta produkter
Se vidare under rubr. ”Tillbehör” på sidan 101.

Dieselbränsle
Bränslets sammansättning spelar en viktig roll för mo-
torns funktion, livslängd och emissionsbild. För att
uppnå specificerad prestanda och samtidigt en miljö-
vänlig och störningsfri gång är det av största vikt att
bränsle enligt nedanstående rekommendation an-
vänds.

Bränslespecifikation

Bränslet skall minst uppfylla nationella och internatio-
nella standarder för marknadsbränslen, t.ex.:

– EN 590 (med nationellt anpassade miljö- och köld-
krav)

– ASTM-D975 No. 1-D, 2-D
– JIS KK 2204

Svavelhalt: Enligt gällande lagkrav i resp. land.

Anm. Bränslen med extremt låga svavelhalter (Tät-
ortsdiesel i Sverige och Citydiesel i Finland) kan med-
föra en effektminskning med ca 5% och en ökning av
bränsleförbrukningen med ca 2–3%.

Smörjolja, motor
Smörjolja med kvalitet enligt följande tabell skall
användas:

Beteckning Norm

VDS* Volvo Drain Specification

CD, CE API (American Petroleum Institute)

MIL-L-2104D US Government’s Military Spec.

*Anm. Om långa bytesintervaller tillämpas måste en VDS-olja
användas. Se i övrigt skötselschemat och ”Tekniska Data”.

Vi avråder från att köra på olja av en kvalitet som inte
uppfyller ovan nämnda krav. Det är en dålig lösning ur
såväl ekonomisk som driftsäkerhetssynpunkt.

Beträffande viskositet och volymer, se ”Tekniska
Data” på sidan 96.

Smörjolja, backslag
För backslaget skall en singlegrade olja av kvalitet
CC, CD eller CE enligt API-systemet användas. Olja
enligt norm MIL-L-2104D kan även användas.

Beträffande viskositet och volymer, se ”Tekniska
Data” på sidorna 98– 100.
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Körning
Åtgärder före start

1. Öppna bottenkranen för kylvattenintaget.

2. Kontrollera att alla avtappningskranar är stängda
och alla avtappningsproppar monterade.

Betr. placering av kranar/proppar, se bilder på si-
dorna 28 och 29.

3. Öppna bränslekranarna.

4. Kontrollera att inget läckage av bränsle, vatten el-
ler olja förekommer.

5. Kontrollera kylvätskenivån (kall motor). Nivån
skall ligga ca 5 cm under påfyllningslockets tät-
ningsyta, alt. mellan MIN- och MAX-markeringar-
na på den separata expansionstanken av plast
(extra utr.). Betr. påfyllning, se sidan 55.

Anm. Öppna INTE trycklocket på en varm
motor. Ånga eller het kylvätska kan spru-
ta ut samtidigt som uppbyggt tryck går
förlorat.

6. Kontrollera oljenivån i motorn. Nivån skall ligga
inom det markerade området på mätstickan.

Oljenivån får aldrig underskrida den nedre marke-
ringen.

7. Kontrollera oljenivån i backslaget.*

* Anm. Eftersom markeringarna på mätstickan gäller vid
driftstemperatur (med motorn på tomgång och reglaget i
neutralläge) får rätt nivå före start bedömas erfarenhets-
mässigt.

8. Koppla till huvudströmbrytarna.

9. Kontrollera bränslemängden.
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1. Enspaksreglage: Kontrollera att spaken står i
neutralläge ”N”. Detta innebär att gasreglaget står
i tomgångsläge och backslaget är i friläge.

Tvåspaksreglage: Ställ fram/back-spaken i neu-
tralläge för att möjliggöra start. Ställ pådrags-
spaken i helt tillbakadraget läge (tomgångsläge).

2. Sätt nyckeln i nyckelströmbrytaren. Vrid nyckeln
till läge ”I” (körläge). I detta läge tänds samtliga
varningslampor och lyser med fast sken (max. 20
sek.). Därefter slocknar varningslampan för hög
kylvätsketemperatur.

3. Tryck in knappen ”Alarm test” och kontrollera att
larmet ljuder (varningslamporna tänds). Larmet
tystnar när knappen släpps.

4. Motorer med startelement

Kall motor: Vrid nyckeln till läge ”II”, (förvärm-
ningsläge). Släpp nyckeln när indikeringslampan
för inkopplat startelement tänds. Inkopplingstiden
är ca 50 sek. (tidrelä). Gör inget startförsök innan
indikeringslampan slocknat.

Varm motor: Vrid nyckeln direkt till läge ”III” för
start.

Start av motor
För att nedbringa startröken till ett minimum är TAMD71B utrustad med luftförvärmning (startelement). Startele-
mentet är placerat i inloppsröret och dess inkopplingstid styrs av ett tidrelä. På TAMD63 och TAMD72 som bl.a.
har högre kompression, andra förbränningsrum samt modifierat insprutningssystem erfordras inget startelement.

Startelementet skall vara inkopplat ca 50 sek. för förvärmning av inloppsluften före kallstart. Efter start inkopplas
elementet automatiskt under ytterligare en 50 sek. period för att reducera avgasröken under uppvärmningen samt
ge motorn en jämn gång.

Anm. På TAMD72P styr EDC-systemet startförloppet i avsikt att ytterligare minimera avgasemissionerna. För att
höja förbränningstemperaturen före start drar startmotorn runt motorn ca 4 varv innan bränsle sprutas in.

Varning! Använd aldrig startspray eller liknande som starthjälp. Explosion kan uppstå i inloppsröret. Fara
för personskador.
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5. Vrid nyckeln till läge ”III” för start (efter att indi-
keringslampan slocknat på motorer med start-
element). Släpp nyckeln omedelbart då motorn
startat.

Nyckelströmbrytaren är försedd med en åter-
startspärr. Vid upprepade startförsök måste där-
för startproceduren alltid utgå från läge ”S”.

Motorer med startelement: Efter start lyser åter
indikeringslampan för inkopplat startelement i ca 50
sek. (eftervärmning).

Varmkör motorn med lågt varvtal och låg belastning.
Rusa inte motorn när den är kall.

Kontrollera under varmkörningen att instrumenten
visar normala värden.

Temperaturmätarens visare skall sakta stiga upp mot
driftstemperatur som är 75–95oC.

Motorns oljetrycksmätare skall vid driftsvarvtal visa
lägst ca:

300 kPa – TAMD63.
420 kPa – TAMD71, -72.

Systemspänningen skall ligga på ca 14 V resp. 28 V
beroende på om motorn är försedd med 12 V eller
24 V elsystem.

Varningslamporna skall vara släckta* och larmet tyst.

* Motorer med startelement: Indikeringslampan för förvärmnin-
gen är tänd ca 50 sek. efter start.

Kontrollera bränslemängden.

Kontrollera oljenivån i backslaget när backslaget upp-
nått driftstemperatur (med motorn på tomgång och
reglaget i neutralläge). Oljenivån skall nå upp till det
övre märket på mätstickan.

OBS! Bryt aldrig strömmen med huvud-
strömbrytarna när motorn är igång. Spänn-
ingsregulatorn och generatorn kan i så fall erhål-
la allvarliga skador.

Startmotorn får aldrig kopplas in när motorn är
igång. Startmotorn och kuggkransen på sväng-
hjulet kan få svåra skador.
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Kontroller under körning
Övervaka instrumenten. Normala värden under drift är:

Kylvätsketemperatur Oljetryck, motor Systemspänning

75–95oC TAMD63: 300–550 kPa ca. 14V (12V), resp.
TAMD71, -72: 420–650 kPa 28V (24V)

Om oljetrycket sjunker, temperaturen stiger över tillåtet värde eller vid laddningsbortfall startar larmet samtidigt
som en av varningslamporna börjar blinka för att visa vad larmet gäller.

Vid larm:

– Hög kylvätsketemperatur. Dra ner varvtalet till tomgång (i friläge) tills temperaturen sjunker. Undersök
orsaken till larmet (t. ex. blockerad vattentillförsel till motorn). Stoppa motorn om temperaturen inte
sjunker.

– Lågt smörjoljetryck. Stoppa omedelbart motorn och undersök orsaken till larmet.

I de fall extra larmtavla förekommer startar larmet dessutom om smörjolje- eller kylvätskenivån är för låg före start
eller om vatten förekommer i extra bränsleförfilter. En extra larmfunktion kan dessutom anslutas.

Anm. Vid kontinuerlig körning under längre tidsperioder måste motorns smörjoljenivå kontrolleras minst var 8:e
timme med stoppad motor (avläsning får ske tidigast ca 3 minuter efter stopp).

Manövrering under körning
Ekonomisk körning ur alla synpunkter är att inte ha högre marschfart än nödvändigt. Rekommenderat marsch-
varvtal är det vid tillfället uppnåeliga maxvarvtalet minus ca 200 r/min.

All manövrering Fram – Back bör ske vid tomgångsvarvtal. Manövrer vid högre varvtal kan skada backslaget och
dessutom vara obekväma för de ombordvarande. Manövrera enligt följande:

Backslag

1. Dra ner varvtalet till tomgång och låt om möjligt
båten förlora det mesta av sin fart.

2. För med en snabb och bestämd rörelse manöver-
spaken för backslaget till neutralläge och gör ett
kort uppehåll.
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3. För med en snabb och bestämd rörelse manö-
verspaken till back och öka varvtalet.

Anm. Är båten utrustad med två motorer, är det vik-
tigt att båda motorerna är igång, speciellt vid manöv-
reringar fram och back. Om en motor inte startats och
backmanöver utförs med den andra kan risk finnas för
vattenintrång via avgaskanalen på den stillastående
motorn med allvarliga skador som följd.

Anm. Utrustningen som presenteras nedan kan en-
dast erhållas till framdrivningsmotorer i arbetsbå-
tar.

Slirventil (Twin Disc MG507-1 och MG507A-1)

Är backslaget utrustat med slirventil (extra utr) skall
denna användas när båten skall gå mycket långsamt.

Koppla in slirventilen till max. slirning när backslags-
reglaget står i neutralläge. Efter inkoppling av ”Fram”
eller ”Back” kan sedan slirventilen ställas i önskat slir-
läge inom tillåtet varvtalsområde

Motorvarvtalet får aldrig överstiga 1100 r/
min. när slirventilen används.

Anm. För att full propellereffekt skall kunna erhållas
vid körning skall manöverspaken för slirventilen alltid
stå i ”Urkopplat” läge när ventilen inte används.

Frånslagbar koppling (extra utr. TAMD71)

Kopplingarna har två lägen på manöverspaken. Spa-
ken mot motorn för tillkoppling – från motorn för frilä-
ge. Vid till- och frånslagning av kopplingen får
motorvarvtalet inte överstiga 800 r/min.

Frånslagbar spolpump/länspump
(extra utr. TAMD71, 24V)

Pumparna kopplas till och från via elektromagnetiska
kopplingar och strömbrytare på instrumentpanelen.
Länspumpen är försedd med en vakuumströmbrytare
som automatiskt kopplar ifrån pumpen när nivån är så
låg att inget vatten sugs in i pumpen. Vakuumström-
brytaren är även försedd med en spak för manuell till-
koppling av pumpen.

Spaken skall hållas nedtryckt ca 20 sek. vid tillkopp-
ling.

Reglage typ S för manövrering av slirventil

Frånslagbar koppling

F = Inkopplad
N = Neutralläge

Länspump

1. Vakuumströmbrytare
2. Spak för tillslagning
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Manuell inkoppling av backslag (säkerhetssystem)

A. Propp*

1. Manövermagnet – ”Primary”. Används för gång Fram
2. Magnetventil – ”Secondary”. Används för gång Back
3. Ventilkropp

*Åtdragningsmoment: Max. 27 Nm (2,7 kpm)

Säkerhetssystem (TAMD72P)

Nödkörning av backslag

På Twin Disc backslag med elektriskt manövrerad
växling finns en säkerhetsfunktion för manuell inkopp-
ling av gång Fram om något fel skulle uppstå på
backslagets magnetventil.

Inkoppling:

1. Stoppa motorn och ta bort nyckeln ur startlåset.

2. Notera hur kablaget är anslutet till backslagets
magnetventiler ”P”/”S” (Primary/Secondary). Lös-
gör kontaktdonen från båda magnetventilerna.

3. Demontera manövermagneten (P) samt ventilkrop-
pen (V) för gång Fram från backslaget (normalt*
den ventil där ledningen ”Primary” var monterad).

4. Montera proppen** (A) i hålet för ventilkroppen en-
ligt figur.

Åtdragningsmoment: Max. 27 Nm (2,7 kpm).

OBS! Efter inkoppling är backslaget låst för gång
Fram och kan inte frikopplas.

* Anm. I samband med dubbla motorer (motroterande propell-
rar) är ledningen märkt ”Secondary” ansluten till magnet-
ventilen för gång Fram (märkt ”Primary”) på på babords motor
(vänsterroterande propeller).

** Proppen levereras tillsammans med backslaget.

Separat strömförsörjning

Om batterispänningen av någon anledning skulle sjun-
ka till ett för lågt värde under körning (laddningen från
generatorn upphör samt urladdade batterier) stannar
motorn.

För att åter kunna starta motorn behövs ett back-up
system. Ett förslag på lösning till ”back-up” finns pre-
senterad på motorns ordinarie kopplingsscheman på
sidorna 79 (12V), resp. 81 (24V systemspänning).

Inkoppling av detta back-up system sker genom att
koppla till huvudströmbrytaren (”2B” i kopplingssche-
mat) som sammankopplar nöd-/tillbehörsbatterierna
med startbatterierna.

OBS! Batterierna för back-up systemet måste erhålla
laddningsström från exempelvis motorns generator (ej
inritat i motorns kopplingsscheman).

Anm. Detta system finns inte monterat från Volvo
Penta utan måste kopplas upp i samband med motor-
installationen.

Kontrollera med båtens instruktionsbok om ev. an-
nat utförande av back-up funktion förekommer.

OBSERVERA! Vid en eventuell kortslutning i elsyste-
met löser någon av de halvautomatiska säkringarna ut
och motorn stannar.* Felet måste åtgärdas innan start
av motorn kan ske.

*Anm. Se sidan 66 beträffande återställning av säkringar.
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Avslutad körning
1. Låt motorn gå några minuter på tomgång och

med backslaget i neutralläge efter tilläggningen.
Därvid erhålls en temperaturutjämning i motorn
och efterkokning undviks.

2. Vrid nyckeln till stoppläget ”S”. Släpp nyckeln
när motorn har stannat (nyckeln fjädrar automa-
tiskt tillbaka till 0-läget). Nyckeln kan därefter tas
ur.

Säkerhetsåtgärder:

3. Stäng bottenkranen för kylvattenintaget samt
bränslekranarna. Se även under rubr. ”Åtgärder
vid frostfara” på nästa sida.

4. Slå ifrån huvudströmbrytarna vid längre drifts-
uppehåll.

5. Besiktiga motorn och motorrummet med avseen-
de på ev. läckage.

Propelleraxelbroms
Under vissa driftsbetingelser kan propellern bringa pro-
pelleraxeln att rotera när motorn är stoppad. Denna
medrotation kan vara skadlig för backslaget eftersom
dess oljepump som drivs av den ingående axeln står
stilla tillsammans med motorn.

Propelleraxeln kan tillåtas att rotera med stoppad mo-
tor upp till 6–8 tim. Därefter måste motorn startas upp
och köras i minst 5 minuter för smörjning och kylning
av backslaget.

I fall där axeln kan komma att rotera snabbare än vid
normal drift, t ex under segling bör en temperaturmäta-
re monteras för övervakning av oljetemperaturen.

Max. tillåten temperatur är 110oC för Twin Disc, resp.
95oC för MPM-backslag.

När nämnda regler inte kan uppfyllas måste en axel-
broms monteras. För enstaka tillfällen kan i stället
propelleraxelns medbringare låsas mekaniskt på lämp-
ligt sätt.
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Åtgärder vid frostfara
Kontrollera frostskyddet i färskvattensystemet efter att motorn stannats om frysrisk föreligger. Se under rubr.
”Kylvätska” på sidan 20.

Tappa av vattnet i sjövattensystemet enligt anvisning nedan. Kontrollera att allt vatten verkligen rinner av.

Kontrollera batterierna enligt anvisning på sidan 67. Ett dåligt laddat batteri kan lätt frysa sönder.

Avtappning av kylvätska
Före avtappning skall motorn stoppas, påfyllningslocket skruvas av och båtens bottenventil stängas. Öpp-
na därefter avtappningskranarna, resp. demontera avtappningspropparna för motorns färsk- och sjövattensystem.
Se figurerna nedan resp. på följande sida.

Kontrollera att allt vatten verkligen rinner av. Avsättningar kan finnas innanför kranen/proppen som måste rensas
bort. Risk finns annars att vatten kan stå kvar och orsaka svåra skador.

Kontrollera om installationen har ytterligare kranar eller proppar på kylvatten- och avgasledningarnas lägsta punk-
ter.

Demontera locket på sjövattenpumpen samt locket på eventuell extra pump.

Stäng kranarna, montera propparna och montera locket på sjövattenpumpen (samt på ev. extra pump). Länspum-
pa båten vid behov. Se till att inget läckage förekommer innan du lämnar båten.

Betr. påfyllning av kylvätska se anvisning på sidan 55.

TAMD71, TAMD72

F = Färskvattenkranar/-proppar S = Sjövattenkranar/-proppar V = Luftningskran
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TAMD63

Anm. Demontera locket på sjövattenpumpen. Lösgör dessutom slangen mellan värmeväxlaren och backslagets
oljekylare och töm ur kylvätskan i samband med avtappning av sjövattensystemet.

F = Färskvattenkranar/-proppar S = Sjövattenkranar/-proppar V = Luftningskran

F

F V

F F

S S F S
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stillastående m
(A) och vrid justerringen (B)

spärren. Lamellerna får inte slira efter ink

Skruva fast det nya filtret för hand. Anm. Byt filtret tidigare om oljeblandad luft börjar
tränga ut vid ventilen (1). Kontrollera att inte dräneringsslangen (2) är igensatt.

1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

0. Kontrollera / justera ev.
frånslagbar koppling.

11. Byt filtret för vevhusven-
tilationen.
1) Gäller TAMD63 och TAMD72.
2) Gäller TAMD71.

1. Byt olja i motorn.
Anm. Se tabellen ovan betr. förhållandet
oljekvalitet/bytesintervall.

1) Gäller TAMD63 och TAMD72.
2) Gäller TAMD71.

2. Byt oljefilter (1) och ev.
by-pass filter (2) vid vart-
annat oljebyte.

45

45

41

TAMD63 MD71, TAMD72
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Rockford /BW A. P.

Motorolja VDS alt. CD eller CE enligt API-systemet. Tappa eller pumpa ut oljan
medan motorn är varm.

Varning! Varm olja kan orsaka brännskador.

Smörj packningen och skruva på det nya filtret för hand. Drag 3/4 varv sedan
packningen ligger an. Efterfyll olja, starta, kontrollera att inget läckage förekommer.
Stoppa motorn och kontrollera oljenivån.

* Anm. För ny eller nyrenoverad motor gäller särskilda rekommenda-
tioner. Se anvisning under rubr. ”Inkörning” på sidan 4.

Nr. Åtgärd Anvisningar Info.
sid.

Skötsel
Periodisk skötsel
För att motorn och dess utrustning skall fungera utan störningar fordras att en periodisk skötsel utförs enligt sköt-
selschemat. Flera av punkterna gäller byte av förbrukningsdetaljer som t.ex oljefilter, bränslefilter osv.

För att försäkra sig om en fortsatt bekymmersfri användning av motorn är det viktigt att original reservdelar alltid
används. Uppge alltid typbeteckning och tillverkningsnummer på motorn och dess utrustning vid beställning av
delar.

Vissa arbetsoperationer kräver yrkeserfarenhet och specialverktyg. Överlåt därför mera omfattande arbeten åt
auktoriserad verkstadspersonal.

För ytterligare information, se under rubr. ”Underhåll” efter resp. avsnitt ”Teknisk beskrivning”.

Ny motor med backslag
Se anvisningar under rubr. ”Inkörning” på sidan 4.

Skötselschemats uppläggning

Raster markerar enklare ar-
betsoperationer som kan ut-
föras av båtägaren själv.

Linjer markerar arbetsope-
rationer som fordrar yrkes-
vana och/eller specialverk-
tyg. Dessa arbeten bör
därför överlåtas åt auktori-
serad verkstadspersonal.

Under rubr. ”Anvisning” ges
en kort sammanfattning av
vad som skall åtgärdas i
samband med den aktuella
skötselpunkten.

Under rubr. ”Info. sid.” hän-
visas till informationssidorna
längre bak i boken. På
dessa sidor ges i de flesta
fall en mera detaljerad
beskrivning av de aktuella
arbetsoperationerna.

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
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1

Motor, oljebytesintervaller
Beroende av bränslets svavelhalt och smörjoljans kvalitet

Anm. Byte skall dock alltid utföras minst en gång per år även om körtiderna i tabell-
en inte uppnås.

Motor Oljekvalitet Bränslets svavelhalt i viktprocent
< 0,5 0,5–1,0

Tim. Tim.
TAMD71 VDS* 500 250
TAMD63 och TAMD72 VDS* 200 100

TAMD71 API: CD eller CE 250 125
TAMD63 och TAMD72 API: CD eller CE 100 50

*VDS = ”Volvo Drain Specification”

Förebyggande underhåll

För att uppnå maximal driftsäkerhet och livslängd är det viktigt att motorn och dess ut-
rustning får sin skötsel enligt skötselschemat. Detta ger anvisning om när och hur
skötseln skall utföras. Anlita alltid en auktoriserad Volvo Penta verkstad, som har ut-
rustning och utbildad personal.

För båtar som används i kommersiell drift finns även ett förebyggande underhållspro-

gram kallat Condition test, som ingår i ”Cost Control Programme”. Detta program utförs
var 6:e månad, varannan gång enligt ett utökat program.

Ett väl utfört skötsel- och underhållsprogram ger bättre driftsekonomi och färre oplane-
rade stillaligganden.

A.* Motorsmörjolja. Lock för påfyllning.
B. Kopplingsbox med halvautomatiska säk-

ringar. Tryck in knappen om en säkring
har löst ut.

C. Kylvätska. Lock för kontroll och påfyll-
ning.

D. Finfilter för bränsle.
E. Luftfilter.
F. Generator.
G. Smörjolja, backslag. Lock för påfyllning.
H. Filter för vevhusventilationen.

* Även vid motorns framkant på TAMD71 i

arbetsbåts- och hjälpmotorutf. (extra utr.).
 I. Smörjoljefilter, motor (alt. plac. baktill på mo-

torns vänstra sida).
K. Värmeväxlare.
L. Oljemätsticka, motor.
M. Laddluftkylare.
N. Oljemätsticka, backslag. (Alt. plac. på höger

eller vänster sida beroende på typ av back-
slag).

O. Sjövattenpump.
P. By-pass filter för smörjolja.

H E M A C K F

N G L I P O

A* B C D A E

F
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Skötselschema
Beskrivningen gäller generellt för samtliga motorer där annat ej anges.

Om längre oljebytesintervaller önskas än vad som här angetts måste oljans tillstånd
kontrolleras av oljefabrikanten genom regelbundna smörjoljeprov.

Tidsintervallerna är riktvärden som gäller under normala driftsförhållanden. Beträffande ny
eller nyrenoverad motor, se under rubr. ”Inkörning” på sidan 4.

Samtliga åtgärder i skötselschemat med undantag av punkterna 17 och 32 skall utföras minst
en gång per år även om körtiden i schemat inte uppnås. För punkterna 17 och 32 gäller minst
en gång vartannat år.

Observera: Stoppa motorn innan servicearbetet påbörjas (punkt 16 undantagen)!
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1. Byt olja i motorn.
Anm. Se tabellen på sidan 31 betr. förhål-
landet oljekvalitet/bytesintervall.

1) Gäller TAMD63 och TAMD72.
2) Gäller TAMD71.

2. Byt oljefilter (1) och ev.
by-pass filter (2) vid vart-
annat oljebyte.

3. Byt olja i backslaget.

4. MPM backslag:
Demontera och rengör
backslagets oljesil.

5. Byt oljefilter på backslag
MPM IRM301A.

* Anm. För ny eller nyrenoverad motor gäller särskilda rekommenda-
tioner. Se anvisning under rubr. ”Inkörning” på sidan 4.

TAMD63 TAMD71, TAMD72

45

45

46

46

–

Motorolja VDS alt. CD eller CE enligt API-systemet. Tappa eller pumpa ut oljan medan
motorn är varm.

Varning! Varm olja kan orsaka brännskador.

Smörj packningen och skruva på det nya filtret för hand. Drag 3/4 varv sedan
packningen ligger an. Efterfyll olja, starta, kontrollera att inget läckage förekommer.
Stoppa motorn och kontrollera oljenivån.

Fyll olja. Kvalitet: Motorolja CD, CE eller CC, dock Ej multigradeolja. Viskositet, se
”Tekniska Data”. Kontrollera oljenivån. Anm. Markeringarna på mätstickan gäller vid
driftstemperatur (med motorn på tomgång och reglaget i neutralläge).

Demontera proppen och ta bort oljesilen. Rengör silen och montera åter delarna.
Starta motorn (efter påfyllning av olja) och kontrollera att inget läckage förekommer.

Smörj packningen och skruva på det nya filtret för hand. Drag 3/4 varv sedan
packningen ligger an. Efterfyll olja. Starta och kontrollera att inget läckage
förekommer. Kontrollera oljenivån (se punkt 3 ovan).

�1) �2)
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Nr. Åtgärd Anvisningar Info.
sid.
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6. Twin Disc backslag:
Demontera och rengör
backslagets oljesil.

7. Byt oljefilter på backslag
Twin Disc MG507(A)-1
med slirventil.

8. Smörj urkopplingslagret
på ev. frånslagbar kopp-
ling.

9. Smörj ev. frånslagbar
koppling.

10. Kontrollera / justera ev.
frånslagbar koppling.

11. Byt filtret för vevhusven-
tilationen.
1) Gäller TAMD63 och TAMD72.
2) Gäller TAMD71.

* Anm. För ny eller nyrenoverad motor gäller särskilda rekommenda-
tioner. Se anvisning under rubr. ”Inkörning” på sidan 4.

46

–

–

–

–

41

Demontera proppen och ta bort oljesilen. Rengör silen och montera åter delarna.
Starta motorn (efter påfyllning av olja) och kontrollera att inget läckage förekommer.

Demontera klamman (1). Ta bort locket och lyft ur filtret. Rengör filterbehållaren och
montera ett nytt filter. Kontrollera oljenivån (se punkt 3 ovan).

Anm. Var 50:e tim. gäller vid mera än 15–20 kopplingsmanövrerer per dag. Annars
var 500:e tim. Smörj sparsamt så att inget fett tränger ut.
Smörjfett på lithiumbas: Mobilux EP2, Statoil Uniway EP2N, Texaco Multifak EP2, Q8
Rembrandt EP2.

Smörj inre stödlagret (då smörjnippel finns), huvudlagren, urkopplingsaxeln och
kopplingsmekanismens rörliga delar. Smörj sparsamt (20–30 gram för huvudlagren).
Kvalitet: se under punkt 8 ovan. Några droppar olja på inre länkarmar.

Varning! Justering skall utföras vid stillastående motor. Ta bort inspektions-
luckan. Frigör spärren (A) och vrid justerringen (B) moturs (Rockford/BW), resp.
medurs (A.P.). Lås spärren. Lamellerna får inte slira efter inkoppling.

Skruva fast det nya filtret för hand. Anm. Byt filtret tidigare om oljeblandad luft börjar
tränga ut vid ventilen (1). Kontrollera att inte dräneringsslangen (2) är igensatt.

Rockford /BW A. P.

Nr. Åtgärd Anvisningar Info.
sid.
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12. Kontrollera/dränera
extra bränslefilter.

13. Byt insats(er) i extra
bränsleförfilter.

14. Byt bränslefinfiltren.

15. Lufta bränslesystemet.

16. Byt omställbara bränsle-
filter.
(Gäller TAMD71 i hjälpmotorutf.)

17. Låt auktoriserad personal
kontrollera insprutarna.
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Några timmar efter stopp: Tappa av vatten eller föroreningar genom kranen/proppen
(1).

Stäng bränslekranarna vid tanken före isärtagning av enkelfiltret, resp. om
dubbelfiltrets insatser byts vid stillastående motor. Se i övrigt anvisning på sidan 49.

Skruva på de nya filtren för hand. Drag 1/2 varv sedan packningen ligger an. Renlighet!
Inga föroreningar får komma in i bränslesystemet. Lufta systemet, se punkt 15 nedan.

Öppna luftningsskruven (1). Pumpa med handpumpen (2) tills luftfritt bränsle strömmar
ut. Stäng skruven medan bränsle strömmar ut. Pumpa därefter ytterligare 10–20 slag.
Kontrollera att inget läckage förekommer.

Spaken (2) till höger – byt vänster filter. Spaken uppåt – lufta vänster filter.
Luftningsskruvar (1). Byt det högra filtret på motsvarande sätt. Betr. montering av
filter se punkt 14 ovan.

Lämna in insprutarna till aukt. verkstad (byt ev. mot justerade insprutare).
Åtdragningsmoment: Insprutare 50 Nm (5 kpm), tryckrör 15–25 Nm (1,5–2,5 kpm).
OBS! Tryckrören till TAMD63 och TAMD72 får EJ bockas. Byt skadade tryckrör.
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Nr. Åtgärd Anvisningar Info.
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Stäng bottenventilen. Demontera locket (1) och lyft upp insatsen. Rengör insatsen
och huset (2). Montera delarna. Öppna bottenventilen och kontrollera att inget läckage
förekommer.

Använd skyddsglasögon! Batterivatten ca 10 mm över cellplattorna.
Varning! Batterierna innehåller knallgas samt starkt frätande svavelsyra.
Öppen låga eller gnista i närheten av batterierna kan orsaka explosion.

Fyll 1/2 liter rostskyddsmedel (det. nr 1141526-2). OBS! Endast då glykol inte används
i kylsystemet.

Stäng bottenventilen och tappa av vattnet i sjö- och färskvattensystemen. Spola
genom hålen för avtappningskranar och -proppar tills rent vatten rinner ut.

Stäng bottenventilen och tappa av vattnet i sjö- och färskvattensystemen. Se i övrigt
anvisningar på sidorna 56–58.

Stäng bottenventilen och tappa av vattnet i sjövattensystemet. Se i övrigt anvisning
på sidan 59.

18. Kontrollera/rengör sjö-
vattenfiltret.
Anm. Tidpunkten får anpassas erfaren-
hetsmässigt efter en tids körning.

19. Kontrollera batterierna.

20. Komplettera rostskyd-
det i färskvattensyste-
met.

21. Rengör kylsystemet.
Byt kylvätskan.

22. Kontrollera/rengör vär-
meväxlare och laddluft-
kylare, samt backslagets
oljekylare.

23. Kontrollera/byt skovel-
hjulet i sjövattenpumpen
samt i ev. extra länspump.
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TAMD63 TAMD71, TAMD72
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24. Kontrollera/byt zinkanod
(zinkanoder).

25. Kontrollera att inga läcka-
ge av olja, bränsle eller
vatten förekommer.

26. Kontrollera batteriernas
laddningstillstånd.

27. Kontrollera/spänn driv-
remmen (-remmarna).

28. TAMD71, TAMD72WJ:
Kontrollera stoppmag-
netens funktion.

29. Kontrollera elledningar-
nas anslutningar.
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Stäng bottenventilen innan arbetet påbörjas. Tappa av vattnet i sjövattensystemet.
Byt anod om den förbrukats till mera än 50%. Se till vid monteringen att god metallisk
kontakt erhålls mellan anoden och godset.

Kontrollera alla förbindningar och se till att inga läckage förekommer. Gummislangarna
får inte vara spruckna eller skadade och alla slangklammor och förbindningar skall
vara väl åtdragna.

Kontrollera batteriernas laddningstillstånd med en syraprovare. Vid en omgivande
lufttemperatur av ca +25oC skall batterielektrolytens densitet vara ca 1,28 g/cm3 (1,24
g/cm3 med tropiksyra). Ladda batterierna om densiteten sjunkit 0,04 g/cm3.

Kontrollera med avseende på förslitning. Remmar som arbetar i par skall bytas
tillsammans. Lossa skruvarna (A) före spänning av remmarna/remmen.
TAMD63: Spänn remmen med 60 ±3 Nm (6 ±0,3 kpm).
TAMD71, -72: Remmarna skall kunna tryckas ned ca 10 mm mellan remskivorna.

Låt en medhjälpare koppla in stoppmagneten genom att vrida startnyckeln till läge ”S”.
Kontrollera samtidigt att stopplägesindikeringen trycker upp gummitätningen på
stoppmagnetens ovansida.

Rengör batteriernas polbultar och kabelskor, smörj in dem med vaselin och drag fast
dem. Kontrollera även att alla övriga anslutningar är väl fastsatta och har god kontakt.
Bespruta vid behov dessa anslutningar med fuktavvisande spray.

Nr. Åtgärd Anvisningar Info.
sid.
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30. TAMD63: Rengör luftfilt-
ret.

31. TAMD71, TAMD72: Byt
luftfiltrets insatser.

32. Låt auktoriserad perso-
nal kontrollera ventilspe-
len.

33. TAMD63, TAMD72: Låt
aukt. personal kontrol-
lera turbons laddnings-
tryck.

34. TAMD63, -72P: Låt aukt.
personal kontrollera
wastegate-ventilens
funktion.

35. Låt aukt. personal göra
en allmän kontroll av
motorn och dess utrust-
ning.
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* Anm. För ny eller nyrenoverad motor gäller särskilda rekommendationer.
Se anvisning under rubr. ”Inkörning” på sidan 4.

–

–
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–

–

–

Tvätta insatsen i ren dieselolja. Krama ur den och placera den i filterhuset. Fixera
insatsen genom att pressa ner O-ringen i spåret runt insatsens ytterkant.
OBS! Byt filterinsats om den är skadad.

Lösgör klammorna (6 st) till locken (1). Ta bort locken och byt filterinsatser. Kontrollera
att gummislangen mot turbokompressorn är felfri samt att de nya filtren är absolut rena.
Montera delarna.

Låt auktoriserad verkstadspersonal kontrollera/justera ventilspelen. Kontrollen skall
utföras med stillastående motor, kall eller vid driftstemperatur!

Låt auktoriserad verkstadspersonal kontrollera turbokompressorns laddningstryck.

Låt auktoriserad verkstadspersonal kontrollera wastegate-ventilens funktion.

Låt auktoriserad verkstadspersonal kontrollera turbokompressorns kondition samt
göra en allmän kontroll av motorn och dess utrustning.

Nr. Åtgärd Anvisningar Info.
sid.
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Rengör vid behov drivaggregatet utvändigt. Bättra det yttre rostskyddet genom att
måla över ev. skavda partier med originalfärg.

VARNING! Använd aldrig högtryckstvätt för motorrengöring. Rikta aldrig
vattenstrålen från högtryckstvätt mot tätningar, gummislangar eller elkompo-

nent-
er.
–

36. Kontrollera motorns och
backslagets finish.

Nr. Åtgärd Anvisningar Info.
sid.
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Teknisk beskrivning
Motor
Motorerna är raka sexcylindriga fyrtakts marindieselmotorer försedda med toppventiler. Motorerna är vätskekylda
samt utrustade med turbokompressor. Inloppsluften till motorn kyls i en sjövattenkyld laddluftkylare efter komp-
rimeringen i turbon (TAMD71 och TAMD72 har dubbla laddluftkylare).

Motorerna är försedda med kolvkylning (oljekylda kolvar). Smörjsystemet är utrustat med ett oljefilter av fullflödes-
typ samt på TAMD63 även med ett delflödes- (by-pass) filter. By-pass filter är extra utr. på övriga motorer.

Kylsystemet är uppdelat i ett färskvatten- och ett sjövattensystem. Sjövattnet kyler färskvattensystemet via en
värmeväxlare (TAMD71 och TAMD72 har dubbla värmeväxlare).

Cylinderlock
Motorerna har två cylinderlock som vardera täcker tre
cylindrar. Materialet i cylinderlocken är speciallegerat
gjutjärn. Cylinderlockspackningarna är av massiv stål-
plåt med inlagda tätningsringar av specialgummi för
olje- och kylvätskekanaler.

Ventilsystem
Kamaxeln är sjulagrad och drivs från kugghjulstrans-
missionen. Kamaxeln påverkar inlopps- och utlopps-
ventilerna i cylinderlocken via lyftare, tryckstänger
och vipparmar.

På TAMD71 och TAMD72 är ventilerna försedda med
dubbla ventilfjädrar.

Cylinderblock
Cylinderblocket är gjutet i ett stycke av speciallegerat
gjutjärn. Cylinderfodren är av våt typ och utbytbara.
Fodren är försedda med en flamskyddskant vilket av-
sevärt ökar livslängden på cylinderlockspackningen.

Vevaxel
Vevaxeln är mycket kraftigt dimensionerad och lagrad
i sju ramlager. Axeln är statiskt och dynamiskt utba-
lanserad samt härdad enl. en speciell metod (nitrokar-
burering). Härdningen ökar utmattningshållfastheten
och ger lagertapparna en mycket hård yta.

Tappen i vevaxelns framkant har slipats till s.k. poly-
gonform. Ett polygonförband klarar påkänningarna från
svängningsdämparen (extra remskiva, alt. frånslagbar
koppling) betydligt bättre än ett kilförband.

Kolvar
Kolvarna som är tillverkade av en lättmetallegering har
två kompressionsringar och en oljeskrapring. Den övre
kompressionsringen är molybdenbelagd (båda kom-
pressionsringarna på TAMD71 och TAMD72) vilket bi-
drar till en lägre oljeförbrukning samt minskad risk för
ringskärning.

Kolvarna är oljekylda för att minska risken för koks-
bildning vid hög belastning. Kolvkylningen ökar livs-
längden på kolvar, kolvringar och cylinderfoder samt
sänker oljeförbrukningen.

Motorns förbränningsrum är helt förlagt till kolvtoppen.

Kolvkylning
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Kugghjulstransmission
Kamaxel, smörjoljepump, insprutningspump, cirkulat-
ionspump (TAMD71 och TAMD72), sjövattenpump
samt ev. hydraulpump drivs från vevaxeln via sned-
skurna kugghjul.

Kugghjulen är snedskurna för att få så tyst gång som
möjligt.

Vevhusventilation
För att förhindra övertryck och för att avskilja bränsle-
ångor, vattenånga och andra gasformiga förbrännings-
produkter är motorerna försedda med en ventilation-
sanordning. Denna är monterad på motorns högra sida
i anslutning till luftfiltret.

Vevhusgaserna passerar ett utbytbart pappersfilter
som avskiljer ev. oljedimma innan gaserna leds ut.
Ev. olja återförs till oljesumpen via en dränerings-
slang. På filterhållaren finns dessutom en övertrycks-
ventil som öppnar om trycket i vevhuset blir för högt
pga. igensatt filter.

Luftfilter
Luftfiltret hindrar att skadliga partiklar sugs in i mo-
torn.

TAMD63 har ett filter med tvättbar insats.

TAMD71 och TAMD72 är däremot försedda med ett
torrfilter med filterelement (engångstyp) av veckat fil-
terpapper.

Det är viktigt att filterbyte/rengöring sker enl. skötsel-
schemat. Ett igensatt filter ger rökiga avgaser och läg-
re motoreffekt.

Turbokompressor
Motorerna är försedda med en avgasdriven turbokom-
pressor som tillför motorn luft under övertryck och
ökar därmed syremängden till motorn. Kompressorn
som är monterad på avgasgrenröret vid motorns bak-
kant smörjs och kyls av motorns smörjolja.

Turbokompressor

1. Kompressorhjul 4. Turbinhus (färskvattenkylt)
2. Kompressorhus 5. Turbinhjul med axel
3. Lagerhus

Kugghjulstransmission

1. Vevaxelhjul 6. TAMD71, TAMD72: Drivhjul
2. Mellanhjul för oljepump för kylvätskepump
3. Drivhjul för oljepump 7. Drivhjul för kamaxel
4. Mellanhjul 8. Drivhjul för sjövattenpump/
5. Drivhjul för insprutningspump kraftuttag/servopump

2 3 4

1 5
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TAMD63P och TAMD72P är dessutom utrustade med
en wastegate-ventil (by-pass ventil) placerad i turbin-
huset.

Wastegate-ventilen medger att turbokompressorn opti-
meras för ett högt laddningstryck redan vid låga mo-
torvarvtal. Motorn får därmed ett kraftigt förbättrat låg-
varvsmoment samtidigt som den reagerar snabbare
på lastväxlingar.

Vid högre motorbelastning öppnar wastegate-ventilen
och leder en del av avgaserna förbi turbon direkt ut i
avgasröret.

Turbokompressorn är färskvattenkyld för att minska
strålningsvärmen till motorrummet.

TAMD63P, TAMD72P: Principbild över turb
okompressor med wastegate-ventil

1. Luft från luftfiltret 6. Avgasflöde förbi turbinhjulet
2. Komprimerad luft till motorn via wastegate-ventilen vid
3. Kompressorhus hög motorbelastning
4. Turbinhus 7. Avgaser från motorn
5. Avgasutlopp

Underhåll – Motor
Byte av filter för vevhusventilationen
1. Demontera det gamla filtret genom att skruva det

moturs.

2. Kontrollera gummipackningen i konsolen, byt vid
behov. Skruva fast det nya filtret för hand.

3. Kontrollera att inte dräneringsslangen är igensatt.

Kontroll/spänning av drivrem (-remmar)
Kontrollera remmen/remmarna med avseende på
förslitning. Remmar som arbetar i par skall bytas
tillsammans.

Lossa skruvarna (A) före spänning av remmen/rem-
marna.

TAMD63: Placera tappen på en momentnyckel i fyr-
kanthålet i konsolen för spännrullen. Spänn remmen
med 60 ±3 Nm (6 ±0,3 kpm).

Drag fast skruvarna (A).

TAMD63: Spänning av drivrem

A. Låsskruvar

Laddluftkylare
Inloppsluften passerar laddluftkylaren (-kylarna) efter
komprimeringen i turbokompressorn. Kylaren sänker
temperaturen på luften och förbättrar därmed fyllnads-
graden avsevärt genom att luftens volym minskar.
Mera luft (syre) kan därmed pressas in i motorns cy-
lindrar och förbränna en större bränslemängd per ar-
betstakt, dvs. effekten kan höjas. Laddluftkylningen
medverkar samtidigt till att sänka den termiska belast-
ningen på motorn.

Se dessutom under rubr. ”Värmeväxlare och laddluft-
kylare” på sidan 54.

Filter för vevhusventilationen

1. Filter 2. Övertrycksventil
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TAMD71, TAMD72: Spänning av drivremmar

A. Låsskruvar

TAMD71, TAMD72: Remmarna skall kunna tryckas
ned ca 10 mm mellan remskivorna vid rätt spänning.

Drag fast skruvarna (A).

Ventilplacering

❍ Inlopp � Utlopp

Kontroll av turbokompressor
Kontrollen skall överlåtas åt auktoriserad verk-
stadspersonal.

I samband med byte/rengöring av luftfilter kan dock
en grov kontroll av turbokompressorn utföras enligt
följande:

1. Ta bort luftfiltret.

2. Varning! Kontrollera att turbokompres-
sorns kompressorhjul står stilla före kon-
trollen.

3. Kontrollera om rotoraxeln går trögt eller om
turbin- resp. kompressorhjulet går emot sina resp.
hus. Vrid rotorn med ett lätt tryck, därefter med en
lätt dragning i axiell led.

Går rotorn trögt måste turbokompressorn snarast
bytas ut eller renoveras.

Anm. Ett livsvillkor för att turboaggregatet skall kunna
arbeta tillfredsställande är att motorns smörjsystem
underhålls enligt skötselschemat och att rätt typ av
smörjolja används i motorn.

Kontroll av ventilspel
Kontrollen skall överlåtas åt auktoriserad verk-
stadspersonal.

Observera! Spelet får aldrig kontrolleras när mo-
torn är igång utan skall göras vid stillastående
motor, kall eller vid driftstemperatur.
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Teknisk beskrivning
Smörjsystem
Motorerna är försedda med ett trycksmörjsystem samt kolvkylning (se ”Kolvar” på sidan 39). Smörjoljepumpen är
av kugghjulstyp och placerad i oljesumpens framkant. Pumpen drivs från motorns kugghjulstransmission.

Oljepumpen suger upp olja från oljesumpen och trycker därefter ut den i två stamledningar i cylinderblocket (se
principbild på nästa sida). Dels genom smörjoljefiltret och vidare ut i motorns oljekanaler för trycksmörjning av mo-
tor, insprutningspump och turbokompressor. Dels även via kolvkylningsventilen. Därifrån avleds en mindre mängd
olja som passerar ett by-pass filter (TAMD63 – extra utr. på övriga motorer) innan den återförs till oljesumpen.
Resterande del fortsätter genom oljekylaren och ut till kolvkylningsmunstyckena.

Smörjsystem, TAMD71, -72

1. Stamoljeledning (smörjolja) 14. Reducerventil
2. Tryckledning till turbokompressor 15. Filtrerad tryckolja till smörjsys-
3. Stamoljeledning (kolvkylningsolja) temet
4. Vipparmsmekanism 16. Tryckolja från oljepumpen
5. Oljekanal till vipparmsmekanism 17. Returolja till oljesumpen via
6. Ramlager. reducerventilen
7. Vevlager 18. Tryckolja via kolvkylningsventi-
8. Oljepump  len till oljekylare och kolvkylning
9. Olja till oljekylare och kolvkylning 19. Returolja till oljesumpen (via ev.

10. Smörjoljefilter (fullflödestyp) by-pass filter)
11. Kamaxellager 20. Filtrerad olja i retur från smörj-
12. Överströmningsventil oljefiltret
13. Kolvkylningsventil 21. Ofiltrerad olja till smörjoljefiltret
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Principbild, smörjsystem

8. Oljepump
10. Smörjoljefilter
12. Överströmningsventil
13. Kolvkylningsventil
14. Reducerventil
15. Filtrerad tryckolja till smörjsystemet
22. By-pass filter*
23. Oljekylare
24. Tryckolja till kolvkylning
25. By-pass ventil

*Anm. På  TAMD71 och TAMD72 är by-
pass filter extra utr.

Ventiler i smörjsystemet
Oljeflödet i motorn regleras av fyra fjäderbelastade
ventiler. Av dessa är tre placerade i en konsol på mo-
torns högra sida och en i underkanten av cylinder-
blocket på motorns vänstra sida.

– Reducerventilen (14) begränsar motorns smörjolje-
tryck. Ventilen öppnar vid för högt tryck och släp-
per tillbaka olja till oljesumpen, t.ex. vid höga varv-
tal samt vid kall motor då smörjoljan är mera
trögflytande.

– Överströmningsventilen (12) öppnar och släpper
fram oljan förbi smörjoljefiltret om motståndet ge-
nom filtret skulle bli för stort. Därmed säkerställs
ett kontinuerligt flöde i smörjsystemet trots igensatt
filter. Ofiltrerad olja passerar dock ut till motorns
smörjställen i detta fall. Det är därför viktigt att filt-
ret byts enl. skötselschemat.

– Kolvkylningsventilen (13) reglerar oljeflödet genom
oljekylaren och vidare till kolvkylningen.

– By-pass ventilen (25) tillåter ett ökat oljeflöde ge-
nom oljekylaren. Ventilen öppnar och släpper tillba-
ka överskottsolja som inte erfordras för kolvkyl-
ningen till oljesumpen.

TAMD63 TAMD71, TAMD72

Ventiler i smörjsystemet

12. Överströmningsventil 14. Reducerventil
13. Kolvkylningsventil

Smörjsystem (delbild, filterhus), TAMD63

2. Tryckledning till turbokomp- 16. Tryckolja från oljepumpen
ressor 17. Returolja till oljesumpen via re-

10. Smörjoljefilter ducerventilen
12. Överströmningsventil 18. Tryckolja via kolvkylningsventi-
13. Kolvkylningsventil len till oljekylare och kolvkylning
14. Reducerventil 19. Returolja till oljesumpen (via
15. Filtrerad tryckolja till smörj- by-pass filtret)

systemet 22. By-pass filter
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Oljekylare
Betr. oljekylare, se beskrivning i kapitel ”Kylsystem”
på sidorna 54–55.

Oljefilter
Oljefiltren avskiljer föroreningar ur oljan. Smörjoljefil-
tret är av fullflödestyp, vilket innebär att all olja filtre-
ras innan den går ut i smörjsystemet. Filterelementet
består av veckat filterpapper.

På TAMD63 är filtret placerat framför startmotorn på
motorns högra sida. TAMD71*, -72 har filtret placerat
vid motorns framkant.

På samtliga marina framdrivningsmotorer kan filtret
som alt. (extra utr.) placeras vid motorns bakkant,
vänster sida.

TAMD63 har dessutom ett by-pass (delflödes-) filter
för smörjoljan placerat ovanför smörjoljefiltret. Till övri-
ga motorer kan by-pass filter erhållas som extra utr.
Filtret placeras bakom smörjoljefiltret vid motorns
framkant.

Eftersom endast en mindre del av oljeflödet passerar
by-pass filtret blir genomströmningshastigheten rela-
tivt låg. Filtret förmår därför avskilja även mycket små
partiklar ur oljan. Filterelementet består av veckat
filterpapper.

*Anm. På TAMD71 i klassningsbart hjälpmotorutf. är filtret place-
rat framför startmotorn på motorns högra sida.

Smörjoljefilter By-pass filter

Underhåll – Smörjsystem
Oljebyte – Motor
Oljebyte skall göras medan motorn är varm.

Varning! Varm olja kan orsaka brännskador.

Motorer med oljelänspump (extra utr.): Ta bort olje-
mätstickan och anslut sugledningen till mätstickans
rör. Starta pumpen och samla upp oljan i ett kärl.

Alt. kan oljan tappas av efter att oljesumpens
avtappningsplugg* tagits bort.

Fyll olja genom påfyllningsöppningen på den främre
ventilkåpan alt. genom påfyllningsröret vid motorns
framkant (extra utr. på TAMD71). Betr. oljekvalitet, se
sidan 20. Viskositet och oljevolymer, se ”Tekniska
Data” på sidan 96.

Oljenivån skall ligga inom det markerade området på
mätstickan. Nivån får aldrig underskrida den nedre
markeringen.

Länspumpen kan även användas vid påfyllning av olja
(+ och – ledningarna kastas om på den elektriska
länspumpen). Se även kopplingsschemat på sidan 71,
73, 75 eller 77.

OBS! Samla in den gamla oljan och lämna in den
på en uppsamlingsplats. Förorena aldrig vattnet
med olja.

*Anm. Avtappningsplugg saknas på TAMD63.

Länsning av olja ur motorn

Byte av smörjoljefilter/by-passfilter
Anm. Placera ett uppsamlingskärl under filtren vid
demonteringen så att oljespill undviks.

1. Skruva bort oljefiltret (1) resp. by-pass filtret (2)
med specialverktyg och kassera de gamla filtren.

Varning! Varm olja kan orsaka brännska-
dor.

2. Fukta det nya filtrets gummipackning med olja
och kontrollera dess anliggningsyta på konsolen.
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Oljebyte – Backslag
Anslut en slang från oljelänspumpen till röret för olje-
mätstickan på backslaget. Alt. kan oljan tappas av ef-
ter att dräneringsproppen demonterats.

Se i övrigt anvisningarna under rubr. ”Oljebyte. Motor”.

1. Fyll olja genom påfyllningsöppningen på backslag-
ets ovansida. Betr. oljekvalitet och volym, se
”Tekniska data” på sidorna 98– 100.

3. Skruva fast det nya filtret för hand tills packningen
får kontakt med tätningsytan. Drag sedan åt filtret
ytterligare ca. 3/4 varv.

4. Fyll olja, starta motorn och kontrollera att inget
läckage förekommer. Kontrollera oljenivån efter att
motorn stoppats.

Länsning av olja ur backslaget

2. Starta motorn och kör till dess backslaget uppnått
driftstemperatur.

3. Kontrollera oljenivån med motorn på låg tomgång
och reglaget i neutralläge.

Oljenivån skall nå upp till det övre märket på mät-
stickan. Efterfyll olja vid behov.

Rengöring av backslagets oljesil

MPM IRM 220A MPM IRM 301A

TD MG5061 TD MG507(A)-1

TAMD63

1. Smörjoljefilter
2. By-pass filter

TAMD71 och TAMD72

1. Smörjoljefilter
2. By-pass filter (extra utr.)
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Teknisk beskrivning
Bränslesystem
Bränslet sugs av matarpumpen från bränsletanken genom förfiltret (-filtren) och trycks genom finfiltren till insprut-
ningspumpen. Överskottsbränsle avgår i retur genom överströmningsventilen tillbaka till tanken. Ventilen är place-
rad på insprutningspumpen. Detta innebär att returbränslet genomspolar (kyler) insprutningspumpens bränslekam-
mare. Temperaturen på bränslet utjämnas därvid (och blir lika för motorns alla cylindrar) samtidigt som gasblåsor i
bränslet undviks.

Insprutningspumpen trycker sedan med högt tryck bränslet till insprutarna, som finfördelar bränslet när det sprutas
in i motorns förbränningsrum.

Returbränsle från insprutarna återgår via överströmningsventilen tillbaka till tanken.

Bränslesystem

1. Bränslefinfilter
2. Luftningsskruv
3. Tryckledning från

inlopps-
röret (laddningstryck)

4. Insprutningspump
5. Tryckrör
6. Insprutare
7. Returbränsleledning
8. Tryckutjämnare
9. Centrifugalregulator

10. Överströmningsventil
11. Returledning, smörjolja
12. Returledning till bränsle-

tank
13. Bränsleledning, tillopp
14. Matarpump
15. Handpump
16. Smörjoljerör, inlopp
17. Rökbegränsare

2 3 4 5 6

1

7

8

13 12 10 9

11
15 14

17

16

TAMD63: Magnetventil (bränsleavstäng-
ningsventil) för stopp av motorn

A. Magnetventil

Anslutningar i ventilhus, märkning:

T. Inlopp från bränsletank (Tank)
P. Utlopp till matarpump (Pump)
F. Inlopp från bränslefilter (Filter)
I. Utlopp till insprutningspump (Insprut-

ningspump)
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Bränslesystemet är försett med två parallellkopplade
bränslefinfilter med gemensamt lock. Filtren är av en-
gångstyp och filterinsatsen består av ett spirallindat
pappersfilter.

Som extra utr. finns dessutom ett enkelt, alt. dubbelt
(parallellkopplat) vattenavskiljande förfilter. På det
dubbla förfiltret kan vid behov filterbyte utföras under
gång.

Det är viktigt att bränslefiltren byts enl. skötselsche-
mat. Igensatta filter gör motorn svårstartad samt med-
verkar till lägre motoreffekt.

Bränslefinfilter

Extra förfilter
(enkelt)

Tryckberoende fullastanslag (rökbegränsare)*

TAMD63, TAMD71, TAMD72WJ

Insprutningspumpen är försedd med ett tryckberoende
fullastanslag (rökbegränsare), placerat vid pumpens
framkant. Dess uppgift är att reducera sotande avga-
ser vid snabba gaspådrag från låga varvtal då avgas-
flödet genom turbokompressorn är för litet för att den
skall kunna ge full luftmängd till insprutningspumpens
bränslemängd. Rökbegränsaren är förbunden med in-
loppsröret via ett plaströr.

*Anm. TAMD72P saknar rökbegränsare. I stället är motsva-
rande funktion integrerad i EDC-systemet.

Matarpump

Matarpump

För att insprutningspumpen skall fungera krävs att
den tillförs bränsle under visst tryck. Denna funktion
sköts av matarpumpen som är av kolvtyp. Pumpen är
placerad på insprutningspumpen och drivs av insprut-
ningspumpens kamaxel.

Matartrycket bestäms av en överströmningsventil pla-
cerad på insprutningspumpen. Ventilen skall dels be-
gränsa matartrycket och dels ombesörja en kontinuer-
lig urluftning av bränslesystemet.

Med matarpumpens handpump kan man vid stillastå-
ende motor pumpa fram bränsle till filter och insprut-
ningspump i samband med luftning av bränslesystem-
et efter t.ex. byte av bränslefilter.

Insprutningspump
Insprutningspumpen är av kolvtyp och placerad på
motorns vänstra sida. Den drivs från kugghjulstran-
missionen.

På TAMD63, TAMD71 och TAMD72WJ är pumpen
försedd med en centrifugalregulator. Regulatorn regle-
rar dels bränsletillförseln till motorn så att det varvtal
erhålls som föraren ställt in med reglaget, dels begrän-
sar den motorns max.varvtal om belastningen vid
kraftigt pådrag plötsligt skulle minska.

På TAMD72P är den mekaniska centrifugalregulatorn
ersatt av ett elektromagnetiskt ställdon. Ställdonet
styrs av en styrenhet som erhåller information från ett
antal givare på motor och reglage.
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Insprutare
Insprutarnas uppgift är att finfördela och sprida den av
insprutningspumpen exakt avvägda bränslemängden i
motorns förbränningsrum. Insprutningen sker under
mycket högt tryck för att sönderdelningen av bränslet
(och därmed förbränningen) skall bli så effektiv som
möjligt.

Varje insprutare består i princip av en spridarhållare
och en spridare (munstycke). Då bränsletrycket ökats
till inställt värde (öppningstrycket) lyfts spridarnålen
(7) som hålls tryckt mot sitt säte av tryckfjädern (4)
och finfördelat bränsle sprutas in i motorn genom nog-
grant kalibrerade hål i spridaren. Tryckfjäderns spän-
ning avgör insprutarens öppningstryck.

Insprutarna skall kontrolleras regelbundet av auktori-
serad personal, se skötselschemat. Ett felaktigt öpp-
ningstryck eller felaktig spridare resulterar i rökiga av-
gaser och lägre motoreffekt.

Underhåll – Bränslesystem
Bränsleförfilter. Kontroll/dränering
Kontrollera bränslefiltret och tappa av ev. vatten och
föroreningar genom dräneringsproppen/-propparna (5).
Se bild på nästa sida.

Kontrollen skall göras vid stillastående motor och först
efter att den stått stilla några timmar. Montera proppa-
rna.

Bränsleförfilter. Insatsbyte
Dubbelfilter: Som regel skall filterinsatserna bytas
när manometern visar ett undertryck av 6–10 in. Hg*
(vid tomgång) resp. 16–20 in. Hg (fullvarv, belastad
motor). Byte skall dock ske senast var 500:e drifts-
timme.

Stäng bränslekranarna vid tanken före isärtagning av
enkelfiltret, resp. om dubbelfiltrets insatser byts vid
stillastående motor.

Dubbelfilter: Om byte görs under gång – stäng den
filterbehållare där insatsbyte skall ske genom att vrida
ventilvredet (1) till horisontellt läge. Se bild på nästa
sida.

*Anm. In. Hg = Tum kvicksilverpelare.

Ventilvredets lägen

Uppåt: Normalt driftsläge. Båda filtren är
inkopplade.

Till höger: Vänster filterinsats kan bytas.

Till vänster: Höger filterinsats kan bytas.

Nedåt: Båda filtren är avstängda.

1. Placera ett uppsamlingskärl under filtret. Demon-
tera locket (4) och lyft bort insatsen med en rote-
rande rörelse. Se bild på nästa sida.

2. Tappa av ev. vatten eller föroreningar genom
dräneringsproppen (5).

3. Montera en ny filterinsats och fyll behållaren med
ren dieselolja. Montera locket med en ny packning
och dra fast det för hand.

Anm. Fukta packningen med dieselolja före mon-
teringen. Renlighet! Inga föroreningar får komma
in i bränslesystemet.

4. Dubbelfilter: Byt den andra filterinsatsen på mot-
svarande sätt.

5. Torka bort ev. dieselbränsle från värmeskölden
om sådan förekommer.

6. Dubbelfilter: Koppla in båda filterbehållarna (vred-
et 1 vrids uppåt till vertikalt läge).

7. Öppna bränslekranarna och kontrollera att inget
läckage förekommer.

Insprutare

1. Tryckrörsanslutning
2. Anslutn. för läckbränsleledning
3. Justerbrickor för inställning av

öppningstryck
4. Tryckfjäder
5. Trycktapp
6. Spridare
7. Spridarnål
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1

5

4

2 3

Dubbelt förfilter

1. Ventilvred (båda filtren 3. Fastspänningsskruv
inkopplade i detta läge) 4. Lock

2. Manometer 5. Dräneringspropp

Insatsbyte och rengöring kan utföras under gång.

Bränslefinfilter. Byte
1. Rengör filterkonsolen noggrant.

2. Skruva bort de gamla bränslefiltren och kassera
dem. Använd vid behov specialverktyg för demon-
teringen.

3. Kontrollera att de nya filtren är absolut rena och
att packningarna är felfria. Fukta packningarna
med olja.

4. Skruva fast de nya filtren för hand tills packningen
kommer i kontakt med konsolen. Drag sedan åt
dem ytterligare ett halvt varv för hand.

5. Lufta bränslesystemet enligt anvisning på denna
sida. Starta motorn och kontrollera tätheten runt
filtren.

Byte av bränslefinfilter

Byte av omställbara bränslefinfilter

1. Luftningsskruv för vänster resp. höger filter
2. Ventilvred (normalt körläge)

Omställbara bränslefinfilter*
(Byte under gång)

1. Placera ett uppsamlingskärl under bränslefiltren.
Rengör filterkonsolen noggrant.

2. Ställ spaken (2) för ventilen i filterlocket i sitt hög-
ra ändläge.

3. Skruva bort det vänstra bränslefiltret och kassera
det. Använd vid behov specialverktyg för demon-
teringen.

4. Skruva fast det nya filtret för hand tills packningen
kommer i kontakt med konsolen. Drag sedan åt
det ytterligare ett halvt varv för hand.

5. Öppna den vänstra luftningsskruven (1) på filter-
konsolen. Ställ spaken (2) rakt uppåt (driftsläge).
Stäng luftningsskruven när luftfritt bränsle ström-
mar ut.

6. Ställ spaken i sitt vänstra ändläge och byt det hö-
gra bränslefiltret på motsvarande sätt.

*Extra utr. för TAMD71 i hjälpmotorutförande.

Luftning av bränslesystem
Avluftning av bränslesystemet måste utföras efter
byte av bränslefilter eller efter påfyllning av bräns-
le sedan tanken körts tom.

1. Placera ett uppsamlingskärl under bränslefiltren.
Öppna luftningsskruven (1) på filterkonsolen.

2. Pumpa fram bränsle med matarpumpens hand-
pump (2) tills bränsle fritt från luftbubblor ström-
mar ut. Drag fast skruven medan bränsle ström-
mar ut.



51

Luftning av bränslesystem

1. Luftningsskruv på 3. Överströmningsventil
filterkonsol 4. Tryckutjämnare

2. Handpump

3. Pumpa ytterligare 10–20 slag med stängd luft-
ningsskruv så att ett ordentligt matartryck erhålls.
Normalt brukar ytterligare avluftning inte er-
fordras.

Om insprutningspumpen ändå behöver avluftas,
lossa anslutningen för överströmningsventilen (3)
vid pumpen och fortsätt handpumpningen tills luft-
fritt bränsle strömmar ut. Drag fast anslutningen
medan bränsle strömmar ut. Pumpa ytterligare
10–20 slag så att ett ordentligt matartryck erhålls.

4. Kontrollera att inga läckage förekommer.

Insprutare. Kontroll
OBS! TAMD63 och TAMD72 är försedda med
förspända tryckrör. Dessa tryckrör får under
inga omständigheter böjas eller bockas om.
Skadade rör skall bytas ut.

Insprutare

1. Skyddsring (gummi) 3. Tryckrörsanslutning
2. Läckbränsleledning 4. Fästok

1. Tvätta rent runt insprutarna.

2. Ta bort tryckrören och returbränsleledningen. De-
montera fästoken till insprutarna.

3. Vrid insprutaren försiktigt fram och tillbaka med en
nyckel (nyckelvidd 15 mm) och dra den samtidigt
uppåt.

Anm. Sitter insprutaren fast måste specialverktyg
användas för demonteringen. Kopparhylsan runt
insprutaren kan annars följa med upp med vatten-
intrång i motorn som följd.

Som extra säkerhetsåtgärd kan kylvätskan i
färskvattensystemet tappas av före demontering-
en.

4. Lämna insprutarna till en auktoriserad serviceverk-
stad för kontroll.

5. Montera insprutarna med skyddsring (1).
Åtdragningsmoment 50 Nm (5 kpm).

6. Montera returbränsleledningen. Montera tryckrör-
en. Kontrollera att de inte kommer snett samt dra
fast muttrarna. Åtdragningsmoment 15–25 Nm
(1,5–2,5 kpm).

7. Fyll kylvätska i motorn om den tappats ur. Starta
motorn och kontrollera att inga läckage förekom-
mer.
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Teknisk beskrivning
Kylsystem
Motorerna är vätskekylda och försedda med ett slutet kylsystem. Systemet är uppdelat i två kretsar. I den inre
kretsen (färskvattensystemet) pumpas kylvätskan runt av en kylvätskepump (cirkulationspump) av centrifugaltyp.
På TAMD63 drivs pumpen via en rem från svängningsdämparen. På övriga motorer är kylvätskepumpen kugg-
hjulsdriven via kugghjulstransmissionen.

Från kylvätskepumpen pumpas kylvätskan ut i en fördelningskanal i cylinderblocket och förs runt cylinderfodren
samt vidare upp genom cylinderlocken.

Från vardera cylinderlocket samt från turbokompressorns turbinhus förs kylvätskan tillbaka till termostathuset där
en termostat reglerar kylvätsketemperaturen. Även kylvätskan från motorns oljekylare förs upp till termostathuset.

Så länge kylvätskan är kall stänger termostaten av flödet till värmeväxlaren. Kylvätskan passerar då i stället ge-
nom en förbiledning under termostaten direkt tillbaka till pumpens sugsida. När kylvätsketemperaturen stigit till ett
visst värde öppnar termostaten och släpper över kylvätska till värmeväxlaren, samtidigt som förbiledningen
stängs.

I värmeväxlaren överförs värme från kylvätskan till sjövattnet innan kylvätskan åter sugs in till kylvätskepumpen.

Stora värmemängder transporteras också bort av smörjoljan, som avleder värmen till färskvattensystemet via ol-
jekylaren. Smörjoljan utnyttjas dessutom för att avleda värme från kolvarna i motorn (se ”Kolvar” på sidan 39).

Kylsystemet kan arbeta med ett visst övertryck. Risken för kokning minskar därmed om temperaturen blir hög.
Blir trycket högre än normalt öppnar en tryckventil i påfyllningslocket.

Genomströmningen i sjövattensystemet ombesörjs av en kugghjulsdriven pump av skoveltyp, monterad vid mo-
torns framkant. Sjövattnet passerar genom motorns värmeväxlare,* laddluftkylare och backslagets oljekylare.
Som skydd mot galvanisk korrosion finns en zinkanod monterad i backslagets oljekylare. TAMD63 har dessutom
en zinkanod i värmeväxlaren, resp. i laddluftkylaren.

Det är viktigt att zinkanodens/-anodernas kondition kontrolleras enl. skötselschemat för att undvika kor-
rosionsskador.

Som extra utr. kan motorn vara försedd med en separat expansionstank.

*Anm. På TAMD63 passerar sjövattnet laddluftkylaren innan det leds till värmeväxlaren och backslagets oljekylare.

Flöde genom värmeväxlare och laddluftkylare på TAMD71, -72

7 8 9 10

5 4 3

= Laddluft resp. färskvatten = Sjövatten

1. Sjövatteninlopp
2. Sjövattenpump
3. Färskvatten från

motorns termostathus
4. Värmeväxlare
5. Laddluftkylare
6. Sjövattenutlopp
7. Oljekylare, backslag
8. Laddluft från turbo-

kompressorn
9. Kyld laddluft till

motorns inloppsrör
10. Färskvatten till kyl-

vätskepumpens
sugsida

6

2

1
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= Laddluft resp. färskvatten = Sjövatten

Flöde genom laddluftkylaren på TAMD63

1. Laddluftkylare 4. Sjövatteninlopp (från sjö-
2. Uppvärmd laddluft från vattenpumpen)

turbokompressorn 5. Sjövattenutlopp (till värme-
3. Kyld laddluft till motorns växlaren)

förbränningsrum

TAMD71, TAMD72: Kylvätskepump (cirkulations-
pump) och termostathus

1. Kolvtermostat

Termostatfunktion, kall motor

Termostatfunktion vid driftstemperatur

Termostat
Motorerna är försedda med en kolvtermostat vars kän-
selkropp innehåller vax. När motorn är kall håller ter-
mostaten vägen till värmeväxlaren helt stängd. Kyl-
vätskan leds då genom en by-pass ledning direkt
tillbaka till motorn. Efterhand som motorn värms upp
ökar vaxet sin volym och termostaten öppnar succes-
sivt passagen till värmeväxlaren samtidigt som by-
pass ledningen stängs.

Flöde genom värmeväxlaren på TAMD63

1. Expansionstank 4. Värmeväxlare
2. Het kylvätska från 5. Sjövatteninlopp (från ladd-

 motorns termostathus luftkylaren)
3. Kylvätska till kylvätske- 6. Sjövattenutlopp (till back-

pumpens sugsida slagets oljekylare)

1

4

6

5

2

3

2

5

3

4
1
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Sjövattenpump
Sjövattenpumpen är monterad på transmissionskåpan
vid motorns framkant. Pumpen drivs via motorns
kugghjulstransmission. Pumphjulet (skovelhjulet) är
tillverkat av gummi och utbytbart.

Anm. Pumphjulet kan skadas om pumpen körs torr.

Sjövattenpump

Värmeväxlare och laddluftkylare
TAMD63 är försedda med enkla, medan TAMD71 och
TAMD72 har dubbla seriekopplade värmeväxlare resp.
laddluftkylare. Kylarna är monterade på motorns högra
sida med värmeväxlaren (-växlarna) främst.

I värmeväxlaren överförs värme från motorns inre ky-
larkrets (färskvattensystemet) till den yttre kretsen
(sjövattnet). Betr. laddluftkylarna överförs värme från
laddluften från turbokompressorn till sjövattnet. Se
även under rubr. ”Laddluftkylare” på sidan 41.

Kylarna består av ett aluminiumhus med en kylarin-
sats av tubtyp.

Sjövattnet passerar genom rören medan färskvattnet
(gäller värmeväxlaren), resp. laddluften (gäller laddluft-
kylaren) passerar mellan rören.

Anm. På TAMD71, -72 är värmeväxlare och laddluft-
kylare identiskt lika, varför t.ex. kylarinsatserna är in-
bördes utbytbara.

Smörjoljekylare, motor

1. Inlopp, kylvätska 5. Olja till kolvkylning
2. Utlopp, kylvätska 6. By-pass ventil
3. Inlopp, olja 7. Överskottsolja i retur
4. Utlopp, olja till oljesumpen

Oljekylare, motor
Smörjoljan transporterar bort värme från motorns mest
upphettade delar och jämnar ut temperaturskillnaderna
inom motorn under sin cirkulation. I oljekylaren bort-
förs värme från smörjoljan. Oljetemperaturen kan där-
för hållas på en lägre nivå vid hög belastning och höga
varvtal. Detta är fördelaktigt ur slitagesynpunkt efter-
som oljans smörjande egenskaper försämras om olje-
temperaturen blir för hög. Smörjoljor av lägre kvalitet
är mest känsliga i detta sammanhang.

Motorns oljekylare är placerad på dess vänstra sida
under insprutningspumpen. Smörjoljan cirkulerar inuti
kylarpaketet medan kylvätskan passerar mellan cell-
plattorna. Kylaren är inkopplad i färskvattensystemet.

TAMD71, TAMD72: Värmeväxlare (A) resp.
laddluftkylare (B)



55

Oljekylare, backslag
Backslagets oljekylare är monterad på en konsol
ovanför svänghjulskåpan vid motorns bakkant. Kyla-
ren är inkopplad i sjövattensystemet. Sjövattnet pas-
serar genom rören i kylarinsatsen och bortför värme
från oljan som passerar mellan rören.

Oljekylare, backslag

Påfyllning av kylvätska
Anm. Öppna INTE trycklocket eller luftnings-
kranen på en varm motor. Ånga eller het kyl-
vätska kan spruta ut samtidigt som uppbyggt
tryck går förlorat.

Påfyllning skall ske vid stillastående motor. Påfyll-
ning får inte ske så snabbt att luftlås bildas i syste-
met. Luften skall ges möjlighet att strömma ut genom
påfyllningsöppningen resp luftningskranen.

Vid påfyllning av ett tomt system resp. om kylvätske-
nivån av någon anledning sjunkit så lågt att den inte
syns genom påfyllningsöppningen skall luftningskran-
en vid turbokompressorn öppnas under påfyllningen.
Motorn får inte startas förrän systemet är avluftat
och helt fyllt.

Är en värmeanläggning ansluten till motorns kylsys-
tem skall värmekontrollventilen öppnas och anlägg-
ningen urluftas under påfyllningen.

Fyll kylvätska* till ca 5 cm under påfyllningslockets
tätningsyta alt. till mellan MIN- och MAX-markeringa-
rna på den separata expansionstanken av plast (extra
utr.). Betr. kylvätskor se under rubr. ”Kylvätska” på si-
dan 20. Efterfyllning skall ske med samma sorts
blandning som redan finns i kylsystemet.

Låt motorn stå ca 1 timme efter påfyllningen. Efterfyll
därefter kylvätska vid behov, starta och varmkör mo-
torn. Kontrollera kylvätskenivån.

*Anm. Kylsystemet rymmer ca.: 27 liter (TAMD63).
35 liter (TAMD71, TAMD72).

Underhåll – Kylsystem
Frysskydd och rostskydd, rengöring

Stäng bottenventilen före ingrepp i kylsyste-
met.

För att undvika att kylprestandan försämras genom
avlagringar i kylsystemet skall kylvätskan bytas minst
en gång per år. En ytterligare anledning till byte är att
undvika risken för korrosionsskador i färskvattensys-
temet eftersom de rostskyddande tillsatserna förbru-
kas med tiden.

I samband med bytet skall systemet renspolas nog-
grant med färskvatten. Spola tills vattnet som rinner
ut ur avtappningsöppningarna är rent.

OBS! Vissa delar i kylsystemet i motorerna är av
lättmetall. Kemiska hjälpmedel får därför inte an-
vändas vid rengöringen.

Betr. avtappning av kylvätska, se under rubr. ”Avtapp-
ning av kylvätska” på sidan 28. Betr. frysskydd, se
under rubr. ”Kylvätska” på sidan 20.
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TAMD63 TAMD71, -72

Luftningskran i kylsystemet

Kontrollera att kylsystemet är ordentligt avluftat ge-
nom att försiktigt öppna luftningskranen efter att
motorn har startats och uppnått driftstemperatur. Ev.
kvarvarande luft evakueras på så sätt.

Sjövattenfilter. Kontroll/rengöring
Volvo Penta saluför två typer av sjövattenfilter. Dels
ett mindre filter med genomskinligt lock av plexiglas
samt dels ett större filter med lock av plåt.

Tidsintervallen för rengöring av filtret är starkt beroen-
de av driftsförhållandena. Intervallen kan bestämmas
erfarenhetsmässigt efter en tids körning. Rengör vid
behov filtret oftare än vad som angetts i skötselsche-
mat.

Det är ytterst viktigt att sjövattentillförseln aldrig
stryps.

Stäng bottenventilen före ingrepp i kylsyste-
met.

1. Demontera locket (1) och lyft upp insatsen.

2. Rengör insatsen och huset (2).

3. Montera delarna enligt figurerna nedan. Kontrollera
packningar resp. O-ring. Byt vid behov.

4. Öppna bottenventilen och kontrollera att inget
läckage förekommer.

Sjövattenfilter

Konsol med oljetrycksgivare och -vakt

TAMD63: Värmeväxlare med insats

Rengöring av värmeväxlare och
laddluftkylare
TAMD63

Stäng bottenventilen och tappa av vattnet i
sjö- och färskvattensystemet före ingrepp i
kylsystemet.

1. Ta bort båda batterikablarna.

2. Ta bort oljetrycksgivaren och oljetrycksvakten
kompl. med konsol.

3. Lösgör plaströret från termostathuset vid värme-
växlaren.
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14. Anslut plaströret från termostathuset till värme-
växlaren.

15. Montera oljetrycksgivaren och oljetrycksvakten.

16. Anslut batterikablarna.

17. Fyll kylvätska i motorn och lufta systemet enligt
anvisning på sidan 55.

18. Öppna bottenventilen och starta motorn. Kontrol-
lera att inga läckage förekommer.

TAMD63: Laddluftkylare med insats

1. Skruv med dräneringshål
2. Proppar över styrkulor för laddluftkylarens insats

TAMD71 och TAMD72

Stäng bottenventilen och tappa av vattnet i
sjö- och färskvattensystemet före ingrepp i
kylsystemet.

1. Ta bort skyddsplåten över värmeväxlare och ladd-
luftkylare.

2. Demontera rören mellan sjövattenpumpen och
värmeväxlaren resp. mellan laddluftkylaren och
backslagets oljekylare.

3. Demontera locken över värmeväxlare och laddluft-
kylare. Ta bort förbindelseröret (-rören) mellan
locken.

4. Ta bort klämringarna under husen. Ta bort O-ring-
arna vid den undre tätningen.

4. Ta bort kylvattenslangarna till och från värmeväx-
laren resp. laddluftkylaren.

5. Ta bort värmeväxlaren från motorn (6 skruvar).

6. Ta bort gavellocken på värmeväxlaren resp. ladd-
luftkylaren (insex 6 mm). Ta bort O-ringarna och
mellanringarna.

7. Skruva ur propparna (2) över de båda styrkulorna
för laddluftkylarens insats några varv (insex 10
mm).

8. Tryck ut insatserna.

Anm. Insatserna kan endast tryckas ut bakåt ef-
tersom de är försedda med en fläns i bakkanten.

9. Spola och rengör insatserna ut- och invändigt. An-
vänd lämpliga borstar. Rengör även husen samt
locken.

Anm. Se noga till att inga föroreningar kommer in
i motorns inloppsrör via laddluftkylaren.

Kontrollera att dräneringshålet i skruven (1) vid
laddluftkylarens bakkant inte är igensatt.

10. Montera insatserna i husen. Använd nya tätnings-
ringar.

Anm. Mellanringarna skall monteras med hålet
vänt nedåt. Insatser och mellanringar kan endast
monteras i ett läge pga. håldelningen.

11. Montera gavellocken med nya tätningsringar. Drag
fast propparna (2) på laddluftkylaren.

12. Montera värmeväxlaren på motorn och drag fast
den.

13. Anslut kylvattenslangarna till värmeväxlaren och
laddluftkylaren. Drag fast slangklammorna.
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5. Lyft upp insatserna. Spola och rengör insatserna
ut- och invändigt. Använd lämpliga borstar. Ren-
gör även husen.

Anm. Se noga till att inga föroreningar kommer in
i motorns inloppsrör via laddluftkylaren.

6. Montera insatserna i husen. OBS! Var noga med
att insatserna monteras i rätt läge. Styrklackar-
na under insatsernas övre fläns skall vändas utåt
(från motorn) och passa i motsvarande urtag i hu-
sen, se figur.

7. Placera tätningslisterna på insatsernas avskärm-
ningsplåt och montera locken tillsammans med
förbindelserören mellan locken. Använd nya tät-
ningsringar.

Anm. Locken skall monteras med urfräsningen på
lockets fläns vänd framåt, se figur.

8. Montera O-ringarna och klämringarna under hu-
sen. Montera kylvätskeröret mellan sjövatten-
pumpen och värmeväxlaren, resp. mellan laddluft-
kylaren och backslagets oljekylare. Använd nya
tätningsringar.

Montera skyddsplåten över värmeväxlare och
laddluftkylare.

9. Fyll kylvätska i motorn och lufta systemet enligt
anvisning på sidan 55.

10. Öppna bottenventilen och starta motorn. Kontrol-
lera att inga läckage förekommer.

TAMD71, TAMD72: Värmeväxlare/laddluftkylare

 Oljekylare, backslag

Z. Zinkanod

Rengöring av oljekylare, backslag
Stäng bottenventilen före ingrepp i
kylsystemet.

1. Öppna avtappningskranen på oljekylaren. Ta bort
kylvattenledningarna till och från oljekylaren.

2. Demontera båda gavellocken och tryck ut insat-
sen. (Insatsen kan bara dras ut åt vänster efter-
som den har en fläns på denna sida).

3. Tvätta insatsen i t.ex. varnolen och blås den torr
med tryckluft (alt. låt den ligga och rinna av). Ren-
gör tuberna invändigt samt insatsens gavelsidor
med lämpliga borstar. Rengör även huset.

4. Montera delarna i omvänd ordning. Använd nya
tätningsringar.

5. Stäng avtappningskranen och öppna bottenventil-
en. Starta motorn och kontrollera att inget läckage
förekommer.

Kontroll/byte av zinkanod
Stäng bottenventilen före ingrepp i kylsyste-
met.

1. Öppna avtappningskranen på backslagets oljeky-
lare.

2. Skruva ur zinkanoden (Z) på oljekylarens högra
gavellock.

3. TAMD63: Skruva ur zinkanoden i värmeväxlerens
främre gavellock, resp. i laddluftkylarens bakre
gavellock.

Anm. Sjövattnet i värmeväxlaren resp. laddluftky-
laren dräneras samtidigt.
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TAMD63: Zinkanod i laddluftkylarens bakre gavellock

4. Byt anod om den förbrukats till mera än 50% av
sin ursprungliga storlek. Rengör annars anoden
med smärgelduk så att oxidskiktet avlägsnas.

OBS! Använd inte stålborste eller andra stålverk-
tyg vid rengöringen då detta kan försämra det gal-
vaniska skyddet.

5. Montera zinkanoden (-anoderna). Se till att god
metallisk kontakt erhålls mellan anoden och god-
set.

6. Stäng avtappningskranen. Öppna bottenventilen
innan motorn startas. Kontrollera att inga läckage
förekommer.

Byte av skovelhjul i sjövattenpump
Stäng bottenventilen före ingrepp i
kylsystemet.

1. Demontera pumpens gavellock. Drag och vrid ut
skovelhjulet (impellern) med en polygrip.

2. Rengör huset invändigt. Smörj in pumphuset och
lockets insida med lite smörjfett.

3. Tryck in det nya hjulet med en roterande rörelse:

TAMD63 – medurs.
TAMD71 och TAMD72 – moturs.

 4. Montera locket tillsammans med ny packning.

Se till att skovelhjul och packning alltid finns i
reserv ombord.

5. Öppna bottenventilen. Starta motorn och kontrolle-
ra att inga läckage förekommer.

TAMD63: Zinkanod i värmeväxlarens främre gavellock

Demontering av skovelhjul i sjövattenpump
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Teknisk beskrivning
Elsystem
Motorerna har ett elsystem med en väl tilltagen generatorkapacitet för en normalstor båt. I fall där extra stor
strömförsörjning krävs rekommenderas att en extra generator monteras eller installation av ett separat generato-
raggregat.

Motorerna är utrustade med ett 2-poligt elsystem med växelströmsgenerator. Systemspänningen är 12V alt. 24V.
TAMD71 är som standard försedd med ett elektriskt startelement (luftförvärmning). På denna motor underlättar
startelementet start av kall motor samt minskar avgasröken vid start i kall väderlek. På TAMD63 och TAMD72
som båda har bl.a. högre kompression, andra förbränningsrum samt modifierat insprutningssystem erfordras inget
startelement.

I elsystemet ingår även vakter för övervakning av mo-
torns kylvätsketemperatur och oljetryck.

Elsystemet är visat på två sätt. Elkopplingsscheman
(sid. 69–84) visar ledningsdragning, kabelareor och
-färger. Var respektive detaljer är placerade på motorn
resp. backslaget framgår av figurerna på sidorna 60–
62.

Placering av elkomponenter på motor
och backslag:

TAMD63

TAMD63

Anm. Komponenterna på bilderna har
samma nummer som på motorns
kopplingsschema på sidan 71.

3. Startmotor
4. Generator
5. Startrelä
6. Halvautomatiska säkringar
7. Oljetrycksgivare, backslag
8. Tryckgivare, turbotryck
9. Magnetventil (bränsleavstäng-

ningsventil)
10. Kylvätsketemperaturvakt
11. Kylvätsketemperaturgivare
12. Oljetrycksvakt, motor
13. Oljetrycksgivare, motor
14. Varvtalsgivare



61

TAMD71, TAMD72WJ

TAMD71, TAMD72WJ

Anm. Komponenterna på bilderna har samma nummer som
på motorns kopplingsschema på sidan 73, 75 eller 77.

3. Startmotor 12. Startelement*
4. Halvautomatiska säkringar 13. Stoppmagnet
5. Generator 16. Kylvätsketemperaturgivare
6. Startrelä 17. Kylvätsketemperaturvakt
7. Säkring för stoppmagnet 18. Tryckgivare, turbotryck
8. Stopprelä 19. Oljetrycksgivare, motor
9. Tidrelä* 20. Oljetrycksvakt, motor

10. Relä för startelement* 21. Oljetrycksgivare, backslag
11. Säkring för startelement* 22. Varvtalsgivare

* Anm. TAMD72 saknar startelement och tidrelä

Startelement
Startelementet värmer upp inloppsluften till motorn.
Elementet består av tre seriekopplade trådelement
monterade i ett anslutningsrör. Elementet är placerat
mellan turbokompressorn och motorns inloppsrör. Ele-
mentet inkopplas automatiskt vid start i samband med
att startnyckeln vrids till/passerar förvärmningsläget
(II). Därvid ges en spänningspuls till ett tidrelä som i
sin tur styr inkopplingen via ett manöverrelä. Inkopp-
lingstiden är ca. 50 sek.

Se kopplingsschemat på sidan 73 och 75. Startelement
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TAMD72P (EDC)

EDC-systemet (TAMD72P)

Insprutningspumpen till TAMD72P (”TAMD72EDC”) är
försedd med en elektrisk regulator. Regulatorn inne-
håller en elektromagnet som påverkar insprutnings-
pumpens reglerstång och därmed insprutad bränsle-
mängd (motoreffekten).

EDC-systemet mäter laddlufttryck och laddlufttempe-
ratur och beräknar tillgänglig luftmassa. Denna i sin
tur avgör insprutad bränslemängd (rökbegränsarfunk-
tion). För att uppnå minimala emissioner vid start mä-
ter systemet kylvätsketemperaturen och anpassar
mängden bränsle därefter.

Systemet bestämmer dessutom vilket maximalt mo-
ment som kan tas ut vid varje varvtal utan risk för mo-
torskador. För att skydda motorn vid för hög kylväts-
ketemperatur, för hög laddlufttemperatur eller för högt
laddlufttryck kommer EDC-systemet temporärt att dra
ner bränslemängden (sänka motoreffekten) tills aktu-
ellt värde normaliserats.

Styrenheten har även en diagnosfunktion som via en
diagnoslampa (eller ett diagnosinstrument) hjälper an-
vändare/servicepersonal att snabbt hitta eventuella fel
på systemet.

TAMD72P(EDC)

Anm. Komponenterna på bilderna har samma
nummer som på motorns kopplingsscheman
på sidorna 79 resp. 81.

3. Generator
4. Startmotor
5. Startrelä
6. Huvudrelä
7. Elektronikbox (styrenhet). Inkl. bränsle-

temperaturgivare (EDC) samt tryckgivare,
turbotryck (EDC)

8. Stopprelä
9. Halvautomatiska säkringar

10. Oljetrycksgivare, backslag
11. Tryckgivare, turbotryck (instrument)
12. Oljetrycksvakt, motor
13. Oljetrycksgivare, motor
14. Kylvätsketemperaturgivare (instrument)
19. Temperaturgivare, laddluft
20. Kylvätsketemperaturgivare (EDC)
21. Lägesgivare, reglerstång
22. Varvtalsgivare
23. Manövermagnet (EDC)
24. 2-polig anslutning (diagnosuttag)
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Startmotor
Startmotorn är monterad på svänghjulskåpan på mo-
torns högra sida.

Vid inkoppling förskjuts ett drev på startmotorns rotor-
axel i axiell riktning så att det går i ingrepp i en kugg-
krans på motorns svänghjul. Drevets axiella rörelse
liksom inkopplingen av startmotorn styrs av en manö-
vermagnet på startmotorn.

Startmotorns manövermagnet kopplas i sin tur in via
startreläet* när startnyckeln hålls i läge III.

*Pos. 5 i motorns kopplingsschema på sidorna 71, 79 och 81,
pos. 6 på sidan 73 samt pos. 8 i schemat på sidorna 75 och 77.

Växelströmsgenerator
Generatorn är remdriven och placerad vid motorns
framkant.

Som extra utr. kan motorns standardgenerator förses
med en laddningsfördelare. Två av varandra oberoen-
de batterikretsar kan därvid laddas samtidigt. Ladd-
ningsfördelaren separerar de båda grupperna från var-
andra så att motorns startbatterier hålls fulladdade
även om ”tillbehörsbatterierna” är svaga eller nästan
urladdade.

Anm. Laddningsspänningen från generatorn på 28V/
60A är temperaturkompenserad. Spänningen ökar vid
låg temperatur resp. minskar vid ökad temperatur.

Spänningsregulator med sensorsystem

Spänningsregulatorn till standardgeneratorn (14V/60A,
alt. 28V/40A* resp. 28V/60A) är försedd med ett sen-
sorsystem.

Sensorsystemet jämför laddningsspänningen mellan
generatorns ansl. B+ och B– med den mellan batteri-
ernas plus- och minuspoler. Spänningsregulatorn kom-
penserar därefter ev. spänningsfall i ledningarna mel-
lan generator och batterier genom att vid behov öka
laddningsspänningen från generatorn.

Vid leverans från Volvo Penta är sensorsystemet inte
aktiverat. Inkopplingen har dock sannolikt utförts i
samband med installationen av motorn.

*Anm. Generator 28V/40A gäller motor TAMD63.
Inkoppling av sensorsystem

Stoppa motorn och bryt strömmen med hu-
vudströmbrytarna före ingrepp i elsystemet.

1. Frigör den gula sensorledningen från ansl. B+ på
generatorn.

2. Skarva ledningen (gul, 1,5 mm2) och drag fram
den till batterierna. Anslut ledningen till batterier-
nas pluspol (+).

Laddningskontrollampa (extra generator)

Till den extra generatorn på 28V/100A kan en separat
laddningskontrollampa (3W) anslutas.

Ett motstånd (3), det. nr 863400-8 (47Ω/25W) måste
därvid anslutas enligt separat kopplingsschema på si-
dan 69.

Stoppmagnet*
Stoppmagneten är placerad på motorns vänstra sida
bakom insprutningspumpen (TAMD72WJ), resp. på
avgasgrenröret snett ovanför insprutningspumpen
(TAMD71). Magneten inkopplas via stoppreläet (pos.
8 i motorns kopplingsschema) när startnyckeln hålls i
stoppläget (”S”).

Se kopplingsscheman på sidorna 72–73.

När magneten aktiveras förs insprutningspumpens
reglerstång till nollmatningsläge och motorn stannar
på grund av att bränsletillförseln upphör.

*Anm. T.o.m. motornr. 207181083/xxxx.

Bränsleavstängningsventil (magnetventil)
TAMD63 samt sen. utf. av TAMD71B* och
TAMD72WJ* saknar stoppmagnet. Motorn stoppas i
stället via en magnetventil (bränsleavstängningsventil)
som aktiveras vid stopp. Ventilen växlar därvid rikt-
ning på bränsleflödet till och från matarpumpen så att
ett undertryck bildas i insprutningspumpens bränsle-
kammare. Detta omöjliggör fyllning av pumpelementen
och motorn stannar.

Ventilen är placerad på en konsol under insprutnings-
pumpen.

*Anm. Fr.o.m. motornr. 207181084/xxxx.
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Säkringar
Motorerna är utrustade med två halvautomatiska säk-
ringar på ca. 8A. Säkringarna bryter strömmen vid
överbelastning.*

På  TAMD71 och TAMD72WJ är säkringarna placera-
de i kopplingslådans framkant på expansionstankens
vänstra gavel. I kopplingslådan på dessa motorer
finns dessutom en utbytbar smältsäkring för stopp-
magneten (16A vid 12V, resp. 8A vid 24V system-
spänning).

TAMD63 och TAMD72P har kopplingslådan placerad
på avgasgrenröret baktill på motorns vänstra sida.
Säkringarna är placerade i lådans bakkant.

Det elektriska startelementet** är dessutom avsäkrat
med ett säkringsbleck (100A) placerat mellan elemen-
tet och högeffektreläet.

Betr. återställning/byte av säkringar, se anvisning på
sidan 66.

Se till att alltid ha reservsäkringar ombord.

* TAMD72P:  Löser någon av säkringarna ut stannar motorn.
** Anm. TAMD63 och TAMD72 saknar startelement.

Reläer
Reläerna är placerade i kopplingslådan. Denna är
monterad baktill på avgasgrenröret på motorns vänst-
ra sida (TAMD63 och TAMD72P) resp. på
expansionstankens vänstra gavel (TAMD71 och
TAMD72WJ).

Start- och stoppfunktionen* styrs via var sitt växlande
relä. Dessa reläer är identiskt lika och således vid be-
hov inbördes utbytbara.

På motorer med startelement** finns dessutom ett tid-
relä i kopplingslådan som via ett högeffektrelä styr in-
kopplingstiden för startelementet (ca. 50 sek.). Högef-
fektreläet är placerat framför luftfiltret i anslutning till
startelementet.

* Gäller ej TAMD63.
** TAMD63 och TAMD72 saknar startelement.

Allmän information
Elektrolytisk korrosion

Din båt och dess motor/backslag är utrustad med of-
feranoder av zink (magnesium kan förekomma för söt-
vatten) som skydd mot galvanisk korrosion. Detta
skydd kan sättas ur funktion om s.k. läckströmmar
från elsystemet förekommer till följd av felaktig utrust-
ning eller genom felaktigt utförd anslutning av el-
komponenter på minussidan (jordning, skyddsjord).
Följande skall alltid beaktas:

Huvudströmbrytare för motorn skall vara monterade
på både den positiva (+) och den negativa (–) batteri-
ledningen. Huvudströmbrytarna skall bryta samtliga
elförbrukare. Elektriska ledningar skall vara dragna så
att de inte ligger utsatta för fukt eller riskerar att utsät-
tas för ev. slagvatten i kölsvinet.

Om flera batterikretsar förekommer skall separata bry-
tare finnas för den extra utrustningen. Huvudströmbry-
tare skall dessutom finnas mellan extrabatteriets plus-
pol (+) och säkringsplinten för båtens elutrustning.
Huvudströmbrytaren för den extra batterikretsen skall
bryta samtliga förbrukare anslutna till denna krets och
slås ifrån när extra strömbehov inte längre föreligger.
Huvudströmbrytarna till motorn skall slås ifrån så fort
denna inte används.

Drivpaketet får inte vara elektriskt förbundet med an-
nan utrustning som t.ex. trimplan badstegar el. dyl.
Drivpaketet får inte heller användas som jordplan för
radio- eller navigationsutrustning eller annan elektrisk
utrustning där separata jordkablar förekommer. Alla
separata jordförbindelser skall vara samlade till en ge-
mensam jordanslutning avskild från drivpaketet.

Om landström ansluts får skyddsjord inte anslutas till
motorn eller någon annan jordpunkt i båten.

Transformator ansluten till landström skall vara så ut-
förd att skyddsjord på ingångssidan (120/220V) och
minusanslutning på utgångssidan (12/24V) inte har
förbindelse.

Varning! Elektrolytisk korrosion till följd av läck-
strömmar kan på kort tid förorsaka svåra och
dyrbara skador på båtens utrustning. Ingrepp i
båtens svagströmskrets bör endast göras av
person med elteknisk utbildning eller kunskap
på området. Installation eller arbeten med land-
strömsutrustning får endast utföras av elektriker
med behörighet för starkströmsinstallationer.

Viktigt om elsystemet
Stoppa motorn och bryt strömmen med hu-
vudströmbrytarna före ingrepp i elsystemet.

1. Huvudströmbrytare

Bryt aldrig strömkretsen mellan generator och bat-
terier när motorn är igång. Huvudströmbrytarna får
m.a.o. aldrig kopplas ifrån förrän motorn har stop-
pats. Bryts strömkretsen under gång kan
spänningsregulatorn förstöras och generatorn ska-
das allvarligt.

Omkoppling av laddningskretsar får av samma an-
ledning aldrig göras med motorn igång. För samti-
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dig laddning av två oberoende batterikretsar kan
en Volvo Penta laddningsfördelare monteras till
standardgeneratorn (tillbehör).

2. Batterier

Förväxla aldrig batteriernas plus- och minuspoler
då batterierna monteras. En förväxling kan föror-
saka allvarliga skador på den elektriska utrust-
ningen. Jämför med kopplingsschemat. Batteripol-
erna skall vara väl rengjorda och kabelskorna
alltid åtdragna och väl infettade så att inget av-
brott uppstår.

Snabbladdning av batterier skall undvikas. Om
snabbladdning ändå måste tillgripas skall alltid
båda batterikablarna först tas bort.

OBS! Följ gällande säkerhetsföreskrifter vid ladd-
ning av batterier. Under laddningen bör cellprop-
parna vara urskruvade men ligga kvar i propphå-
len. Ventilera väl, speciellt om batterierna laddas i
slutet rum. Bryt alltid laddningsströmmen innan
laddningsklämmorna lossas.

Varning! Batterierna får aldrig exponeras för
öppen eld eller elektrisk gnista. Rök aldrig i
närheten av batterierna. Vid laddning ut-
vecklar batterierna vätgas som i blandning
med luft bildar knallgas. Denna gas är lätt-
antändlig och mycket explosiv.

Använd alltid skyddsglasögon vid laddning
och hantering av batterier.

Batterielektrolyten innehåller starkt frätande
svavelsyra. Vid hudkontakt, tvätta med tvål
och rikligt med vatten. Har batterisyra kom-
mit i ögonen, skölj genast med rikligt med
vatten och kontakta omedelbart läkare.

3. Vid start med hjälpbatterier, se separat anvis-
ning på denna sida.

4. Inkoppling av extra utrustning

All extra utrustning skall anslutas till en separat
kopplingsbox och avsäkras. Extra strömuttag di-
rekt från instrumenttavlorna bör undvikas. Tillåtet
extra uttag är dock totalt max. 5A* (gäller för alla
instrumenttavlor tillsammans).
* TAMD72P: 2A

Elsvetsning
Ta bort plus- och minuskablarna från batterierna. Ta
därefter bort samtliga ledningar till generatorn.

TAMD72P: Ta bort kontaktdonet från styrenheten till
EDC-systemet (plac. bakom bränslefinfiltren). Dra ner
den röda låsbygeln (A) under kontaktdonet samtidigt
som kontakten dras ut.

Start med hjälpbatterier
Varning!

Batterierna (speciellt hjälpbatterierna) innehåller knall-
gas som är mycket explosiv. En gnista, som kan bil-
das om hjälpbatterierna ansluts felaktigt, är tillräcklig
för att ett batteri skall kunna explodera och orsaka
skador.

1. Kontrollera att hjälpbatterierna är kopplade (serie-
eller parallell-) så att märkspänningen överens-
stämmer med motorns systemspänning.

2. Anslut först den röda hjälpkabeln (+) till hjälpbatte-
riet och sedan till det urladdade batteriet. Anslut
därefter den svarta hjälpkabeln (–) till hjälpbatte-
riet och sist till ett ställe som ligger en bit ifrån
de urladdade batterierna, t ex vid huvudströmbr-
ytaren på minusledningen eller vid minusledning-
ens anslutning på startmotorn.

3. Starta motorn. OBS! Rubba inte anslutningarna
under startförsöket (risk för gnistbildning) och
stå inte lutad över något av batterierna.

4. Ta bort kablarna i exakt omvänd ordning mot dit-
sättningen. OBS! De ordinarie ledningarna till
standardbatterierna får absolut inte brytas.

TAMD72P: Demontering av kontaktdon ur styrenhet

A. Låsbygel

Anslut alltid svetsklamman till den komponent som
skall svetsas och så nära svetsstället som möjligt.
Klamman får aldrig anslutas till motorn eller så att
strömmen kan passera över något lager.

Efter avslutad svetsning

TAMD72P: Skjut in kontaktdonet i styrenheten för
EDC-systemet samtidigt som låsbygeln (A) trycks
uppåt.

Anslut alltid ledningarna till generatorn innan
batterikablarna sätts tillbaka.
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Underhåll – Elsystem
OBS! Stoppa alltid motorn och bryt ström-
men med huvudströmbrytarna före ingrepp i
elsystemet.

Läs även avsnittet ”Viktigt om elsystemet”
på sidorna 64–65.

Återställning/byte av säkringar
Var noga med att använda rätt säkringsstorlek vid
ev. byte av smältsäkringar. Montera aldrig en kraf-
tigare säkring.

Se till att alltid ha reservsäkringar ombord.

Anm. Om säkringen på samma säkringsställe ofta lö-
ser ut eller behöver bytas bör auktoriserad verkstads-
personal kontaktas för att undersöka orsaken till över-
belastningen.

Halvautomatiska säkringar

De halvautomatiska säkringarna återställs genom att
knappen på resp. säkring trycks in.

TAMD63, TAMD72P TAMD71, TAMD72WJ

Elkopplingslåda med halvautomatiska säkringar

Säkringsbleck för elektriskt startelement*

Anm. Arbetet bör överlåtas till auktoriserad
verkstadspersonal.

1. Stoppa motorn och bryt strömmen med hu-
vudströmbrytarna.

2. Ta bort skyddsplåten över högeffektreläet.

*Anm. Gäller TAMD71.

Bladsäkring (1) med stöd (2) för elektriskt
startelement

3. Ta bort den gamla säkringen (1) kompl. med stö-
det (2).

Observera! Vid losstagning och åtdragning av
muttrarna* till polskruvarna på startelementet
måste alltid polskruvarna hållas fast (se figur).
Trådelementet kan annars vridas inuti startele-
mentet och orsaka kortslutning.

4. Montera den nya säkringen tillsammans med stö-
det enligt figur. Montera skyddsplåten över reläet.

*Åtdragningsmoment för polskruv 11–14 Nm (1,1–1,4 kpm).

Losstagning/åtdragning av mutter på polskruv till start-
element

Säkring för stoppmagnet*

1. Stoppa motorn och bryt strömmen med hu-
vudströmbrytarna.

2. Lösgör elkopplingslådan och drag ut den.

3. Tag isär säkringshållaren och ersätt säkringen
med en ny (16A vid 12V, resp. 8A vid 24V sys-
temspänning). Se figur på nästa sida.

4. Montera elkopplingslådan.

*Anm. Gäller TAMD71 och TAMD72WJ.
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Laddningstillstånd

Kontrollera batteriernas laddningstillstånd med en sy-
raviktsmätare. Batterielektrolytens densitet skall vara
1,28 g/cm3.* Ladda batterierna om densiteten sjunkit
till 1,24 g/cm3* (ca 75% laddningsgrad).

Anm. Används en syraviktsmätare av aerometertyp
(se figur) gäller det avlästa värdet vid en lufttempera-
tur av ca +25oC. Vid avvikande temperatur måste det
avlästa värdet kompenseras enligt följande:

vid –20oC kompensera med –0,03
vid –5oC kompensera med –0,02
vid +10oC kompensera med –0,01
vid +40oC kompensera med +0,01

Exempel: Ett uppmätt värde på 1,24 vid –5oC får allt-
så korrigeras till 1,22 vilket föranleder extra laddning.

*Anm. För batterier med tropiksyra gäller 1,24 g/cm3, resp. 1,20
g/cm3.

Syraviktsmätare av aerometertyp

Anm. En syraviktsmätare av optisk typ är temperatur-
kompenserad.

De olika battericellerna bör uppvisa relativt jämna vär-
den. Ett ojämnt resultat kan tyda på att batteriet är
mer eller mindre förbrukat.

Syraviktsmätare av optisk typ

Säkring för stoppmagnet

Kontroll av batterier och elanslutningar
Ta del av avsnittet ”Viktigt om elsystemet”
på sidorna 64–65.

Batteriernas livslängd beror till stor del på deras sköt-
sel. Håll batterierna torra och rena. Föroreningar på
batterierna kan orsaka överledning och urladda batte-
rierna, speciellt vid fuktig väderlek.

Rengör batteripoler och anslutningar med lämpliga
stålborstar. Dålig kontakt kan förorsaka onödiga spän-
ningsfall. Drag fast kabelskorna väl och spraya batte-
ripoler och anslutningar med rostskyddsmedel eller
bestryk dem med vaselin.

Kontrollera att batterierna är väl fastsatta.

Kontrollera dessutom att alla övriga elanslutningar är
torra och fria från oxidation samt att inga lösa förbind-
ningar förekommer. Spraya vid behov dessa anslut-
ningar med vattenavvisande spray (Volvo Penta uni-
versalolja).

Rengöring av batteripoler
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Stoppmagnet

A. Stopplägesindikering

Stoppmagnet
Arbete med inställning av stoppmagneten bör
överlåtas till auktoriserad verkstadspersonal. Fel-
aktigt förfarande kan medföra att magneten bränns
sönder.

En grov kontroll kan dock utföras enligt följande:

1. Kontrollera att stoppmagneten och dess dragstång
är ordentligt fastdragna.

2. Låt en medhjälpare koppla in stoppmagneten ge-
nom att vrida nyckelströmbrytaren till läge ”S”.

Alt. kan magneten kopplas in direkt via kopplings-
stycket vid magneten. Ta isär kopplingsstycket
och anslut stift 4 till minus (–). Anslut en kontrol-
lampa mellan stiften 3 och 4. Koppla därefter på
spänning till stift 1 (+) via en säkring (16A vid
12V, resp. 8A vid 24V systemspänning). Magne-
ten kopplas in och kontrollampan tänds (visar att
magneten dragit till hållindningen).

3. Kontrollera att inkopplingen sker utan kärvning
samt att stopplägesindikeringen på magnetens
ovansida (TAMD71), resp. bakkant (TAMD72)
trycker ut gummimembranet (se figur). Detta visar
att stoppmagneten dragit till bottenläget.

4. Kontrollera att ett spel på ca. 1–2 mm finns mel-
lan stopphävarmen och insprutningspumpens
stoppanslag.
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Elkopplingsscheman

Anslutning av sensorsystem till standardgenerator,
principschema

1. Sensorledning (gul, 1,5 mm2) 6. Startmotor
2. Laddningsfördelare (extra utr.) 7. Huvudströmbrytare
3. Spänningsregulator 8. Tillbehörsbatterier (för
4. Generator extra utrustning)
5. Säkringspanel (extra utr.) 9. Startbatterier (motor)

Blockschema

A. Huvudtavla D. Larmtavla. (Används endast när huvudtavlan
B. Tilläggstavla ”A” saknas)
C. Tavla för alt. manöverplats (Flying Bridge)* E. Y-koppling

F. Kopplingslåda** med säkringar

*Huvudtavlan (A) kan även förekomma på den alt. ** Anm. Bilden visar TAMD71 och TAMD72WJ.
manöverplatsen. Givarna för temperatur och olje-
tryck måste därvid bytas ut).

Inkoppling av laddningskontrollampa

Extra generator 28V/100A

1. Nyckelströmbrytare
2. Laddningskontrollampa
3. Motstånd (47Ω/25W),

det. nr 863400-8
4. Generator 28V/100A



TAMD63L-A, TAMD63P-A
Tavla för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)

Kabelareor i mm2 anges efter färgkoden i elschemat.

Då ingen area anges gäller 1,0 mm2

Instrumenttavla, (huvudtavla)

Återfjädrande

Återfjädrande

Instrumenttavlor
1. Instrumentbelysning
2. Voltmeter
3. Oljetrycksmätare
4. Kylvätsketemperaturmätare
5. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
6. Elektronikenhet (larm)
7. Varningslampa, kylvätsketemperatur
8. Varningslampa, oljetryck
9. Varningslampa, laddning

10. Kontrollampa (används ej)
11. Strömbrytare, instrumentbelysning
12. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
13. Varvräknare med inbyggd timräknare
14. Nyckelströmbrytare
15. Larm
16. Kopplingsstycke för inkoppling av ev.

neutrallägesbrytare (extra utr.)
17. 16-polig anslutning
18. 2-polig anslutning (för ev. tilläggstavla)



Tilläggstavla
1. Instrumentbelysning
2. Oljetrycksmätare, backslag
3. Mätare för turbons laddningstryck
4. Anslutning till instr. belysn. på huvudtavlan
5. Anslutning till kretskortet på huvudtavlan
6. Anslutning till kontaktdon (18) på huvudtavlan

Kabelfärg

BL = Blå OR = Orange
LBL = Ljusblå PU = Purpur
BN = Brun R = Röd
LBN = Ljusbrun SB = Svart
GN = Grön W = Vit
GR = Grå Y = Gul

Förhållande mm2/AWG*
* American Wiring Gauge

mm2 0,75 1,0 1,5 2,5 10 16
AWG 18 16 (17) 15 (16) 13 7 5

Motor
Anm. Komponenterna i kopplings-
schemat har samma nr. som på över-
siktsbilderna på sidan 60.

1. Batteri
2. Huvudströmbrytare
3. Startmotor
4. Generator
5. Startrelä*
6. Halvautomatiska säkringar (8A)*
7. Oljetrycksgivare, backslag (0 –

30 bar)
8. Tryckgivare, turbotryck (0 – 3

bar)
9. Magnetventil (bränsleavstäng-

ningsventil)
10. Kylvätsketemperaturvakt (97oC,

normalt öppen – sluter vid fel)
11. Kylvätsketemperaturgivare (40

– 120oC)
12. Oljetrycksvakt, motor (0,7 bar,

normalt öppen – sluter vid fel)
13. Oljetrycksgivare, motor (0 – 10

bar)
14. Varvtalsgivare
15. 16-polig anslutning

*Placerad i kopplingslådan

Förslag till inkoppling av oljeläns-
pump (länsning och fyllning).

Kabelarea 1,5 mm2.

A. Säkring (8A/24V, resp 15A/12V)

Kabelareor i mm2 anges efter färgkoden i elschemat.
Då ingen area anges gäller 0,75 mm2.

Streckad ledning ingår ej från Volvo Penta



Kabelareor i mm2 anges efter färgkoden i elschemat.

Då ingen area anges gäller 1,0 mm2

Instrumenttavla, (huvudtavla)

Återfjädrande

Återfjädrande

Instrumenttavlor
1. Instrumentbelysning
2. Voltmeter
3. Oljetrycksmätare
4. Kylvätsketemperaturmätare
5. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
6. Elektronikenhet (larm)
7. Varningslampa, kylvätsketemperatur
8. Varningslampa, oljetryck
9. Varningslampa, laddning

10. Kontrollampa, förvärmning
11. Strömbrytare, instrumentbelysning
12. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
13. Varvräknare med inbyggd timräknare
14. Nyckelströmbrytare
15. Larm
16. Kopplingsstycke för inkoppling av ev.

neutrallägesbrytare (extra utr.)
17. 16-polig anslutning
18. 2-polig anslutning (för ev. tilläggstavla)

Tavla för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)TAMD71B, TAMD72WJ-A
Till och med motornummer 207181083/xxxx*

* Motorer med  stoppmagnet
  (gäller motorns kopplingsschema).



Tilläggstavla
1. Instrumentbelysning
2. Oljetrycksmätare, backslag
3. Mätare för turbons laddningstryck
4. Anslutning till instr. belysn. på huvudtavlan
5. Anslutning till kretskortet på huvudtavlan
6. Anslutning till kontaktdon (18) på huvudtavlan

Kabelfärg

BL = Blå R = Röd
LBL = Ljusblå SB = Svart
BN = Brun TRANSP.= Transparent
LBN = Ljusbrun (ofärgad)
GN = Grön VO = Violett
GR = Grå W = Vit
OR = Orange Y = Gul
PU = Purpur

Förhållande mm2/AWG*
*American Wiring Gauge

mm2 1,0 1,5 2,5 10 16
AWG 16 (17) 15 (16) 13 7 5

Motor
Anm. Komponenterna i kopplingsschemat har
samma nr. som på översiktsbilderna på sid.
61.

1. Batteri
2. Huvudströmbrytare
3. Startmotor
4. Halvautomatiska säkringar (8A)*
5. Generator
6. Startrelä*
7. Säkring för stoppmagnet 8A (24V),

resp. 16A (12V systemspänning)*
8. Stopprelä*
9. Tidrelä* (extra utr. på TAMD72)

10. Relä för startelement (extra utr. på
TAMD72)

11. Säkring för startelement (100A), (extra
utr. på TAMD72)

12. Startelement (extra utr. på TAMD72)
13. Stoppmagnet
14. Jordplint*
15. 16-polig anslutning*
16. Kylvätsketemperaturgivare
17. Kylvätsketemperaturvakt
18. Tryckgivare, turbotryck
19. Oljetrycksgivare, motor
20. Oljetrycksvakt, motor
21. Oljetrycksgivare, backslag
22. Varvtalsgivare

*Placerad i kopplingslådan

A. Vid enpoligt system jordas ansl. 31.
Förslag till inkoppling av oljelänspump
(länsning och fyllning).

Kabelarea 1,5 mm2.

A. Säkring (8A/24V, resp 15A/12V).



7
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Kabelareor i mm2 anges efter färgkoden i elschemat.

Då ingen area anges gäller 1,5 mm2.

Instrumenttavla, (huvudtavla)

Återfjädrande

Återfjädrande

Instrumenttavlor
1. Instrumentbelysning
2. Voltmeter
3. Oljetrycksmätare
4. Kylvätsketemperaturmätare
5. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
6. Elektronikenhet (larm)
7. Varningslampa, kylvätsketemperatur
8. Varningslampa, oljetryck
9. Varningslampa, laddning

10. Kontrollampa, förvärmning
11. Strömbrytare, instrumentbelysning
12. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
13. Varvräknare med inbyggd timräknare
14. Nyckelströmbrytare
15. Larm
16. Kopplingsstycke för inkoppling av ev.

neutrallägesbrytare (extra utr.)
17. 16-polig anslutning
18. 2-polig anslutning (för ev. tilläggstavla)

Tavla för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)TAMD71B
Från och med motornummer 207181084/xxxx*

* Motorer med bränsleavstängningsventil
  (gäller motorns kopplingsschema).



7
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Tilläggstavla
1. Instrumentbelysning
2. Oljetrycksmätare, backslag
3. Mätare för turbons laddnings-

tryck
4. Anslutning till instr. belysn. på

huvudtavlan
5. Anslutning till kretskortet på

huvudtavlan
6. Anslutning till kontaktdon (18)

på huvudtavlan

Förhållande mm2/AWG*
*American Wiring Gauge

mm2 1,0 1,5 2,5 10 16
AWG 16 (17) 15 (16) 13 7 5

Motor
Anm. Komponenterna i kopplingsschemat har
samma nr. som på översiktsbilderna på sid.
64.

1. Batteri
2. Huvudströmbrytare
3. Bränsleavstängningsventil
4. Generator
5. Startmotor
6. Säkring (8A) för bränsleavstängnings-

ventil
7. Stopprelä*
8. Startrelä*
9. Halvautomatiska säkringar (8A)*

10. Jordplint*
11. Startelement
12. Säkring för startelement (150A)
13. Relä för startelement
14. Tidrelä*
15. Oljetrycksgivare, backslag
16. Tryckgivare, turbotryck
17. Oljetrycksgivare, motor
18. Oljetrycksvakt, motor
19. Kylvätsketemperaturgivare
20. Kylvätsketemperaturvakt
21. Varvtalsgivare
22. 16-polig anslutning*

*Placerad i kopplingslådan
Förslag till inkoppling av oljelänspump
(länsning och fyllning).

Kabelarea 1,5 mm2.

A. Säkring (8A/24V, resp 15A/12V).

NO = Normalt öppen under drift

Streckad ledning ingår ej från Volvo Penta.

Kabelfärg

BL = Blå R = Röd
LBL = Ljusblå SB = Svart
BN = Brun TP = Transparent
LBN = Ljusbrun (ofärgad)
GN = Grön VO = Violett
GR = Grå W = Vit
OR = Orange Y = Gul
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Kabelareor i mm2 anges efter färgkoden i elschemat.

Då ingen area anges gäller 1,5 mm2.

Instrumenttavla, (huvudtavla)

Återfjädrande

Återfjädrande

Instrumenttavlor
1. Instrumentbelysning
2. Voltmeter
3. Oljetrycksmätare
4. Kylvätsketemperaturmätare
5. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
6. Elektronikenhet (larm)
7. Varningslampa, kylvätsketemperatur
8. Varningslampa, oljetryck
9. Varningslampa, laddning

10. Kontrollampa, förvärmning
11. Strömbrytare, instrumentbelysning
12. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
13. Varvräknare med inbyggd timräknare
14. Nyckelströmbrytare
15. Larm
16. Kopplingsstycke för inkoppling av ev.

neutrallägesbrytare (extra utr.)
17. 16-polig anslutning
18. 2-polig anslutning (för ev. tilläggstavla)

Tavla för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)TAMD72WJ-A
Från och med motornummer 207181084/xxxx*

* Motorer med bränsleavstängningsventil
  (gäller motorns kopplingsschema).
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Tilläggstavla
1. Instrumentbelysning
2. Oljetrycksmätare, backslag
3. Mätare för turbons laddnings-

tryck
4. Anslutning till instr. belysn. på

huvudtavlan
5. Anslutning till kretskortet på

huvudtavlan
6. Anslutning till kontaktdon (18)

på huvudtavlan

Förhållande mm2/AWG*
*American Wiring Gauge

mm2 1,0 1,5 2,5 10 16
AWG 16 (17) 15 (16) 13 7 5

Motor
Anm. Komponenterna i kopplingsschemat har
samma nr. som på översiktsbilderna på sid.
61.

1. Batteri
2. Huvudströmbrytare
3. Bränsleavstängningsventil
4. Generator
5. Startmotor
6. Säkring (8A) för bränsleavstängnings-

ventil
7. Stopprelä*
8. Startrelä*
9. Halvautomatiska säkringar (8A)*

10. Jordplint*
11. Kontaktdon (används ej)
12. Kopplingsplint (används ej)
15. Oljetrycksgivare, backslag
16. Tryckgivare, turbotryck
17. Oljetrycksgivare, motor
18. Oljetrycksvakt, motor
19. Kylvätsketemperaturgivare
20. Kylvätsketemperaturvakt
21. Varvtalsgivare
22. 16-polig anslutning*

* Placerad i kopplingslådan

Förslag till inkoppling av oljelänspump
(länsning och fyllning).

Kabelarea 1,5 mm2.

A. Säkring (8A/24V, resp 15A/12V).

NO = Normalt öppen under drift

Streckad ledning ingår ej från Volvo Penta.

Kabelfärg

BL = Blå OR = Orange
LBL = Ljusblå R = Röd
BN = Brun SB = Svart
LBN = Ljusbrun VO = Violett
GN = Grön W = Vit
GR = Grå Y = Gul



TAMD72P-A (12V)
Kabelareor i mm2 anges efter färgkoden i elschemat.

Då ingen area anges gäller 1,0 mm2

Förhållande mm2/AWG

mm2 0,5 1,0 1,5 2,5 6 10
AWG 20 16 (17) 15 (16) 13 9 (10) 7

Instrumenttavla, (huvudtavla)

Återfjädrande

Återfjädrande
Tavla för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)

Instrumenttavlor
1. Instrumentbelysning
2. Voltmeter
3. Oljetrycksmätare
4. Kylvätsketemperaturmätare
5. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
6. Elektronikenhet (larm)
7. Varningslampa, kylvätsketemperatur
8. Varningslampa, oljetryck
9. Varningslampa, laddning

10. Kontrollampa (används ej)

11. Strömbrytare, instrumentbelysning
12. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
13. Varvräknare med inbyggd timräknare
14. Nyckelströmbrytare
15. Larm
16. Kopplingsstycke för inkoppling av

neutrallägesbrytare
17. 16-polig anslutning
18. 2-polig anslutning (för ev. tilläggstavla)
19. Adapter



Kabelareor i mm2 anges efter
färgkoden i elschemat.
Då ingen area anges gäller 0,5 mm2.

Streckad ledning ingår ej från Volvo
Penta.

Motor (12V systemspänning)
Anm. Komponenterna i kopplingsschemat har
samma nr. som på översiktsbilderna på sid. 62

1A. Startbatteri
1B. Nöd-/hjälpbatteri
2A. Huvudströmbrytare
2B. Huvudströmbrytare för back-up

system
3 . Generator
4 . Startmotor
5 . Startrelä*
6 . Huvudrelä*
7 . Elektronikbox (styrenhet)
8 . Stopprelä*
9 . Halvautomatiska säkringar (8A)*

10. Oljetrycksgivare, backslag
11. Tryckgivare, turbotryck
12. Oljetrycksvakt, motor
13. Oljetrycksgivare, motor
14. Kylvätsketemperaturgivare
15. Skarv
16. 16-polig anslutning*

(instrumentkablage)
17. 4-polig anslutning (backslag)
18. Magnetventil (backslag med elektrisk

växling)
19. Temperaturgivare, laddluft
20. Kylvätsketemperaturgivare, EDC
21. Lägesgivare,** reglerstång
22. Varvtalsgivare**
23. Manövermagnet, EDC**
24. 2-polig anslutning (diagnosuttag)*
25. 16-polig anslutning (reglage)
26. Kontaktdon
27. Huvudströmbrytare (manöver-/

instrumenttavlor)

* Placerad i kopplingslådan
**Placerad på insprutningspumpen

NO = Normalt öppen under drift

Kabelfärg

BL = Blå P = Rosa
LBL = Ljusblå R = Röd
BN = Brun SB = Svart
LBN = Ljusbrun VO = Violett
GN = Grön W = Vit
GR = Grå Y = Gul
OR = Orange



Instrumenttavla, (huvudtavla)

11. Strömbrytare, instrumentbelysning
12. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
13. Varvräknare med inbyggd timräknare
14. Nyckelströmbrytare
15. Larm
16. Kopplingsstycke för inkoppling av

neutrallägesbrytare
17. 16-polig anslutning
18. 2-polig anslutning (för ev. tilläggstavla)
19. Adapter

Instrumenttavlor
1. Instrumentbelysning
2. Voltmeter
3. Oljetrycksmätare
4. Kylvätsketemperaturmätare
5. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
6. Elektronikenhet (larm)
7. Varningslampa, kylvätsketemperatur
8. Varningslampa, oljetryck
9. Varningslampa, laddning

10. Kontrollampa (används ej)

Återfjädrande

Återfjädrande

TAMD72P-A (24V)
Kabelareor i mm2 anges efter färgkoden i elschemat.

Då ingen area anges gäller 1,0 mm2

Förhållande mm2/AWG

mm2 0,5 1,0 1,5 2,5 10
AWG 20 16 (17) 15 (16) 13 7

Tavla för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)



Kabelareor i mm2 anges efter
färgkoden i elschemat.
Då ingen area anges gäller 0,5 mm2.

Streckad ledning ingår ej från Volvo
Penta.

Motor (24V systemspänning)
Anm. Komponenterna i kopplingsschemat har
samma nr. som på översiktsbilderna på sid. 62

1A. Startbatteri
1B. Nöd-/hjälpbatteri
2A. Huvudströmbrytare
2B. Huvudströmbrytare för back-up

system
3 . Generator
4 . Startmotor
5 . Startrelä*
6 . Huvudrelä*
7 . Elektronikbox (styrenhet)
8 . Stopprelä*
9 . Halvautomatiska säkringar (8A)*

10. Oljetrycksgivare, backslag
11. Tryckgivare, turbotryck
12. Oljetrycksvakt, motor
13. Oljetrycksgivare, motor
14. Kylvätsketemperaturgivare
15. Skarv
16. 16-polig anslutning*

(instrumentkablage)
17. 4-polig anslutning (backslag)
18. Magnetventil (backslag med elektrisk

växling)
19. Temperaturgivare, laddluft
20. Kylvätsketemperaturgivare, EDC
21. Lägesgivare,** reglerstång
22. Varvtalsgivare**
23. Manövermagnet, EDC**
24. 2-polig anslutning (diagnosuttag)*
25. 16-polig anslutning (reglage)

* Placerad i kopplingslådan
** Placerad på insprutningspumpen

NO = Normalt öppen under drift

Kabelfärg

BL = Blå P = Rosa
LBL = Ljusblå R = Röd
BN = Brun SB = Svart
LBN = Ljusbrun VO = Violett
GN = Grön W = Vit
GR = Grå Y = Gul
OR = Orange



TAMD63L-A, TAMD63P-A, TAMD71B, TAMD72P-A, TAMD72WJ-A
Instrumentsats för styrhytt

1. Elektronikenhet (larm)
2. Varningslampa, kylvätsketemperatur
3. Varningslampa, oljetryck
4. Varningslampa, laddning
5. Kontrollampa, glödning (TAMD71B)
6. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
7. Instrumentbelysning
8. Anslutningspunkt (ej isärtagbar)
9. Kylvätsketemperaturmätare

10. Oljetrycksmätare
11. Voltmeter
12. Mätare för turbons laddningstryck
13. Oljetrycksmätare, backslag
14. Larm
15. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
16. Strömbrytare, instrumentbelysning
17. Nyckelströmbrytare
18. Kopplingsstycke för inkoppling av ev.

neutrallägesbrytare (extra utr.)
19. Varvräknare med inbyggd timräknare
20. 16-polig anslutning

Återfjädrande

Återfjädrande



Instrumentsats för alt. manöverplats (”Flying Bridge”)

1. Elektronikenhet (larm)
2. Kopplingsstycke för inkoppling av extra

varningsdisplay (extra utr.)
3. Varningslampa, kylvätsketemperatur
4. Varningslampa, oljetryck
5. Varningslampa, laddning
6. Kontrollampa, glödning (TAMD71B)
7. Larm
8. Strömbrytare – Larmtest/Kvittering
9. Strömbrytare, instrumentbelysning

10. Anslutningspunkt (ej isärtagbar)
11. Instrumentbelysning
12. Varvräknare med inbyggd timräknare
13. Startknapp
14. Stoppknapp
15. Kopplingsstycke för inkoppling av ev.

neutrallägesbrytare (extra utr.)
16. 16-polig anslutning.

Kabelfärg

BL = Blå
LBL = Ljusblå
BN = Brun
LBN = Ljusbrun
GN = Grön
GR = Grå
OR = Orange
R = Röd
SB = Svart
VO = Violett
W = Vit
Y = Gul

Kabelareor i mm2 anges efter färgko-
den i elschemat.
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TAMD72P-A

BL = Blå
BN = Brun
GN = Grön
OR = Orange
P = Rosa
R = Röd
SB = Svart
W = Vit
Y = Gul

Kabelareor = 0,75 mm2.

Flera styrplatser – Enspaks- eller tvåspaksreglage
Kabelfärg

En styrplats – Enspaks- eller tvåspaksreglage

Positionsschema (samtliga elscheman)
1. Indikeringslampa
2. 1-polig strömställare
3. Gränslägesbrytare
4. Kontaktdon
5. Potentiometer
6. 16-polig anslutning
7. 2-polig anslutning (diagnosuttag)
8. Skarv

En styrplats – Enspaks- eller tvåspaksreglage med
reglageadaptrar

Flera styrplatser – Enspaks- eller tvåspaksreglage
med reglageadaptrar
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Konservering
VARNING! Vid rengöring med högtryckstvätt
måste följande beaktas: Rikta aldrig vattenstrå-
len mot tätningar, gummislangar eller elkompo-
nenter. Använd aldrig högtrycksfunktion vid mo-
tortvätt

Driftsuppehåll upp till två månader
Om driftsuppehållet antas bli högst två månader räck-
er det att starta motorn och varmköra den ca var 14:e
dag.

Om frysrisk kan uppstå skall kylsystemets sjövatten-
krets avtappas efter stopp. Kontrollera/komplettera
färskvattensystemets frostskydd för att undvika ska-
dor. Töm ev. färskvattentank.

Ta bort avtappningsproppen (om sådan finns) på av-
gasledningens kondensvattensamlare. Tappa av vatt-
net i ev. lågt liggande partier på avgasledningen.

Kontrollera batteriernas laddningstillstånd. Ett urladdat
batteri kan lätt frysa sönder.

Mer än två månaders driftsuppehåll
1. Varmkör motorn till normal driftstemperatur.

2. Kontrollera att smörjoljenivån i backslaget når upp
till det övre märket (”FULL”) på mätstickan. Kon-
trollera nivån med motorn på tomgång och med
reglaget i neutralläge.

3. Stanna motorn och tappa eller pumpa ur smörjol-
jan från oljesumpen.

4. Max. 8 månaders driftsuppehåll: Byt smörjolje-
filter och fyll Volvo Penta smörjolja i motorn till
normal nivå. Varmkör motorn efter bytet.

5. Mer än 8 månaders driftsuppehåll: Fyll
konserveringsolja i motorn till strax över den ne-
dre delen av markeringen på mätstickan. Konser-
veringsoljor saluförs av oljebolagen.

Anslut bränsleledningarna (sug- och returledning-
en) till en dunk fylld med 1/3 konserveringsolja
och 2/3 dieselbränsle. Vissa oljebolag har en fär-
digblandad olja för detta ändamål.

Lufta bränslesystemet enligt anvisning på sidan
50. Starta motorn och kör på snabb tomgång tills
ca 2 liter förbrukats ur dunken.

Stanna motorn och tappa eller pumpa ur konser-
veringsoljan från oljesumpen. Anslut ordinarie
bränsleledningar.

6. Kontrollera att kylvätskan i färskvattensystemet
har tillräckligt frostskydd, komplettera vid behov.
Alternativt kan kylvätskan tappas ur. Stäng bot-
tenventilen och tappa av vattnet i sjövattensys-
temet. Se sidorna 28–29.

Demontera skovelhjulet ur sjövattenpumpen.

7. Kontrollera att batterierna hålls väl laddade. Ett ur-
laddat batteri kan lätt frysa sönder.

Ett batteri har alltid en viss självurladdning som
ökar med stigande temperatur. Batterier som lag-
ras bör därför förvaras vid en så låg temperatur
som möjligt. De skall hållas torra och rena och
normalt laddas när elektrolytens densitet understi-
ger 1,24 g/cm3 (1,20 g/cm3 för batterier med tro-
piksyra).

Tag helst ur batterierna och lämna in dem för
underhållsladdning enligt fabrikantens föreskrifter.

Se även punkt 2 under rubr. ”Viktigt om elsys-
temet” på sidan 65.

8. Förbättra vid behov det yttre rostskyddet genom
påstrykning av rostskyddsolja. Ytorna skall vara
rena och torra innan de behandlas.

OBS! Vissa konserveringsoljor är eldfarliga. En
del är dessutom farliga att inandas. Sörj för god
luftväxling. Använd skyddsmask vid sprutning.

9. Fäst en lapp på motorn där datum, typ av konser-
vering samt använd konserveringsolja anges.

10. Täck över luftintag till motorn, avgasöppning och
motorn om så erfordras.

Åtgärder i samband med sjösättning
Kontrollera propellerns (propellrarnas) skick. En ska-
dad propeller skall renoveras eller bytas ut.
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Avkonservering

1. Ta bort eventuellt skydd över motor, luftintag och
avgasrör.

2. Tvätta bort utvändiga konserveringsmedel med
kristallolja.

3. Stäng avtappningskranarna och montera avtapp-
ningspropparna. Montera skovelhjulet i sjövatten-
pumpen med en roterande rörelse:

TAMD63 – medurs.
TAMD71 och TAMD72 – moturs.

Fyll färskvattensystemet om kylvätskan varit av-
tappad. Se ”Påfyllning av kylvätska” på sidan 55.
Betr. kylvätska, se sidan 20.

4. Fyll vid behov smörjolja av rätt kvalitet i motorn.
Montera nytt oljefilter om filterbyte inte utförts i
samband med oljebyte vid konserveringen. Kon-
trollera oljenivån i backslaget.

5. Kontrollera batterierna enligt anvisning på sidan
67. Anslut batterierna.

6. Montera nya bränslefilter och lufta bränslesystem-
et enligt anvisningar på sidorna 49–51.

7. Öppna bottenventilen. Starta motorn (se ”Körning”)
och varmkör på snabb tomgång innan motorn be-
lastas.

8. Kontrollera att inget olje-, bränsle-, eller kyl-
vattenläckage förekommer.



87

Felsökning
1. Motorn startar inte

Startmotorn drar inte runt motorn

ORSAK

� Backslaget är inte frikopplat (gäller reglage med
neutrallägeskontakt)

� TAMD72P: Reglaget är inte kalibrerat

� Urladdade batterier

� Huvudströmbrytarna frånkopplade

� En av de halvautomatiska säkringarna i kopplings-
lådan har löst ut (pos. 6 i motorns kopplingssche-
ma på sidan 71, pos. 4 i schemat på sidan 73,
resp. pos. 9 i schemat på sidan 75, 77, 79 resp.
81)

� Dålig kontakt/avbrott, elledningar

� Felaktigt startlås

� Felaktigt startrelä

� TAMD72P: Felaktigt huvudrelä

� Felaktig startmotor/-solenoid (manövermagnet)

� Vattenintrång i motorn

*Anm. TAMD63 saknar stopprelä.

Startmotorn roterar långsamt

ORSAK

� Urladdade batterier

� Dålig kontakt, elledningar

ÅTGÄRD

Ställ manöverspaken för backslaget i neutralläge

Kalibrera reglaget enligt anvisning på sidorna 17–18

Ladda batterierna/byt batterier (alt. kan hjälpbatterier
anslutas enligt anvisning på sidan 65

Koppla till huvudströmbrytarna

Återställ säkringen genom att trycka in knappen på
säkringen

Åtgärda ev. avbrott/lösa anslutningar. Kontrollera att
anslutningarna inte är oxiderade. Rengör vid behov
och spraya ansl. med fuktavvisande spray. Se kopp-
lingsscheman på sidorna 70–83

Byt startlås

Byt startrelä (skifta ev. tillfälligt med stoppreläet)*

Byt huvudrelä (skifta ev. tillfälligt med stoppreläet)

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal. Avstå från
ytterligare startförsök om vattenintrång befaras

ÅTGÄRD

Ladda battarierna/byt batterier (alt. kan hjälpbatterier
anslutas enligt anvisning på sidan 65

Åtgärda ev. lösa anslutningar. Kontrollera att anslut-
ningarna inte är oxiderade. Rengör vid behov och
spraya anslutningarna med fuktavvisande spray
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Startmotorn roterar normalt men motorn startar
inte

ORSAK

� Luft i bränslesystemet

� Bränslebrist

– bränslekranarna stängda

– bränsletanken tom/fel tank inkopplad

– igensatta bränslefilter (pga föroreningar/alt. pga
paraffinutfällningar i bränslet vid låg yttertempe-
ratur)

� Stoppmagneten* felaktigt inkopplad/kärvar

� TAMD63: Magnetventilen felaktigt inkopplad

� Otillräcklig förvärmning**

– felaktigt startförfarande

– startelementet kopplas inte in

� TAMD72P: Felaktig lägesgivare i regulatorn

� TAMD72P: Felaktig varvtalsgivare i regulatorn

� TAMD72P: Felaktig manövermagnet i regulatorn

* TAMD63 och TAMD72P saknar stoppmagnet.
** TAMD63 och TAMD72 saknar startelement.

ÅTGÄRD

Lufta bränslesystemet enligt anvisning på sidan 50

Öppna bränslekranarna

Fyll bränsle/koppla in rätt bränsletank

Montera nya bränslefilter (förfilter och/eller finfilter).
Lufta systemet enligt anvisning på sidan 50

Kontrollera att stoppmagneten inte är oavsiktligt in-
kopplad

Kontrollera att magnetventilen inte är oavsiktligt in-
kopplad

Gör ett nytt startförsök enligt anvisning på sidan 22

Kontrollera att ingen av de halvautomatiska säkringar-
na har löst ut (pos. 4 i motorns kopplingsschema, si-
dan 73 eller pos. 9 i schemat på sidan 75). Återställ
säkringen genom att trycka in knappen på säkringen

Kontrollera elledningar samt nyckelströmbrytare, start-
relä och högeffektrelä (skifta ev. startreläet tillfälligt
med stoppreläet*). Kontakta auktoriserad verkstads-
personal för ev. byte av startelement

Kontrollera ev. EDC-felkod (se sidorna 92–95). Kon-
takta auktoriserad verkstadspersonal

Kontrollera ev. EDC-felkod (se sidorna 92–95). Kon-
takta auktoriserad verkstadspersonal

Kontrollera ev. EDC-felkod (se sidorna 92–95). Kon-
takta auktoriserad verkstadspersonal
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2. Motorn startar men stannar igen/
ojämn gång

ORSAK

� Luft i bränslesystemet

� Bränslebrist

– bränslekranarna stängda

– bränsletanken tom/fel tank inkopplad

– igensatta bränslefilter (pga föroreningar/alt. pga
paraffinutfällningar i bränslet vid låg yttertempe-
ratur)

� Otillräcklig förvärmning*

– felaktigt startförfarande

– startelementet kopplas inte in

� Otillräcklig lufttillförsel till motorn

– igensatt luftfilter

� Tryckrörsbrott

*TAMD63 och TAMD72 saknar startelement.

3. För hög kylvätsketemperatur

ORSAK

� För låg kylvätskenivå i motorn (luft i systemet)

� Felaktig termostat

� Felaktig sjövattenpump (skovelhjul)

� Bottenventilen stängd

� Igensatt sjövattenintag

� Igensatt sjövattenfilter

� Igensatt värmeväxlarinsats

� Felaktig cirkulationspump

ÅTGÄRD

Lufta bränslesystemet enligt anvisning på sidan 50

Öppna bränslekranarna

Fyll bränsle/koppla in rätt bränsletank

Montera nya bränslefilter (förfilter och/eller finfilter).
Lufta systemet enligt anvisning på sidan 50

Gör ett nytt startförsök enl. anvisning på sidan 22

Kontrollera att ingen av de halvautomatiska säkringar-
na har löst ut (pos. 4 i motorns koppl. schema, sidan
73 eller pos. 9 i diagram på sidan 75). Återställ säk-
ringen genom att trycka in knappen på säkringen

Kontrollera elledningar samt nyckelströmbrytare, start-
relä och högeffektrelä (skifta ev. startreläet tillfälligt
med stoppreläet). Kontakta auktoriserad verkstadsper-
sonal för ev. byte av startelement

Montera nya luftfilter/rengör luftfiltret, kontrollera
ventilationen till motorrummet

Montera nytt/nya tryckrör

ÅTGÄRD

Fyll kylvätska i motorn och lufta systemet enligt an-
visning på sidan 55

Montera ny termostat

Byt skovelhjulet i sjövattenpumpen enligt anvisning på
sidan 59

Öppna båtens bottenventil

Rengör sjövattenintaget

Rengör sjövattenfiltret enligt anvisning på sidan 56

Rengör insatsen (insatserna) enligt anvisning på sidor-
na 56–58

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal
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4. För låg kylvätsketemperatur

ORSAK

� Felaktig termostat

ÅTGÄRD

Montera ny termostat

5. Motorn uppnår inte rätt driftsvarvtal
vid fullgas

ORSAK

� Båten onormalt belastad

� Beväxning på båtbotten

� Felaktig/skadad propeller

� Otillräcklig bränsletillförsel

– igensatta bränslefilter (pga föroreningar/alt. pga
paraffinutfällningar i bränslet vid låg yttertempe-
ratur)

� Vatten i bränslet

� Otillräcklig lufttillförsel till motorn

– igensatt luftfilter

– luftläckage mellan turbon och motorns inloppsrör

– felaktig turbokompressor

– dålig motorrumsventilation

� Gasreglaget feljusterat

� Igensatt laddluftkylare

� Felaktig by-pass ventil*

� Stort mottryck i avgassystemet

� Felaktiga insprutare

� TAMD72P: EDC-systemet har tillfälligt sänkt mo-
toreffekten pga överskridna larmgränser

� Felaktig inställning av insprutningspumpen

� Fel på rökbegränsaren**

– rökbegränsaren kärvar

– tryckledningen mellan inloppsröret och rökbe-
gränsaren läcker

– felaktigt membran i rökbegränsaren

– felaktig inställning

* TAMD63 och TAMD72 saknar by-pass ventil.
** TAMD72P saknar rökbegränsare.

ÅTGÄRD

Minska om möjligt lasten /omfördela lasten

Rengör båtbotten och behandla den med
beväxningshindrande färg

Byt propeller

Montera nya bränslefilter (förfilter och/eller finfilter).
Lufta systemet enligt anvisning på sidan 50

Rengör bränsletanken. Tappa av vatten ur ev. förfilter

Montera nya luftfilter/rengör luftfiltret

Kontrollera gummislangen mellan turbon och
ansl.röret, samt övriga anslutningar. Drag åt slang-
klammorna

Kontakta auktoriserad servicepersonal

Kontrollera att ventilationskanalerna till motorrummet
inte är igensatta

Justera gasreglaget

Rengör insatsen (-insatserna) enligt anvisning på si-
dorna 56–58

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal

Kontrollera att inga strypningar förekommer på avgas-
ledningen

Låt auktoriserad verkstadspersonal kontrollera insprut-
arna

Kontrollera ev. felkod enligt anvisning på sidan 92. Åt-
gärda orsaken till felet

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal

Montera ny tryckledning

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal
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6. Motorn stannar inte

ORSAK

� TAMD71, -72WJ: Säkringen till stoppmagneten tra-
sig (pos. 7 i kopplingsschemat på sidan 73)

� En av de halvautomatiska säkringarna i kopp-
lingslådan har löst ut (pos. 6 i motorns kopplings-
schema på sidan 71, pos. 4 i schemat på sidan 73,
resp. pos. 9 i schemat på sidan 75, 77, 79 resp 81)

� Dålig kontakt/avbrott, elledningar (lösa anslutning-
ar, oxidation)

� Felaktigt startlås

� Felaktigt stopprelä*

� TAMD71, TAMD72WJ: Felaktig stoppmagnet

� TAMD71, TAMD72WJ: Stoppreglaget feljusterat/
kärvar

� TAMD63: Felaktig magnetventil (bränsleavstäng-
ningsventil)

* TAMD63 saknar stopprelä.
** Injusteringen av stoppmagneten bör överlåtas till auktoriserad

personal. Felaktig injustering kan förstöra magneten.

ÅTGÄRD

Byt säkring (16A vid 12V, resp. 8A vid 24V system-
spänning)

Återställ säkringen genom att trycka in knappen på
säkringen

Åtgärda ev. avbrott/lösa anslutningar. Kontrollera att
anslutningarna inte är oxiderade. Rengör vid behov
och spraya ansl. med fuktavvisande spray. Se
koppl.scheman på sidorna 70–83

Byt startlås

Byt stopprelä (skifta ev. tillfälligt med startreläet)

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal**

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal**

Kontakta auktoriserad verkstadspersonal
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NEUTRAL DIAGNOSIS

TAMD72P: Manövertavla (EDC) för en styrplats

Diagnosfunktion (TAMD72P)

Indikeringslampan i den gula knappen (”Diagnosis”) i
manövertavlan för EDC-systemet börjar blinka om
systemet erhåller onormala signaler eller i samband
med ev. tekniska problem med EDC-systemet.

Tryck in knappen (minst 1 sekund) för att läsa ut felet
samt kvittera larmet. En felkod blinkas ut som en två-
ställig kod när knappen släpps.

Finns flera felkoder lagrade visas nästa kod vid en ny
tryckning på knappen. När den första koden återkom-
mer är samtliga koder utlästa.

Diagnoskoden (-koderna) kommer att lagras tills den
(de) raderas. Detta skall ske efter att felet (felen) är
åtgärdade.

OBS! Har diagnosen utlöst någon reaktion (t. ex.
stoppat motorn) måste felkoden raderas innan mo-
torn kan startas på nytt. Se ”Radering av lagrade
felkoder” nedan.

Avläsning av felkoder

Trycks den gula knappen (”Diagnosis”) in när lampan
blinkar erhålls en indikering var felet ligger (lampan
blinkar ut en tvåställig felkod).* Först ett antal blink-
ningar (”tiotalssiffran”), därefter en kort paus, samt
slutligen ett antal nya blinkningar (”entalssiffran”).

Efter att larmet kvitterats (felkoden/-koderna blinkats
ut) slocknar lampan. Lagrade felkoder blinkas åter ut
vid förnyat tryck på den gula knappen.

Se avsnittet ”Felkoder EDC” på sidorna 93–95 för en
förklaring av resp.  felkod.

Anm. Servicepersonal kan dessutom erhålla en fel-
diagnos i klartext med hjälp av ett diagnosverktyg
(”Diagnostic key”).

*Exempel:  paus  = Felkod 2.6,
dvs. fel på reglagepotentiometer.

Radering av lagrade felkoder

1. Kontrollera att startnyckeln står i 0-läge.

2. Tryck in den gula knappen (”Diagnosis”) och håll
den intryckt samtidigt som nyckelströmbrytaren
vrids till läge ”I” (körläge). Håll därefter knappen in-
tryckt i ytterligare minst 3 sekunder.

Anm. Trycks diagnosknappen in på nytt efter att
lagrade felkoder raderats kommer kod 1.1 (”Inget
fel”) att blinkas ut.

ACTIVE
STATION

NEUTRAL DIAGNOSIS

TAMD72P: Manövertavla (EDC) för flera styrplatser
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Felkoder EDC

Kod Betydelse Orsak Reaktion Åtgärd

1.1 Inget fel Diagnosfunktionen aktiverad –

1.2 Reglagekalibrering Neutrallägeskontakten sluten eller Kontrollera neutrallägeskontaktens funktion (sluten
(neutrallägeskontakt) öppen på fel ställe i förhållande till vid neutralläge). Radera felkod.

potentiometervärdet Kalibrera reglaget på nytt

1.3 Reglagekalibrering Vinkeln mellan start av gaspådrag Kontrollera fastsättningen av potentiometern.
(skillnad för liten) och fullgas för liten Radera felkod. Kalibrera reglaget på nytt

1.4 Reglagekalibrering Neutrallägeskontakten sluten inom för Justera neutrallägeskontakten. Radera felkod.
(för kort neutralläge) litet vinkelområde på reglaget Kalibrera reglaget på nytt

1.5 Reglagekalibrering Ställdonen (magnetventilerna) fel- Kontrollera anslutningar på ställdon (magnetventi-
(växelställdon felaktiga) aktiga (avbrott, kortslutning) ler). Kontrollera ställdon (magnetventiler) med avse-

ende på kortslutning/avbrott. Radera felkod.
Kalibrera reglaget på nytt

1.6 Reglagekalibrering Ny installation Startmotorn kan ej aktiveras Kalibrera reglaget. Felkoden raderas automatiskt
(kalibrering ej utförd)

2.2 Reglerstångsgivare Givaren för reglerstångsposition ger Motorn stoppas av systemet Kontrollera anslutningar på insprutningspump och
orimliga värden till styrenheten styrenhet. Radera felkod. Starta motorn.

Uppsök auktoriserad verkstad om felet kvarstår

2.3 Reglerstångsaktuator Aktuatorn för reglerstången drar för Huvudreläet bryter (motorn stoppas) Kontrollera anslutningar på insprutningspump och
mycket alt. för lite ström. styrenhet. Radera felkod. Starta motorn.
Avbrott, anslutning 42 Uppsök auktoriserad verkstad om felet kvarstår

2.4 Varvtalsgivare Varvtalsgivaren ger orimliga värden Motorn stoppas av systemet Kontrollera anslutningar på insprutningspump och
till styrenheten styrenhet. Radera felkod. Starta motorn.

Uppsök auktoriserad verkstad om felet kvarstår

2.6/ Reglagepotentiometer Systemet får ingen information från Motorn går konstant på 1000 r/min. Kontrollera kablage/anslutningar på reglagepoten-
2.7 reglagepotentiometern tiometer samt kablage och anslutningar upp till

manöverplatsen. Radera felkod. Starta motorn.
Kvarstår felet kan växling ske direkt på backsla-
gets magnetventiler

3.1 Växelreglagepotentiometer Systemet får ingen information från Kontrollera kablage/anslutningar på växelpotentio-
växelpotentiometern meter samt kablage och anslutningar upp till

manöverplats. Radera felkod. Starta motorn.
Kvarstår felet kan växling ske direkt på backsla-
gets magnetventiler
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3.2 Givare för laddlufttemperatur Systemet får orimliga värden från Systemet antar att laddlufttempera- Kontrollera kablage samt anslutningar på givaren.
laddlufttemperaturgivaren turen är 55°C. Kan ge marginellt för- Kontrollera givaren. Radera felkod

sämrad prestanda/ökad avgasrök

3.3 Givare för kylvätsketemperatur Systemet får orimliga värden från Systemet antar att motortemperaturen Kontrollera kablage samt anslutningar på givaren.
kylvätsketemperaturgivaren är 5°C. Kan ge ökad avgasrök vid start. Kontrollera givaren. Radera felkod

OBS! Larmet för hög kylvätsketem-
peratur är ur funktion!

3.5 ”Neutral”-knapp Knappen har varit sluten > 2 minuter Kontrollera kablage samt anslutningar på knappen.
(manövertavla EDC) Kontrollera knappen. Kontrollera kablage och an-

slutningar upp till manöverplats. Radera felkod

4.3 Temperaturlarm Kortslutning eller avbrott på temperatur- Kontrollera kablage samt anslutningar upp till manö-
larm verplats. Kontrollera larmenheten i instrumentpane-

len. Radera felkod

4.4 Seriekommunikation Kortslutning eller avbrott på kablage för Kontrollera kablage samt anslutningar upp till manö-
seriekommunikation verplats. Radera felkod

4.6 Startmotorrelä Kortslutning eller avbrott på kablage/ Kontrollera kablage samt anslutningar till startrelä i
startrelä elkopplingsbox. Kontrollera startreläet. Pos. 5 på

översiktsbilden, sidan 62. Radera felkod

5.1 Huvudrelä Kortslutning eller avbrott på kablage/ Kontrollera kablage samt anslutningar till huvudrelä
huvudrelä i elkopplingsbox. Kontrollera huvudreläet. Pos. 6 på

översiktsbilden, sidan 62. Radera felkod

5.2 ”Neutral”-indikering Kortslutning eller avbrott på kablage Kontrollera glödlampan i ”Neutral”-knappen. Kont-
till ”Neutral”-indikering. Trasig glödlampa rollera kablage och anslutningar upp till manöver-

plats. Radera felkod

5.4/ Växel – Fram/Back Kortslutning eller avbrott på kablage eller Kontrollera kablage till backslag samt ställdon på
5.5 i ställdon (magnetventiler) på backslag backslag. Radera felkod

5.6 Laddlufttryck Systemet erhåller för högt alt. för lågt Vid för högt tryck kommer systemet att Kontrollera luftfilter. Kontrollera tryckledning från in-
värde på laddlufttrycket minska insprutad bränslemängd tills loppsrör till styrenhet. Radera felkod. Uppsök aukt.

trycket normaliserats (turboskydd) verkstad för kontroll av wastegate-ventil

6.1 Bränsletemperatur Bränslet har för hög temperatur (> 55°C) Mängdkompenseringen upphör – motor- Sänk bränsletemperaturen. Radera felkod.
effekten reduceras Kontrollera installationen

6.2 Laddlufttemperatur Laddluften har för hög temperatur Vid för hög lufttemperatur kommer Kontrollera laddluftkylarna samt temperaturen i
(> 80°C) systemet att minska insprutad bränsle- motorrummet. Radera felkod. Kontrollera installa-

mängd tills temperaturen normaliserats tionen om temperaturen i motorrummet är för hög
(motorskydd)
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6.4 Allvarligt fel på MS- Felaktiga värden från potentiometrar, Kontrollera potentiometrar, anslutningar och kabla-
enhet reglage ej kalibrerat, fel på kommuni- ge på alt. manöverplats (”Flying Bridge”). Kalibrera
(MS = ”Multi Station”) kation reglage vid behov. Radera felkod

6.5 Mindre allvarligt fel på Fel på någon av knapparna/lamporna Kontrollera anslutningar och kablage till knapparna
MS-enhet (”Diagnosis”, ”Neutral”, ”Active station”) på alt. manöverplats (”Flying Bridge”). Kontrollera

på alt. manöverplats (”Flying Bridge”) glödlampor. Radera felkod

8.1 Styrenhet Fel på interna spänningar i styrenheten Radera felkod. Uppsök auktoriserad verkstad

8.2 Styrenhet – Interna givare Orimligt värde på bränsletemperatur Vid orimligt laddlufttryck kommer syste- Radera felkod. Uppsök auktoriserad verkstad
eller laddlufttryck met att anta ett laddlufttryck som funk-

tion av varvtalet. Detta kan medföra för-
sämrad prestanda och ökad avgasrök.
Vid orimlig bränsletemperatur kommer
systemet att anta att bränsletempera-
turen är 40°C. Är den verkliga tempera-
turen lägre föreligger risk för övereffekt.
Högre verklig temperatur medför något
försämrad prestanda

8.3 Läs/skrivfel på reglagekali- Internt fel på styrenhet Radera felkod. Kalibrera reglaget på nytt.
brering Uppsök auktoriserad verkstad om kalibrering

inte kan utföras

8.4/ Styrenhet – Lagringsminne Systemet får läs/skrivfel när det skall Radera felkod. Uppsök auktoriserad verkstad
8.5/ läsa/skriva i det interna minnet
8.6

9.1 Kommunikationsfel från MS- MS-enheten kan inte kommunicera med Radera felkod. Kontrollera kablage mellan mo-
enhet motorstyrenheten tor och MS-enhet(er)

9.9 Styrenhet – Programminne Internt fel på programminnet Radera felkod. Uppsök auktoriserad verkstad

Varningslampa – hög kylvätske- För hög kylvätsketemperatur Vid för hög kylvätsketemperatur kommer Kontrollera kylsystemet.
temperatur (i instrumentpanelen) systemet att minska insprutad bränsle-

mängd tills temperaturen normaliserats



96

Tekniska data
Allmänt

TAMD63L–A, TAMD71B TAMD72P–A,
TAMD63P–A TAMD72WJ–A

Cylinderantal ......................................................... 6 6 6
Slagvolym ............................................................. 5,48 dm3 (liter) 6,73 dm3 (liter) 6,73 dm3 (liter)
Låg tomgång ......................................................... 600 ±20 r/min. 600 ±30 r/min. 600 ±30 r/min.*
Ventilspel, stillastående motor, kall eller drifts-
varm:

inlopp ................................................................. 0,50 mm 0,40 mm 0,50 mm
utlopp ................................................................. 0,65 mm 0,55 mm 0,65 mm

Vikt, motor med värmeväxlare, utan backslag
eller koppling, ca. ................................................. 745 kg 880 kg 890 kg

*Anm. För TAMD72P-A gäller 600 ±10 r/min.

Smörjsystem
Oljetryck,varm motor vid driftsvarvtal ................. 300– 550 kPa (3,0–5,5 kp/cm2) 420– 650 kPa (4,2–6,5 kp/cm2)

vid tomgång .......................................... min. 150 kPa (1,5 kp/cm2) min. 150 kPa (1,5 kp/cm2)
Max. motorlutning under gång ............................. 10° 15°
Oljerymd vid oljebyte (utan oljefilter)*, ca:

ingen motorlutning, max. .................................. 20 liter 27 liter
min. ................................... 13 liter 18 liter

motorlutning 5°, max. ....................................... 16 liter 23 liter
min. ......................................... 10 liter 15 liter

motorlutning 10°, max. ..................................... 12 liter 17 liter**
min. ...................................... 7 liter 12 liter**

motorlutning 15°, max. ..................................... – 15 liter**
min. ...................................... – 11 liter**

 * Smörjoljefiltret och by-pass filtret rymmer vardera
ca 0,5 liter.

** Vid motorlutning bakåt >5° skall oljemätsticka med
det. nr 863166-5 användas.

Oljekvalitet (samtliga motorer) ............................. VDS (Volvo Drain Specification), alt.
CD eller CE enligt API-systemet

Viskositet vid olika ytterluftstemperaturer ...........
(Temperaturvärdena avser stadigvarande
ytterlufttemperatur).

*Avser syntetisk eller halvsyntetisk olja.
OBS! Endast SAE 5W/30 får användas.

SAE5W/30

−−−−−30 −−−−−20 −−−−−10 ±0 +10 20 30 40

−−−−−22 −−−−− 4 +++++14 32 50 68 86 104

−−−−−15oC SAE15W/40

−−−−−25oC SAE10W/30

−−−−−10oC SAE20W/30

±0oC SAE30

SAE40+10oC

oC

oF

✱✱✱✱✱
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Bränslesystem
TAMD63L–A, TAMD71B TAMD72P–A,
TAMD63P–A TAMD72WJ–A

Insprutningspump, inställning:
TAMD63L resp. TAMD71B ............................... 16° ±0,5° f.ö.d. 22° ±0,5° f.ö.d –
TAMD63P resp. TAMD72P .............................. 15° ±0,5° f.ö.d. – 15° ±0,5° f.ö.d
TAMD72WJ ....................................................... – – 18° ±0,5° f.ö.d

Insprutare, öppningstryck:
TAMD63L resp. TAMD71B ............................... 29 (+0,8) MPa, 30 (+0,8) MPa, –

(295 (+8) kp/cm2) (306 (+8) kp/cm2)
TAMD63P resp. TAMD72P, TAMD72WJ ........ 30 (+0,8) MPa, – 29 (+0,8) MPa,

(306 (+8) kp/cm2) (295 (+8) kp/cm2)
Insprutare, inställningstryck, (ny fjäder):

TAMD63L resp. TAMD71B ............................... 29,5 (+0,8) MPa, 30,5 (+0,8) MPa, –
300 (+8) kp/cm2) (311 (+8) kp/cm2)

TAMD63P resp. TAMD72P, TAMD72WJ ........ 30,5 (+0,8) MPa, – 29,5 (+0,8) MPa,
(311 (+8) kp/cm2) (300 (+8) kp/cm2)

Turbokompressor
Laddningstryck, min. värden (mätt i motorns inloppsrör vid 100% belastning och fullt pådrag samt ca +25°C
lufttemperatur). Sker mätningen vid annan temperatur måste det uppmätta laddningstrycket korrigeras, se verkstads-
handboken.

Kan inte full effekt tas ut blir trycket avsevärt lägre.

TAMD63L–A TAMD71B TAMD72P–A

Effektkurva PD (”Pleasure Craft Duty”)
2500 r/min. ......................................................... – 188 kPa 230 kPa
2600 r/min. ......................................................... – 188 kPa 230 kPa
2800 r/min. ......................................................... 180 kPa – –

Effektkurva SLD (”Special Light Duty”)
2500 r/min. ......................................................... – 188 kPa 230 kPa
2600 r/min. ......................................................... – 188 kPa 230 kPa

Effektkurva LD (”Light Duty”)
2500 r/min. ......................................................... 180 kPa – –

Effektkurva MD (”Medium Duty”)
2500 r/min. ......................................................... 120 kPa – –

TAMD63P–A TAMD72WJ–A

Effektkurva PD (”Pleasure Craft Duty”)
2400 r/min. ......................................................... 200 kPa –
2600 r/min. ......................................................... 215 kPa 175 kPa
2800 r/min. ......................................................... 225 kPa –

Effektkurva SLD (”Special Light Duty”)
2600 r/min. ......................................................... – 175 kPa
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Kylsystem
TAMD63L–A, TAMD71B TAMD72P–A,
TAMD63P–A TAMD72WJ–A

Färskvattensystemets rymd inkl. värmeväxlare,
ca. ......................................................................... 27 liter 35 liter
Termostaten börjar öppna vid ............................... 73–77°C 73–77°C

fullt öppen vid .................................. 86–90°C 86–90°C

Elsystem
Systemspänning ................................................... 12 V (alt. 24 V) 24 V (alt. 12 V)
Växelströmsgenerator, ......................................... spänning/max. strömstyrka:

TAMD63 resp. TAMD71, -72 ............................ 14V/60A (alt. 28V/40A) 28V/60A (alt. 14V/60A)
Växelströmsgenerator, effekt ca.:

TAMD63 resp. TAMD71, -72 ............................ 840 W (alt. 1120 W) 1700 W (alt. 840 W)
Alternativ generatorutrustning (extra utr.)*:

vid 12 V elsystem, ............................................ spänning/max. strömstyrka 14V/130A 14V/130A
effekt ca .............................. 1800 W 1800 W

vid 24 V elsystem, ............................................ spänning/max. strömstyrka 28V/100A 28V/100A
effekt ca .............................. 2800 W 2800 W

Batterikapacitet:
vid 12 V elsystem ............................................. 2 st parallellkopplade 12 V, max. 2 st parallellkopplade 12 V, max.

110 Ah, (totalt max. 220 Ah) 110 Ah, (totalt max. 220 Ah)
vid 24 V elsystem ............................................. 2 st seriekopplade 12 V, 2 st seriekopplade 12 V,

max. 143 Ah max. 143 Ah
Batterielektrolytens densitet vid +25°C:

fulladdat batteri .................................................. 1,28 g/cm3  (1,24 g/cm3 )** 1,28 g/cm3  (1,24 g/cm3 )**
batteriet omladdas vid ....................................... 1,24 g/cm3 (1,20 g/cm3 )** 1,24 g/cm3 (1,20 g/cm3 )**

* Kan ej erhållas till TAMD63.
** Anm. Gäller batterier med tropiksyra.

Backslag
MPM
Typbeteckning ...................................................... IRM 220A–1 – IRM 301 A–2*
Utväxlingar ............................................................ 1,53:1; 1.75:1; 2,04:1 – 1,516:1; 2,006:1
Vinkel (utgående axel) .......................................... 10° – 10o

Oljerymd, ca ......................................................... 4 liter – 7,5 liter
Oljekvalitet (enligt API-systemet) ....................... CC, CD, CE – CC, CD, CE
Viskositet ............................................................. SAE30** – SAE30**
Arbetsoljetryck under drift .................................... 2,0–2,2 MPa – 2,1–2,3 MPa

(20,4–22,4 kp/cm2) (21,4–23,5 kp/cm2)
Vikt, ca ................................................................. 53 kg – 155 kg

* Gäller endast TAMD72P–A.
** OBS! Endast single-grade smörjolja (bara ett

viskositetsnummer) får användas till backslagen.
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TAMD63L–A, TAMD71B TAMD72P–A
TAMD63P–A

Twin Disc
Typbeteckning ...................................................... MG5061A MG5061A –
Utväxlingar ............................................................ 2,01:1 1,75:1; 2,01:1; –

2,47:1
Vinkel (utgående axel) .......................................... 7° –
Oljerymd, ca ......................................................... 3,2 liter –
Oljekvalitet (enligt API-systemet) ....................... CC, CD, CE –
Viskositet vid oljetemperatur 66–85°C ............... SAE30* –

vid oljetemperatur 85–100°C ............. SAE40* –
Arbetsoljetryck vid oljetemperatur 82°C:

inkopplat, 1800 r/min. ........................................ 2,3 MPa (23,5 kp/cm²) –
vid marschfart, lägst ......................................... 2,07 MPa (21,1 kp/cm²) –

Vikt, ca ................................................................. 113 kg –

*OBS! Endast single-grade smörjolja (bara ett
viskositetsnummer) får användas till backslagen.

Typbeteckning ...................................................... MG 5062V – MG 5062V–E*
Utväxlingar ............................................................ 1,83:1; 2,07:1 – 1,83:1; 2,07:1
Vinkel utgående axel ............................................ 15° – 15°
Oljerymd, ca ......................................................... 5,6 liter – 5,6 liter
Oljekvalitet (enligt API-systemet) ....................... CC, CD, CE – CC, CD, CE
Viskositet vid oljetemperatur 66–85°C ............... SAE30** – SAE30**

vid oljetemperatur 80–99°C ............... SAE40** – SAE40**
Arbetsoljetryck vid oljetemperatur 82°C:

inkopplat, 1800 r/min. ........................................ 2,05–2,2 MPa, – 2,05–2,2 MPa,
(20,9–22,4 kp/cm²) (20,9–22,4 kp/cm²)

vid marschfart, lägst ......................................... 1,9 MPa, – 1,9 MPa,
(19,3 kp/cm²) (19,3 kp/cm²)

Vikt, ca ................................................................. 142 kg – 142 kg

Typbeteckning ...................................................... – MG507-1 MG507-1(E*)
Utväxlingar ............................................................ – 1,10:1; 1,51:1; 1,10:1; 1,51:1;

1,77:1; 1,98:1; 1,77:1; 1,98:1
2,54:1; 2,99:1

Vinkel (utgående axel) .......................................... – 0°
Oljerymd, ca ......................................................... – 6,7 liter
Oljekvalitet (enligt API-systemet) ....................... – CC, CD, CE
Viskositet vid oljetemperatur 66–85°C ............... – SAE30**

vid oljetemperatur 80–99°C ............... – SAE40**
Arbetsoljetryck vid oljetemperatur 82°C:

inkopplat, 1800 r/min. ........................................ – 2,05–2,2 MPa,
(20,9–22,4 kp/cm²)

vid marschfart, lägst ......................................... – 1,9 MPa (19,3 kp/cm²)
Vikt, ca ................................................................. – 178 kg

* Gäller backslag med elektrisk växling.
** OBS! Endast single-grade smörjolja (bara ett

viskositetsnummer) får användas till backslagen.
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TAMD63L–A, TAMD71B TAMD72P–A
TAMD63P–A

Typbeteckning – MG507A–1 MG507A–1(E*)
Utväxlingar ............................................................ – 1,51:1; 1,77:1; 1,98:1
Vinkel utgående axel ............................................ – 7°
Oljerymd, ca ......................................................... – 6,7 liter
Oljekvalitet (enligt API-systemet) ....................... – CC, CD, CE
Viskositet vid oljetemperatur 66–85°C ............... – SAE30**

vid oljetemperatur 80–99°C ............... – SAE40**
Arbetsoljetryck vid oljetemperatur 82°C:

inkopplat, 1800 r/min. ........................................ – 2,05–2,2 MPa
(20,9–22,4 kp/cm²)

vid marschfart, lägst ......................................... – 1,9 MPa (19,3 kp/cm²)
Vikt, ca ................................................................. – 178 kg

* Gäller backslag med elektrisk växling.
** OBS! Endast single-grade smörjolja (bara ett

viskositetsnummer) får användas till backslagen.

Koppling
TAMD71B

Frånslagbara kopplingar vid motorns fram-
kant (extra utr., TAMD71B)

Rockford/Borg Warner
Typ ........................................................................ Enkellamellkoppling

(”over-center” typ)
Utväxling ............................................................... 1:1
Storlek ................................................................... 203 mm (8"), alt.

254 mm (10")
Tillåtet motorvarvtal vid inkopplat kraftuttag ....... 900 –1800 r/min.
Vikt, ca ................................................................. 65 kg

Frånslagbar koppling vid motorns bakkant
(extra utr., TAMD71B i hjälpmotorutf.)

Automotive Products
Typ ........................................................................ Dubbellamellkoppling

(”over-center” typ)
Utväxling ............................................................... 1:1
Storlek ................................................................... 292 mm (11 1/2")
Vikt, ca ................................................................. 83 kg
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Tillbehör
Volvo Penta tillbehör
Nedan följer ett urval av de produkter som kan erhål-
las som tillbehör.

Anm. Viss utrustning kan inte erhållas till alla mo-
torer. Rådgör med Er Volvo Penta återförsäljare.

� Volvo Penta smörjoljor:

– VDS*, SAE 15W/40

� Volvo Penta frostskyddsvätska (glykol) för färsk-
vattensystemet

� Volvo Penta rostskyddsmedel** för färskvattensys-
temet

� Extra instrumenttavlor:

– Tilläggstavla
– Tavla för en alt. manöverplats (Flying Bridge)
– Extra larmavla

� Extra generator inkl. regulator för montering vid mo-
torns framkant:

– 14V/130A (1800W)
– 28V/100A (2800W)

� Extra bränsleförfilter med vattenseparator:

– Enkelt alt. dubbelt

� Separat monterat smörjoljefilter

� By-pass filter för motorns smörjolja (standard på
TAMD63)

� Elektrisk oljelänspump (12V, alt. 24V)

� Manuell oljelänspump

� Sjövattenfilter

� Separat expansionstank

� Varmvattenuttag

* VDS-olja tillåter längre oljebytesintervaller (se ”Motor, oljebyte-
sintervaller” på sidan 31).

** Får ej användas tillsammans med frostskyddsvätska (glykol).

Volvo Penta VDS-smörjolja

Anslutning av separat expansionstank

Placering av separat monterat smörjoljefilter



102

TAMD63 TAMD71, TAMD72

A. Vinkelnippel med kran (inlopp)

Varmvattenuttag:

Placering av vinkelnipplar med kran (Gänga: 1/2"–14
NPTF)

A. Vinkelnippel med kran (utlopp)

� Extra kraftuttag vid motorns framkant (gäller motor
TAMD71B i kommersiell drift):

Remskiva, vevaxelmonterad. Max. effektuttag 7,35
kW. Ytterdiameter Ø 158 mm.

Frånslagbara kopplingar, utv. 1:1.

– Rockford BW  203 mm (8"). Max. effektuttag vid
1800 r/min. 58 hp. Max. vridmoment 226 Nm (23
kpm).

– Rockford BW  254 mm (10"). Max. effektuttag
vid 1800 r/min. 80 hp. Max. vridmoment 314 Nm
(32 kpm).

� Verktygssats

� Avgasriser

� Ljuddämpare

� Länspumpar/Spolpumpar, 24V (TAMD71 i kommer-
siell drift). Kapacitet vid 1800 r/min. och 3 m sug-
höjd:

– 1 1/4" – 230 l/min.
– 2" – 300 l/min.

� Hydraulpump (endast för motorer med sjövatten-
pump)

� Slirventil för Twin Disc backslag MG507–1 resp. -
507A–1
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Underhåll. Utrustning, tillbehör
Reglage
På Volvo Penta reglage är reglagespaken försedd
med en justerbar friktionsbroms. Spakrörelsen kan
därmed anpassas efter personligt önskemål.

Tvåspaksreglagen har en individuellt justerbar frik-
tionsbroms för varje spak.

Justering av friktionsbroms

Enspaksreglage

Bromsen är avsedd för varvtalsrörelsen och justeras
vid halvt gaspådrag med backslaget inkopplat.
Bromsen påverkar inte växelrörelsen.

1. Lyft bort kåpan över reglaget.

2. Justera friktionen genom att vrida skruven vid pi-
len (se figur).

Vridning medurs (+) gör spakrörelsen trögare och
moturs vridning (–) följaktligen spakrörelsen lätta-
re.

3. Montera kåpan över reglaget.

Tvåspaksreglage

Bromsen är avsedd för varvtalsreglaget.

Justera friktionen genom att vrida skruven vid pilen
(se figur).

Vridning medurs (+) gör spakrörelsen trögare och
moturs vridning (–) följaktligen spakrörelsen lättare.

Justering av friktionsbroms på enspaksreglage
(enkelt eller dubbelt)

Justering av friktionsbroms på tvåspaksreglage
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Ägare

Namn: ................................................................................ Tel.: ...................................

Adress: ..............................................................................................................................

Närmaste Volvo Penta serviceverkstad

Namn: ................................................................................ Tel.: ...................................

Adress: ..............................................................................................................................

Motoruppgifter

Motor typ: ...........................................................................................................................

Tillverkningsnr. ..................................................................................................................

Backslag typ/nr. ....................................................................................................................

Frånslagbar koppling typ/nr. .................................................................................................
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