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MOTOR

YA#LAMA S!STEM!

Tavsiye edilen ya$lar

Motorda kullanılması tavsiye edilen ya"
cinsleri ile ilgili bilgi için bu kılavuzun
kapak sayfası arkasında yer alan "tavsiye
edilen ya"lar" tablosuna bakın.

Ya$ seviye kontrolü

D!KKAT! Motor ya" seviye
kontrolünü motoru çalı!tırmadan
önce ya" çubu"u aracılı"ı ile

yapınız. Çubu"un gösterdi"i ya" seviyesi min
ve max i!aretleri arasında de"ilse motoru
kesinlikle çalı!tırmayın.

Motor ya" seviyesini kontrol etmek için aracı
düz bir zemin üzerine park edin. Araç yeni
stop edildiyse ya"ın kartere süzülmesi için $0
dakika bekleyin. Ya" seviye çubu"unu çekin
ve temiz bir bezle silerek yerine sokun.

Ya" seviye çubu"unu tekrar çekerek ya"
seviyesini kontrol edin. Uygun ya" seviyesi
max seviyeyi gösteren üst nokta olmakla
birlikte min seviyeyi gösteren alt noktaya
ininceye kadar ya" ilavesi gerekmez. E"er
seviye min noktasında ise gerekli miktarda
motora daha önce konulan spesifikasyonda
ya" ilave edin.

D!KKAT! Ya" seviye çubu"unun
yerine tam olarak oturmasını
engelleyecek bez, naylon gibi

maddeler sarmayın. Aksi halde ya" seviyesi
gerçek de"erinden az görülür ve motora a!ırı
ya" konabilir. Bu durum motorda de"i!ik
arızalara neden olabilir.
Özelli"ini kaybetmi! ya" motor-da çe!itli
arızalara neden olur.

!ncelmi% siyah ya$; ya"ın içerisine mazot
karı!tı"ını gösterir.

Beyazla%mı% ya$ ise; ya"ın içerisine so"utma
sıvısı karı!tı"ını gösterir.

Kalınla%mı% koyula%mı% ya$ ise; ya"ın
kirlenmi! ve de"i!im ihtiyacı açısından
de"erlendirilmesi gerekti"ini gösterir.
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Ya$ın de$i%tirilmesi

Motor ya"ını, bakım tablolarında da
belirtildi"i üzere ilk (rodaj) bakım (C) ve her
periyodik bakımda (B) düzenli olarak
de"i!tirin. Karterdeki kirli ya"ı ve ya"
içerisindeki metal partiküllerinin daha iyi
süzülmesi için motor ya"ını motor sıcak iken
bo!altın.

D!KKAT! Sıcak ya" fiziksel
yaralanmalara yol açabilir. Bu
konuda dikkatli hareket edin.
Ya"ı bo!altmaya ba!lamadan

önce motorun ba!kaları tarafından
çalı!tırılmaması için gerekli önlemleri alın.

NOT:Bo!altma i!lemi yaparken yakla!ık
20 litrelik bo! bir kap bulundurun.

Ya$ın Bo%altılması

". Ya" doldurma kapa"ını gev!etin.
2. Karterin altındaki bo!altma tapasının

altına bir bo!altma kabı yerle!tirin.
3. Tapayı sökerek ya"ı kaba bo!altın.
4. Ya" filtresini sökün.

Ya$ın Doldurulması

". Mıknatıslı ya" bo!altma tapası ve
çevresini temizleyerek tapayı kartere
takın.

2. Ya" filtresine yakla!ık $.5 lt. motor
ya"ı doldurarak yerine takın.

3. Ya" doldurma kapa"ından/  borusundan
motor ya"ını doldurun. Ya" seviye
çubu"u yardımıyla ya" seviyesini
kontrol edin. Seviyenin yeterli
oldu"undan emin olun.

4. Motoru çalı!tırarak ya"ın fonksiyonel
parçaları ya"lamasını sa"layın. Motoru
stop edin ve yakla!ık $0 dakika bekleyin.
Ya" seviyesini tekrar kontrol edin.
Seviye dü!ük ise gerekti"i kadar motor
ya"ı ilave edin.
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Ya$ filtre de$i%imi

Motor ya" filtresini düzenli olarak ilk
bakım (C) ve her periyodik bakımda (B)
de"i!tirin.

$. Ya" filtre ba!lı"ını temizleyin ve filtre
sökme aparatı yardımı ile filtreyi sökün.

2. Yeni takılacak filtreye yakla!ık $,5 lt.
temiz motor ya"ı doldurun.

3. Ya" filtre o-ringine ince bir tabaka
motor ya"ı sürün.

4. Ya" filtresini lastik conta yüzeyine
temas edinceye kadar elle sıkın. Daha
sonra filtre aparatı ile ¾ tur daha sıkın.

5. Motor ya" seviyesini kontrol edin.

6. Motoru çalı!tırıp filtreyi sızdırmazlık
açısından kontrol edin.
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SO#UTMA S!STEM!

Genel

Aracınızın motoru basınçlı tip so"utma
sistemine sahiptir. Sistem basıncı su
genle!me kabı resminde 2 numara ile
gösterilen basınçlı kapak ile $5 PSI
basınçta tutulur. Kapakların yerlerini
de"i!tirmeyi denemeyiniz, basınçlı kapak
mühürlüdür.

So"utma sisteminden maksimum
performans alabilmek için;

". So"utma sisteminde daima kireç oranı
dü!ük su kullanın. Dere, kuyu, termal su
vb. suları sisteme asla doldurmayın.

2. Uygun olmayan su kullanımı radyatör, su
ceketleri ve silindirler etrafında
kireçlenmeye sebep olarak motorda
hararete yol açar.

3. So"utma sistemi sıvısının kı! aylarında
donmasını engellemek ve so"utma
sistemi parçalarını paslanmaya kar!ı
korumak için so"utma sıvısı karı!ımı her
mevsimde mutlaka  %50 antifriz, % 50
su olmasını sa"layın.

4. So"utma sisteminin komple temizli"ini 2
yılda bir kez tamamen bo!altarak yapın.

Su genle%me kabı

Su genle!me kabı, sürücü kabini arkasında
sa" üst taraftadır. Kabın içindeki su
seviyesini kontrol edin. Eksik ise
tamamlayın. Ancak bu i!lemi yaparken
motorun sıcak olmamasına dikkat edin.

Su seviye kontrolü

Su genle!me kabının üzerinde min ve max
seviye çizgileri bulunur. Su seviyesinin bu
çizgiler arasında olmasına dikkat edin.
Eksik ise su ilave edin.

D!KKAT: So"utma sistem
sıvı seviyesini kontrol
etmeden önce, sistemin
sıcaklı"ının 50ºC nin altında

olmasına dikkat edin. Aksi halde fı!kıran
sıcak su ve buhardan yanabilirsiniz.

So$utma sıvısının de$i%tirilmesi

Aracınızı düzgün bir yere park edin. Su
genle!me kabı doldurma kapa"ını açın.
Suyu bo!altmak için bo! bir kabı radyatör
altına yerle!tirin. Daha sonra radyatör su
bo!altma tapasını açarak suyu bo!altın.
Hasar görmü! hortumları ve kelepçeleri
kontrol edin, gerekirse de"i!tirin. Radyatör
ve di"er ünitelerde sızıntı ve pislik
olmadı"ından emin olun.
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So$utma sisteminin temizlenmesi

So"utma sistemi performansını arttırmak,
korozyonu en aza indirmek için so"utma
sistemi sıvısı 2 yılda bir bo!altılmalı ve
temizlenmelidir. Bu maksatla tamamen
bo!alan so"utma sistemi içerisine su ve
sodyum karbonat yada benzeri karı!ım
doldurun.

NOT: 32 litre suya 0,7 kg. sodyum
karbonat koyulmalıdır.

Hazırlanan karı!ım doldurulurken sistemin
hava yapmasını önlemek için su genle!me
deposu doldurma kapa"ını açın. Daha sonra
karı!ımı yava! yava! doldurun.
Motoru su sıcaklı"ı 85º C'nin üzerine
çıkana kadar çalı!tırın, daha sonra motoru
stop edin ve solüsyonu tamamen bo!altın.
So"utma sistemini temiz su ile doldurun.
Suyu doldurduktan sonra sistemin
havasının tamamen alındı"ından emin olun.

Daha sonra tekrar motoru su sıcaklı"ı 85ºC
'nin üzerine çıkıncaya kadar çalı!tırın,
motoru stop edin ve suyu tamamen
bo!altın. E"er bo!alan su temiz
görünmüyorsa bu i!lemleri temiz suyla
tekrarlayın.

So$utma sıvısının doldurulması

D!KKAT! Suyu tek ba!ına
so"utma suyu olarak
kullanmayın. Bu durumda motor
içinde paslanmadan dolayı

arızalar görülebilir.

Doldurma i!leminden önce %50 antifriz ve
%50 suyu dı!arıda karı!tırın. Radyatör
bo!altma tapası ve tüm hortum
ba"lantılarının sıkılmı! oldu"undan emin
olduktan sonra dı!arıda karı!tırılan antifriz
ve su karı!ımını su genle!me kabından
sisteme doldurun. Antifrizin ısı transfer
özelli"i su kadar iyi olmadı"ı için motora
sadece antifriz koymak motorun a!ırı
ısınmasına neden olur.

Sistem havasının alınması

So"utma sisteminin hava yapması motorda
de"i!ik arızalara yol açabilir. Bu nedenle
sistemin hava yapmasını önlemek için su
doldurulurken ;
". Su genle!me kabının doldurma kapa"ını

çıkarın.
2. So"utma suyunu yava! yava! doldurun.
3. Doldurduktan sonra motoru rolantide

yakla!ık $0 dakika çalı!tırın.
4. Su eksilirse yeteri kadar ilave edin.
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Antifriz

So"utma sistemindeki sıvı pas önleyici
özelli"i nedeniyle her mevsim antifrizli
olmalı ve her 2 yılda bir tamamen
de"i!tirilmelidir.

! Sisteme konulan antifriz oranları aracın
çalı!tı"ı bölge / iklim ko!ullarına göre
a!a"ıdaki tablodan seçilmelidir.

Antifriz oranı Koruma derecesi
%$7 -7° C
%25 -$3° C
%30 -$6° C
%40 -24° C
%50 -36° C

! Sistemdeki antifriz karı!ımı
de"i!tirilmeden en çok iki yıl
kullanılabilir. #kinci yıl sonunda antifriz
mutlaka de"i!tirilmelidir.

! Sisteme antifriz konulduktan sonra uygun
bir etiketle antifrizin koruma derecesi
belirtilmelidir.

! Sistemdeki antifriz paslanmayı önledi"i
için antifriz yaz aylarında
bo!altılmamalıdır.

Antifriz yo$unluk kontrolü

Sistemdeki so"utma sıvısı azaldıkça ilave
edilen su nedeniyle karı!ımdaki antifriz
oranı azalır ve so"utma sıvısı özelli"ini
kaybeder. Bu nedenle sistemdeki antifriz
oranının tespit edilip gereken miktarda
antifriz ilave etmek gerekir. Sistemdeki
antifriz yo"unlu"unu her periyodik
bakımda (B) düzenli olarak kontrol etmek
için;

$. Su genle!me kabı doldurma kapa"ını
açarak hidrometreyi so"utma sıvısı içine
daldırın.

2. Hidrometrenin pompa kısmını sıkarak
karı!ımı hidrometreye doldurun.

3. Doldurdu"unuz hidrometreden antifriz
yo"unlu"unu okuyun. Antifriz
yo"unlu"u istenilen de"erler (-35°C)
altında ise antifriz ilave edin.
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Radyatör

So"utma sisteminden yeterli performansı
alabilmek için radyatörlerin temiz olmasını
sa"layın.
Tüm hortum ve kelepçe ba"lantılarının
uygun oldu"unu kontrol edin. Petek
üzerinde çamur, yaprak vs. bulunması ve
sistemdeki kaçaklar so"utma performansını
dü!ürerek hararete sebep olacaktır.

D!KKAT :So"utma sisteminden
maksimum performans ve motor
ömrünü almak için; daima orijinal

termostat kullanın. Sıcak mevsimlerde asla
termostatı sökmeyin

Viskoz fan

Motor ve so"utma sisteminden maksimum
verimi almak için so"utma sisteminde
viskoz fan kullanılmı!tır. Viskoz fan
sayesinde motordan alınan güç minimize
edilmi! ve so"utma sisteminin çalı!ma
sıcaklı"ı en ideal limitler arasına alınmı!tır.
Dolayısıyla motor ve so"utma performan-
sında kayıplara sebep olmamak için viskoz
fan ünitesinin her periyodik bakımda
fonksiyonellik kontrolü ve büyük
bakımlarda temizli"inin yapılmasını
sa"layın. Uygun çalı!mayan viskoz fan
motorda hararetli çalı!maya neden olur.

Vantilatör kayı%ı

Motor kayı! gergi mekanizması otomatik
ayarlıdır. Kayı!ın en esnek yerindeki
esneme mesafesini elle bastırarak ölçün.
Esneme mesafesi 9.5-$2.7 mm. arasında
olmalı, bu de"erler arasında de"ilse kayı!
gergi mekanizması kontrol edilmeli veya
de"i!tirilmelidir.

Vantilatör kayı!ının montaj konumu;

B serisi motorlar için

Vantilatör kayı!ını, özel takımını
kullanarak sökünüz. E"er özel takım zor
veya sürtünmeli bir !ekilde dönüyorsa gergi
mekanizmasını de"i!tirin.



BAKIM H!ZMETLER!

8

Vantilatör kayı% kontrolü

Vantilatör kayı!ını hasar yönünden kontrol
edin. Enine (kayı! geni!li"i boyunca)
çatlaklar kabul edilir. Uzunlamasına (Kayı!
uzunlu"u yönünde) ve enine olu!mu!
çatlaklar ile kesi!en çatlaklar kabul
edilmez. E"er kayı! yıpranmı! veya
malzemeden bir parçası kayıpsa, kayı!
kullanılmamalı yenisi ile de"i!tirilmesi
gerekir.
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YAKIT S!STEM!

Genel

Yakıt sistemi; hassas yapısı dolayısıyla
dikkat ve titizlik isteyen ünitedir. Bu
nedenle kaliteli ve temiz yakıt
kullanılmalıdır. Özellikle so"uk iklimlerde
ko!ullara uygun kalitede yakıt seçilmelidir.
Yakıt; vuruntuya neden olmayan, so"uk
iklimlerde ko!ullara uygun tutu!ma
kabiliyetine sahip cinste olmalıdır.
Yakıttaki kükürt oranı ve setan sayısının
kabul edilebilen de"erler dı!ında olması
motorunuzda zararlara yol açar.

Kükürt Oranı

Yakıt içerisinde bulunması gereken kükürt
miktarı  TSE’ye göre max %0.7dir. Kontrol
edilmedi"inde bu miktar çok daha yüksek
olabilir. Yüksek miktarda kükürt olması,
motor içinde yanma sonucu sülfürik asit
olu!umuna yol açar.

Sülfürik asit ;
! Yakıt aracılı"ı ile motor elemanlarının

a!ınmasına sebep olur.

! Motor ya"ına karı!arak, ya"ın çabuk
kirlenmesine, kalitesinin bozulmasına
sebep olur. Böylece motor elemanlarında
(segman, eksantrik vb.) ciddi hasarlara
yol açar.

Setan Sayısı (Yakıtın kendi kendine
tutu%ma kabiliyeti)

! Yakıtın setan sayısı minimum 46
olmalıdır. Bu de"erden dü!ük setan
sayısında enjektörden püskürtülen yakıt
hızlı olarak buharla!mayaca"ı için
motordaki yanma düzensiz olur.

! Motor so"uk iken çalı!tırıldı"ında
motordan gelen gürültü ve rölanti
bozuklu"u bunun ilk belirtileridir.

Sonuç olarak ;

! Yakıt tüketimi artar.
! Yanma kötü ve dumanlı olur.
! Düzensiz yanma sonucu motor

pistonlarında kirlilik olu!ur.
! Setan sayısının çok yüksek oldu"u

hallerde ise egzoz supapları ve piston
tepelerinde erimelere neden olabilir.

! Anormal yanma sonu sıcaklıkları ve
anormal yanma sonu basıncı olu!abilir.
Buda; krank mili ve yataklarına, biyel
kolu, piston, flan!lara zarar verebilir, Kol
çıkartmaya patlatmaya varan büyük
hasarlara neden olabilir.

Tasarruf sa"lamak için alaca"ınız “UCUZ
MAZOT’ un” daha sonra motorda meydana
getirece"i arızaların yüksek onarım
maliyetlerine sebep olaca"ını unutmayın.

Yakıt sistemi havasının alınması

Yakıt deposunun bo!alması yada sistemden
bir parçanın sökülmesi sonucu yakıt
sızması yeni veya uzun süre çalı!tırılmamı!
bir motorda yakıt sistemi hava yapabilir.
Yakıt sisteminin havasını alma i!lemine
ba!lamadan önce yakıt deposunda yeterli
yakıt oldu"undan emin olun. Sonra
a!a"ıdaki sıraya göre sistemin havasını alın.

D!KKAT: Yakıt sisteminden
hava almak için kesinlikle
aracı çekerek motora hareket
vermeyin. Motor sıcak iken

yakıt sisteminin havasını almayıp
so"umasını bekleyin. Aksi halde yangına
sebebiyet verebilirsiniz.
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". Filtre ba!lı"ı üzerindeki hava alma
cıvatasını gev!etin.

2. Yakıt otomati"ini elle besleme plancırını
a!a"ı-yukarı pompala-yarak filtre
ba!lı"ı üzerindeki hava alma
cıvatasından hava kabarcıksız yakıt
gelinceye kadar bu i!lemi sürdürün.
Sonra cıvatayı sıkın. Cıvata sıkıldıktan
sonra $5-20 defa daha pompalayın.

3. Yakıt borularının enjektörlerle olan
ba"lantılarını herhangi bir enjektör
üzerinden gev!etin. Mar!a basarak hava
kabarcıksız yakıt gelmesini sa"layın.
Daha sonra boru ba"lantılarını sıkın.
Kontak anahtarını 30 sn. den fazla mar!
durumunda tutmayın. Tekrar mar!a
basmak gerekti"i durumda en az 2
dakika bekleyin.

D!KKAT! Mar!a basarak yakıt
sisteminin havasının alınması
anında elinizi hava alınan
noktadan uzak tutun. Aksi halde

yüksek basınçlı yakıt ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Yakıt-su ayırıcı filtresinin suyunun
alınması

Yakıt-su ayırıcı filtresinden su ve tortuyu
haftalık (D) bakımlarda bo!altın. Bunun
için; motoru durdurup, bo!altma tapasını
açın. Yakıt su ayırıcı filtresinden yakıtın
temiz geldi"ini görünceye kadar
bo!altmaya devam edin. Daha sonra
bo!altma tapasını saat yönünde sıkarak
kapatın.

D!KKAT! Yangın tehlikesine
kar!ı filtreden suyu motor so"uk
iken bo!altın.
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Yakıt, yakıt/su ayırıcı filtrenin
de$i%tirilmesi

Yakıt ve yakıt /su ayırıcı filtreyi her
periyodik bakımda (B) düzenli olarak
de"i!tirin.

". Filtre adaptöründen filtre sökme aparatı
ile yakıt filtresini ve yakıt-su ayırıcı
filtreyi sökerek filtre ba!lı"ını
temizleyin.

2. Her iki yeni filtre içerisine temiz yakıt
doldurun ve O-ringleri temiz motor ya"ı
ile ya"layın.

3. Her iki filtreyi tek tek el ile lastik conta
yüzeye temas edinceye kadar sıkın. Daha
sonra filtre aparatı ile 3/4 tur daha sıkın.

Yakıt deposunun temizlenmesi

Yakıt deposunun altındaki tortu toplama
haznesi üzerindeki bo!altma tapasını
sökerek tortulu ve sulu yakıtı dı!arı
bo!altın. Tapayı yerine takarak yakıt
deposuna bir kaç litre yakıt ilave edin ve
depoyu tekrar bo!altın. Yeni alınan yakıtın
kalitesinden emin olunamıyorsa; her yeni
yakıt alını!ından önce yakıt deposunu
temizleyin.
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SUPAP AYARI

Motordan azami performansı alabilmek için
her büyük (A) bakımda supap ayarları
kontrol edilmelidir.
Supap ayarı motor so"uk iken (max 60 °C)
ve a!a"ıda belirtilen de"erlere ve
talimatlara göre yapılmalıdır.

Supap ayar de"erleri;
Emme supapları : 0,25 mm.
Egzoz supapları : 0,50 mm.

". Külbütör kapa"ını sökün.

2. Motoru dönü! istikametinde yava! yava!
döndürerek zaman di!li kapa"ı arkasında
yer alan sente pimini iterek $. pistonu üst
ölü noktaya getirerek sente piminin
kilitlendi"inden emin olun.

Bu konumda;
$-2-3-6-7-$0 (6B serisi)
$-2-3-6 (4B serisi)
numaralı supapların bo!luklarını kontrol
ediniz / ayarlayın.

NOT: Motorun $. silindiri dolayısıyla
birinci supabı motorun krank pulesi
(motorun önü) tarafındaki supap olup ayar /
kontrol i!lemi bu sıralamaya göre
yapılmalıdır.

3. Motor sente pimini çekerek ve krank
pulesi üzerine i!aret koyarak motoru
dönü! istikameti yönünde bir tam tur
(360°) döndürün.

Bu konumda;
4-5-8-9-$$-$2 (6B serisi)
4-5-7-8 (4B serisi)
nolu supapların bo!luklarını kontrol ediniz /
ayarlayın.

4. Külbütör kapa"ını takarak cıvatalarını
sıkın.



BAKIM H!ZMETLER!

"3

HAVA F!LTRES!

Genel

Hava filtresi, de"i!ebilir elemanlı ve kuru
tiptir. Filtre gövdesi içinde iç ve dı! olmak
üzere iki adet filtre elemanı vardır. Turbo
giri! hortumu üzerinde vakum indikatörü
mevcuttur. #ndikatör kırmızı bölgeyi
geçti"inde hava filtresi dı! elemanını
de"i!tirin. Dı! filtreyi 3. kez de"i!tirirken iç
filtreyi de de"i!tirin. Her filtre de"i!iminden
sonra vakum indikatörünün pimine basarak,
indikatörü sıfırlayın.

Hava filtresinin De$i%tirilmesi

Hava filtresi de"i!imi için genel olarak süre
vermek mümkün olmamakla birlikte temiz
ortamda, çalı!ma ko!ullarında hava filtresi
elemanını 2 periyodik bakımda (B) bir
de"i!tirin. Çalı!ma ortamının tozlu olması
durumunda hava filtre elemanı daha sık
periyotlarda de"i!tirilmelidir.

Filtre elemanını de"i!tirmek için;

". Üst kapak üzerindeki 3 adet mandalı
açarak üst kapa"ı çıkarın.

2. Hava filtre dı! elemanını çıkarın.
3. Dı! hava filtre elemanı ilk kez de"i!iyor

ise iç filtre üzerinde yer alan $. de"i!im
etiketini, 2. dı! filtre de"i!iminde 2.
de"i!im eti-ketini ve 3. dı! filtre
de"i!iminde, 3. de"i!im etiketini sökünüz.
3. filtre de"i!imi ile birlikte iç filtre
elemanını da de"i!tirin.

4. Hava filtre iç elemanını gövdeye ba"layan
somunları (8 adet) sökünüz ve iç filtre
elemanını çıkarın.

5. Yeni iç-dı! filtre elemanını ve üst kapa"ı
takın.

De"i!im sırasında lastik contanın
sızdırmazlı"ı kontrol edilmeli gerekirse
de"i!tirilmelidir. Aracınızda kullanılan filtre
basınçlı hava kullanılarak kesinlikle
temizlenmemeli, yenisi ile de"i!tirilmelidir.
Zira bu tarz temizleme i!lemi filtre ka"ıdı
gözeneklerinin tıkanmasına ve /veya
delinmesine neden olmaktadır.
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DEBR!YAJ S!STEM!

Genel

Aracın debriyajı; tek kuru diskli, servo
takviyeli hidrolik oldu"u için yüksek ve
düzgün sürtünme temin etmesi sayesinde
torku kaydırmadan iletir. Kullanımda azami
konfor sa"lamak üzere geli!tirilmi! olup;
mükemmel yastıklama ve sarsıntısız tork
iletimi sa"larken vibrasyon olu!turmaz.
Nemli ve kötü hava ko!ullarında paslanma ve
yapı!ma riski ta!ımaz.

Ya$ cinsi ve seviyesi

Debriyaj sisteminde SAE $703 DOT 4 cinste
hidrolik kullanın. Debriyaj hidrolik deposu
($) sürücü kabininde torpido kapa"ı içinde
cam yıkama suyu deposu yanındadır. Depo
üzerinde minimum ve maksimum seviye
çizgileri mevcuttur. Hidrolik seviyesinin bu
sınırlar içinde olmasına dikkat edin.

D!KKAT: Debriyaj hidroli"i de"i!ti"i veya
ilave edildi"i zaman depo kapa"ı el
sıkılı"ında sıkılmalıdır.

Ya$ de$i%imi

Debriyaj hidroli"i her büyük (A) bakımda bir
de"i!tirilmelidir. Mümkün oldu"unca aynı
marka ya" kullanın.

Ya" de"i!imi için:

". Aracınızı düz bir zeminde emniyete alın.
2. Debriyaj yardımcı silindiri altına ya"ı

bo!altmak için bo!altma kabı yerle!tirin.
3. Debriyaj yardımcı silindiri giri!

borusunun ba"lantı rakorunu sökerek
boruyu ayırınız ve sistem ya"ını kaba
bo!altın.

4. Debriyaj yardımcı silindiri giri! borusunu
yerine ba"layın.

5. Debriyaj depo kapa"ını açarak maksimum
seviyeye kadar hidrolik doldurun.

Sistem havasının alınması

Debriyaj hidrolik ya"ı deposunun bo!alması,
hidrolik ya"ının de"i!tirilmesi yada sistemde
kaçak ve sızıntı olması nedeniyle hidrolik
sisteme hava girmi!se, bunun sonucu debriyaj
ayırmamaya ba!lar. Sistemde hava
bulundu"unu, debriyaj pedalında bo!lu"un
artması, debriyajın yetersiz ayırma yapması,
pedalın direnç göstermeden tabana dü!mesi
gibi durumlardan anlayabilirsiniz. Bu
durumda sistemin havasının alınması gerekir.
Hava alma için bir yardımcıya gerek vardır.
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Sistemin havasını almak için;

$. Aracınızı düz bir zeminde emniyete alın.

2. Debriyaj hidrolik sistemini sızıntı, kaçak
vs. yönünden kontrol edin.

3. Debriyaj hidrolik seviyesini kont-rol
ediniz. Hidrolik seviyenin sınırlar arasında
olmasını sa"layın.

4. Hava sistemi basıncı çalı!ma basıncına
ula!ıncaya kadar motoru çalı!tırın.

5. Debriyaj yardımcı silindiri üzerindeki
hava alma rekoruna hortum takın.
Hortumun di"er ucuna hidrolik dolu olan
cam !i!e içine daldırın.

6. Debriyaj pedalını birkaç kez
pompaladıktan sonra hava alma rekorunu
gev!eterek havanın çıkı!ını gözleyin.
Hava kabarcıkları kesildi"i veya geriye
do"ru hareket etmeye ba!ladı"ı anda hava
alma rekorunu sıkın.

7. Madde 6'da belirtilen i!lemi birkaç defa
tekrarlayıp sistemde hava kalmadı"ından
emin olduktan sonra debriyaj pedalı basılı
halde iken hava alma rekorunu sıkın.

8. Debriyaj hidrolik depo seviyesini kontrol
edin. Hidrolik eksilmi!se seviyeyi
tamamlayın.

Debriyaj rulman ve milinin greslenmesi

Debriyaj rulmanı ve debriyaj milinin
greslenmesi için resimde gösterilen
gresörlükten gres pompasıyla 4-5 kez
pompalama yaparak ya"layın. A!ırı gresleme
durumunda gres ya"ı debriyaj baskı ve diski
arasına ula!abilecek ve debriyajda
kaydırmaya sebep olacaktır. Bu nedenle a!ırı
greslemeden kaçının.
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V!TES KUTUSU

Ya$ seviye kontrolü

Her periyodik (B) bakımda ya" seviyesi
kontrol edilmeli, gerekirse aynı özellikte ya"
ilave edilmelidir.

Ya" seviyesini kontrol etmek için aracı düz
bir zemine alın. Vites kutusu ya"
doldurma/seviye tapasını sökün. Ya" seviyesi
ya" doldurma tapa yuvası deli"inin alt
hizasında olmalıdır. Ya" ilave etmek
gerekti"inde aynı cins ve marka ya" kullanın.

Ya$ de$i%imi

Vites kutusu ya"ı de"i!imi ilk bakım (C) ve
her büyük (A) bakımda bir de"i!tirilmelidir.
Vites kutusu ya"ını sıcak iken bo!altın.
Vites kutusunda kullanılacak ya" için
“Tavsiye edilen ya"lar” tablosuna bakın.

Ya"ı bo!altmak için;
$. Aracı düz bir zeminde emniyete alın.
2. Vites kutusu altına ya"ı bo!altmak için

bo! bir kap yerle!tirin.
3. Vites kutusu gövdesinden ya" doldurma

ve bo!altma tapalarını sökün ve ya"ı tam
olarak bo!altın.

4. Ya" bo!altma tapasını temizledikten sonra
yerine takın. Rondelası hasarlanmı!sa
yenisi ile de"i!tirin.

5. Yeni ya"ı doldurma/seviye tapa  deli"inin
alt hizasına kadar doldurun.

6. Ya" doldurma tapasını temizledikten
sonra yerine takın. Rondelası hasarlanmı!
ise yenisi ile de"i!tirin.

Çalı%ma sıcaklı$ı

Vites kutusunu $20"C’nin üzerindeki çalı!ma
sıcaklıklarında uzun süre çalı!tırmayınız.
$20"C’nin üzerindeki çalı!ma sıcaklıkları
ya"ın bozul-masına ve vites kutusunun
ömrünün kısalmasına neden olur. A!a"ıdaki
durumlar çalı!ma sıcaklıklarının $20"C’nin
üzerine çıkmasına neden olur.

! Devamlı olarak 30 km/saat altındaki
hızlarda çalı!tırma,

! Yüksek motor devri,
! Yüksek çevre sıcaklı"ı,
! Vites kutusu çevresinde sınırlı hava akı!ı,
! Araç sabit haldeyken PTO’ nun uzun süre

çalı!tırılması.

Yüksek çalı!ma sıcaklıkları vites kutusu ya"ı
de"i!imi daha sık periyotlarda yapılmalıdır.

KARDAN M!L!

Kardan mili vites kutusunun hareketini
diferansiyele iletir ve iki parçalıdır. Orta askı
yata"ı ile !asi traversine ba"lanmı!tır.
Periyodik bakımlar esnasında kardan mili
ba"lantılarını kontrol edin ve (otomatik
merkezi ya"lama sistemi yok ise) gresleme
noktalarını gresleyin.
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D!FERANS!YEL

Ya$ seviye kontrolü

Her periyodik (B) bakımda ya" seviyesi
kontrol edilmeli, gerekirse aynı özellikte ya"
ilave edilmelidir.

Diferansiyel ya"ını ya" doldurma tapasından
kontrol edin.

Seviyeyi kontrol etmek için ;

$. Aracı düz bir zemine alın.
2. Ya" doldurma / seviye tapasını sökün.
3. Ya" seviyesi doldurma tapa yuvasının alt

hizasında olmasına dikkat edin.
4. Seviye eksikse ya" ilave edin.

D!KKAT: #lave edilen ya" diferansiyel içeri-
sinde bulunan ya" ile aynı marka ve cinste
olmalıdır.

Ya$ de$i%imi

Diferansiyel ya"ı ilk (rodaj) bakımda (C) ve
daha sonra her büyük (A) bakımda bir
de"i!tirilir.

Diferansiyel ya"ını sıcakken bo!altın.
Diferansiyel sisteminde kullanılacak ya" için
“Tavsiye edilen ya"lar” tablosuna bakın. Ya"ı
de"i!tirmek için;

$. Aracı düz bir zeminde emniyete alın.
2. Diferansiyel altına ya" bo!altma kabı

yerle!tirin.
3. Ya" bo!altma ve doldurma tapalarını

sökünüz ve ya"ı tamamen bo!altın.
4. Bo!altma tapasını temizleyip yerine

taktıktan sonra uygun seviyeye kadar ya"
doldurun. Doldurma tapasını temizleyerek
yerine takın.

Diferansiyelden azami ömür alabilmek için
a%a$ıdaki kullanım kurallarına titizlikle
uyunuz.

$. Kalkı! esnasında patinaj yapmayın.
2. Kalkı! ve sürü! esnasında !oklama (ani

darbe) !eklinde hareketlerden kaçının.
3. Aracın uygun olmayan zeminde batması

durumunda kurtulmak için aracı
zorlamayın. Gerekir ise aracı çektirin.

4. Bu tip hatalı kullanımlar ayna/mahruti
ba!ta olmak üzere muhtelif parçalara ve
hatta diferansiyel komplesine zarar
verecek olup, garanti kapsamına alınmaz.
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FREN S!STEM!

Genel

Araçta; basınçlı tam kuru hava sistemi ile tüm
tekerlekler kampanalı fren sistemi mevcuttur.
Hava basıncı 7.$-8.5 bar arasındadır.

Hava tüplerinin suyunun bo%altılması

Hava tüplerinde olu!an su günlük olarak
bo!altılmalıdır. Suyu bo!altmak için hava
tüpü su tahliye valfini çekin. Bo!altma i!lemi
bittikten sonra valfi bırakın.

Balata kontrolü

Araç LUCAS SAC fren sistemiyle donatılmı!
olup, otomatik fren ayar sistemine sahiptir.
Haftalık ve periyodik bakımlar esnasında
balata kalınlıkları kontrol edilmeli ve yakla!ık
balata kalınlı"ı 5 mm.ye indi"inde balatalar
de"i!tirilmelidir.

Zamanında de"i!tirilmeyen balataların
perçinleri kampanaya sürterek kampana ve
pabuçlara zarar verebilir.

Fren sisteminde dikkat edilecek hususlar

Periyodik bakımlar dı!ında, aracın ya!ı
ilerledikçe fren sisteminin a!ınma ve hasar
durumları daha dikkatle kontrol edilmeli ve
gerekli parçalar de"i!tirilmelidir. Güvenli ve
sa"lıklı bir kullanma için a!a"ıda belirtilen
önlemler kesinlikle alınmalıdır.

". Balatalar, hortumlar ve borular tavsiye
edilen bakım aralıklarında belirtilen
zamanlarda mutlaka gerekli kontrolden
geçirilmelidir.

2. Her gün sürü!e ba!lamadan önce motor
çalı!tıktan kısa bir süre sonra tüm fren
sisteminde normal basınçta hava oldu"u,
fren hava saatleri ile kontrol edilmelidir.

3. Fren körüklerinin kam çalı!tırma milleri
ve gresörlüklerine gres basılmalı ve
ya"lanmalıdır.

4. Fren hava tüplerinde yo"unla!ma
nedeniyle olu!an su, her gün aracın
kullanılması sona erince, bo!altma valf
halkası çekilerek tüplerdeki basınçlı hava
bitinceye kadar bo!altılmalıdır.
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H!DROL!K D!REKS!YON S!STEM!

Genel

Direksiyon hidrolik deposu aracın sol !asi
kolu üzerine monte edilmi!tir. Hidrolik
direksiyon sisteminde tavsiye edilen ya"lar
tablosunda belirtilen özelliklerde ya"
kullanılmalıdır.

Hidrolik seviye kontrolü

Hidrolik direksiyon sisteminde kullanılan
ya"ın seviyesi, depo kapa"ı üzerine takılan
ya" seviye çubu"u ile kontrol edilir. Seviye
çubu"u üzerinde minimum ve maksimum
çizgiler mevcuttur. Ya" maksimum seviyeye
kadar doldurun.

Ya$ de$i%imi

Direksiyon ya"ını ve filtresini her büyük
bakımda bir de"i!tirin.

Direksiyon sistem ya"ını de"i!tirmek için;

". Aracı düz bir zeminde emniyete alıp
sürücü kabinini kaldırın.

2. Direksiyon kutusu alt kısmına ya"
bo!altma kabı yerle!tirin.

3. Direksiyon kutusu giri! borusunu sökün
ve bo!altma kabına ya"ı bo!altın.

D!KKAT: Sistem içindeki ya"ı
tam olarak bo!altmak için
direksiyonu bir kaç kez tam sol
sa" yapın. Bu i!lemi

yapabilmek için araç ön tekerle"ini kriko ile
kaldırın.

4. Direksiyon kutusu giri! borusunu takın.
5. Direksiyon ya" seviye çubu"undan

kontrol ederek seviyesine kadar ya"ı
doldurun.

6. Aracı krikodan indirdikten sonra motoru
birkaç dakika çalı!tırın ve seviyenin altına
dü!en ya"ı maksimum seviyeye kadar
doldurun.

Sistemin havasının alınması

Hidrolik kabına maksimum seviyeye kadar
ya" doldurun ve hidrolik depo kapa"ını
kapatmayın. Daha sonra direksiyonu birkaç
kez tam sa" ve tam sol yaparak sistemin
havasını alın. #!lem bittikten sonra depo
kapa"ını kapatın.
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ELEKTR!K S!STEM!

AKÜMÜLATÖR

Araçta $2V, $05 amper/saat kapasiteli 2 adet
akümülatör mevcuttur.

Elektrolit yo$unlu$u

Akümülatörünüzün verimli çalı!abilmesi,
elektrolitin yeterli miktar ve yo"unlukta
olmasına ba"lıdır.

D!KKAT: Aracınızın elektrik sisteminde
arıza ve zararları önlemek için a!a"ıda
belirtilen uyarıları titizlikle uygulayın.

Elektrolit seviyesi

Elektrolit seviye kontrolünü yaparken asla
kibrit, sigara veya çakmak ile akümülatöre
yakla!mayın. Elektrolit seviyesi plakaların $-
2 cm. üzerinde bulunmalıdır. #lave yaparken
mutlaka saf su kullanın. Akü kapaklarındaki
havalandırma delikleri sürekli açık
bulundurulmalıdır. Akümülatörlerin dı!
kaynaktan !arja ba"landı"ı haller dı!ında
akümülatör kapakları kapalı tutulmalıdır.

Akümülatörü sökerken veya takarken,
uyulması gereken önlemler a!a"ıda
sıralanmı!tır. Bu kurallara titizlikle uyun.

! Motoru stop ettikten sonra akümülatörün
önce negatif (-) ucunu sökün.

! Akümülatör kutup ba!larına aynı anda
metal cisimler ile dokunmayın.

! Akümülatörü takarken önce pozitif (+)
ucu sonra negatif ucu (-) takın.

Akümülatör ile ilgili uyarılar

". Akümülatör yanına hiçbir zaman ate!le
yakla!mayın. Akümülatör etrafında
çalı!ırken asla sigara içmeyin.

2. Akümülatör ile u"ra!ırken her zaman
koruyucu gözlük takın.

3. Akümülatör sıvısı sülfürik asit içerdi"i
için cildinize ve elbisenize temas
ettirmeyin.

4. Çocukları ve bilgisiz ki!ileri aküden uzak
tutun.

5. Kapalı bir yerde akümülatör üzerinde
herhangi bir i!lem yaparken
bulundu"unuz yerin iyi bir !ekilde
havalandırılmasını sa"layın.

6. Araç üzerinde herhangi bir kaynak i!lemi
yaparken akümülatörün hem (-) hem de
(+) kutup ba!ını sökün.

Akümülatör takviyesiyle motor çalı%tırma

Takviye yaparken takviye edilen
akümülatörle takviye eden akümülatörün aynı
voltajda olmasına dikkat edin.
Akümülatör takviyesi yaparken;

! Araçları uygun !ekilde park edin.
! Her iki aracın motorlarını stop edin. Araç

üzerindeki elektrikli alıcıları kapatın.
! Birinci takviye kablosunun bir ucunu

takviye edilecek akümülatörün pozitif (+)
ucuna, di"er ucunu ise takviye eden
akümülatörün pozitif (+) ucuna ark
olu!turmayacak !ekilde ba"layın.
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! #kinci takviye kablosunun ucunu takviye
eden akümülatörün negatif (-) ucuna,
di"er ucunu ise takviye edilen aracın
herhangi metal bir kısmına ark olu!-
turmayacak !ekilde ba"layın.

! Takviye kablolarının hareket edebilecek
kısımlardan uzakta bulunmasına dikkat
edin.

Motoru çalı%tırmak için;

! Takviye edecek akümülatörün bulundu"u
aracı motor orta devrinde çalı!tırın.

! Takviye edilecek akümülatörün
bulundu"u aracı çalı!tırın. Motor
çalı!tıktan sonra takviye kablolarını
sökmeden her iki aracı 3 dakika daha
çalı!tırın.

Ba$lantıyı ayırmak için;

! Ani voltaj de"i!mesini azaltmak için
takviye edilen aracın kaloriferini çalı!tırın.

! Önce negatif (-) sonra pozitif (+)
ba"lantıyı sökün.

D!KKAT: Voltaj de"i!ikliklerini engellemek
için farları yakmayın. Ani de"i!iklik
ampulleri patlatabilir.

!lk yardım

". Akümülatör suyu kazayla gözünüze
kaçarsa veya cildinize temas ederse, temiz
su ile yıkayın ve en yakın sa"lık
kurumuna ba!vurun.

2. Akümülatör suyu elbisenize dökülürse
hemen de"i!tirin. %ayet cildinize temas
etmi!se, o bölgeyi hemen temiz suyla
iyice yıkayın.

S!GORTA DE#!&T!RME

Sigorta tablosu; yolcu koltu"u önünde torpido
kapa"ının altında yer almaktadır.

D!KKAT:
Arızalı sigortayı de"i!tirirken aynı amperde
olmasına dikkat edin. Asla daha kuvvetli bir
sigorta takmayın. Arızalı sigorta yerine
geçebilecek metal nesneler asla
kullanılmamalı ve sigorta üzerine akım iletme
özelli"ine sahip (sigara jelatini ve kablo gibi)
elektrik sistemini riske sokacak çözümlerden
kaçınılmalıdır.



BAKIM H!ZMETLER!

22

S!GORTA TABLOSU

Sigorta
No

Ampe
r

Ba"lı Oldu"u Devreler

$ 7.5 Park
2 - BO%
3 - BO%
4 $0 Uzun far
5 $0 Kısa far
6 $0 Ön sis
7 7.5 Ayna ısıtıcı
8 $0 Korna
9 7.5 Çakmak
$0 - BO%
$$ - BO%
$2 3 #ç aydınlatma
$3 - BO%
$4 3 Radyo
$5 7.5 Dörtlü sinyal

$6 7.5
Buzzer gösterge/stop
mü!hiri

$7 $5 Radyo
$8 7.5 Arka sis
$9 7.5 Fren stop
20 7.5 Geri vites
2$ $0 Kalorifer
22 7.5 PTO -Çift hızlı dif.
23 3 Cam yıkama
24 7.5 Silecekler
25 7.5 Sa"/sol sinyal

LAMBALAR

Herhangi bir nedenle ampul de"i!tirmek
gerekti"inde a!a"ıdaki ampul tablosuna göre
i!lem yapın.

Ampulün yeri Adet
Gücü
(W)

Ön far lambası (tek flemanlı) 2 55
ön far lambası (çift flemanlı) 2 55/60
Stop 2 2$
Ön park 2 5
Sinyal 4 2$
Arka plaka $ 5
#ç aydınlatma 2 5
Gösterge aydınlatma
lambaları

8 2

Uyarı lambaları 7 2
Dörtlü uyarı lambaları $ 2

FARLAR

Sökme

$. Far ampullerini de"i!tirmek için far
çerçevesinin vidalarını gev!eterek sökün.

2. Far komplesinin vidalarını gev!etip ön
tampondan dı!a do"ru çekerek ayırın.

3. Kısa ve uzun huzme ampullerinin lastik
muhafazalarını ayırarak tutucu klipslerini
sökün.

4. Kısa ve uzun huzme ampullerini
arkasındaki perçinleri söyleyerek far
komplesinden ayırın.

Takma

Takma i!lemi için sökme i!lemini sondan
ba!layarak uygulayın.

NOT: Sadece ampul de"i!tirmek için,
çerçevesini ve far komplesini sökmeden, ön
tamponun altına e"ilerek kısa ve uzun huzme
ampullerinin lastik muhafazalarını çıkartın.
Daha sonra tutucu klipslerini yerlerine takın.
Tutucu klipslerini ve lastik muhafazalarını
tekrar yerlerine oturtun. Far camlarını da far
çerçevesini sökerek de"i!tirmek mümkündür.
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KAB!N KALDIRMA S!STEM!

Sürücü kabinini kaldırılmak ve indirilmek için
kullanılan hidrolik kaldırma sistem ya"ının
doldurulması a!a"ıdaki gibidir.

# Hidrolik el pompası SHELL TELLUS C$0
veya muadili ISO No $0 ya" ile
doldurulmalıdır. Bu ya" ile o-ringlerin kısa
sürede bozulması önlenmi! olur.

D!KKAT: #lave edilecek ya"ın
Shell Tellus C$0 veya muadili
ISO No $0 ya"ı mutlaka 48 saat
dinlendirilmi! olmalıdır.

! Ya" doldurmaya ba!lamadan önce ya"
doldurma tapasının etrafını iyice
temizleyin ve tapayı sökün.

! Ya"ı doldurun.
! Tapa üzerindeki bilyalı supabın

çalı!masını hafifçe üfleyerek kontrol edin.
! Hidrolik boruların giri! ve çıkı!

rekorlarının sıkılı"ını kontrol edin. Ya"
seviyesine bakıp gerekirse ya" ilave edin.

Sistemin Havasının Alınması

# Yön kontrol valfini kontrol kolunu dik
pozisyona getirin ve pompayı 5-6 defa tam
pompalayın.

# Yön kontrol valfinin kontrol kolunu
kaldırma pozisyonuna getirin ve sürücü
kabinini yakla!ık 5 cm kadar kaldırın.
Sonra kolu indirme pozisyonuna getirerek
tekrar indirin.

# Yön kontrol valfini tekrar kaldırma
pozisyonuna getirip sürücü kabinini 2 defa
tam olarak kaldırıp indirin.

CAM S!LECEKLER!

Cam silecek kolları

Cam silecek kolunu çıkarmak için kolun
tespit somununu sökün ve kolu milden
çıkarın. Kolun cam silme alan ayarını uygun
bir biçimde yaptıktan sonra kolu mile
yerle!tirin ve somunu sıkın.

Cam silecekleri

Camın yeterli biçimde temizlenebilmesi için,
cam sileceklerini yılda bir yenilemek gerekir.
Silece"i çıkarmak için kolu camdan yukarı
kaldırın, üzerindeki tırna"a basarak silece"i
koldan ayırın. Kol ucuna yeni bir silecek
takın.

Cam yıkama deposu

Tozlu ve çamurlu havalarda camları
temizlemek için kullanılan cam yıkama
karı!ımını özel plastik kabın kapa"ını açarak
doldurun. Cam yıkama karı!ımı su ile
temizleme sıvısından olu!ur. Temizleme
sıvısı, ayrıca kı!ın donmayı önleyecek
özellikte de olmalıdır. Bu karı!ıma asla
antifriz eklenmemelidir. Püskürtme memeleri
ayarı için meme deli"ine düz tornavida
sokularak istenilen yöne çevrilmelidir. Meme,
cam silece"inin cam üzerinde ula!tı"ı en
yüksek noktaya su püskürtecek !ekilde
ayarlanmalıdır. Ayarlama yaparken meme
deli"inin zedelenmemesine dikkat edin.
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LAST!KLER

Sürü% güvenli$i için;

! Daima lastik hava basınçlarınızın uygun
oldu"unu kontrol edin.

! Kaldırıma çıkmak gerekti"i durumlarda
lastik yanaklarının kaldırıma sürtmeyecek
!ekilde olabildi"ince dik açı ile yakla!ın
ve yava! çıkın.

! Lastik a!ıntılarınızı kontrol ettirin.
A!ınmı! lastiklerin sürü! ve frenleme
esnasında yol tutu! kabiliyetini azaltaca"ı
unutulmamalıdır.

! Belirli periyotlarda tüm lastiklerin aynı
oranda a!ıntısını sa"lamak maksadı ile
lastiklerin yerlerini a!a"ıdaki !ekildeki
gibi de"i!tirin.

Lastik de$i%tirme

Lasti"i de"i!tirmeden önce a!a"ıdaki
önlemleri alın.

$. Aracınızı trafi"e engel olmayacak !ekilde
park edin.

2. El frenini çekiniz, aracınız e"imli bir
yerde ise lastiklere takoz koyun.

3. Kriko yerle!tirilecek zeminin sert
olmasına dikkat edin. Krikoyu dingil
altına yerle!tirin ve bo!lu"unu alın.

4. Bijon somunlarını ½ tur gev!etin. Krikoyu
kullanarak tekerle"i yerden kesilinceye
kadar aracı kaldırın. Bijon somunlarını
söküp tekerle"i çıkarın.

5. Stepne lasti"i !asi üzerindeki ba"lantı
braketinden (A) ile gösterilmi! olan
cıvataları sökerek ve kriko kolunu saat
istikametinin tersi yönde döndürerek
sökün.

Lasti$in takılması

$. Yedek lasti"i bijon saplamalarına
yerle!tirin. Bijon somunlarını bijon
anahtarı ile sıkarak bo!lu"unu alın.

2. Aracı krikodan indirin ve krikoyu alın.
3. Bijon somunlarını kar!ılıklı olarak sıkın.
4. Stepne lasti"i emniyetli bir !ekilde

ba"lantı braketine tespit edin.

D!KKAT:
Araç kriko ile kaldırılmı!
durumda iken kesinlikle araç
altına girmeyin ve motoru
çalı!tırmayın.



BAKIM H!ZMETLER!

25

Lastik hava basınçlarının kontrolü

Lastik basınçlarının verilen de"erler içinde
olmasına dikkat edin. Lastik basınçlarını
haftada bir veya en az iki haftada bir kontrol
edin. Ayrıca yedek lasti"inizin de basıncını
kontrol edin. Uygun olmayan lastik basıncı
hem lastik ömrünü kısaltır hem de araç
hakimiyetini zorla!tırarak sürü! güvenli"ini
azaltır.

D!KKAT: Lastik hava
basınçlarını lastikler so"uk iken
kontrol edin. Lastik hava basınç
de"eri için teknik özellikler
kısmına bakın.
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ARACIN UZUN SÜREL! (M!N. 6AY)
ÇALI&TIRILMAMASI DURUMUNDA
ALINACAK ÖNLEMLER

Araç kompanentlerinin korunması

". Motor ya"ını bo!altın.
2. Motor karterine ya" kapasitesi kadar

korozyon önleyici ya"dan koyun.
(Örne"in Shell ENSIS Engine oil, ELF
Stockage 30 veya MOBIL Mobilarma
524).

3. Yakıt tankındaki yakıtı bo!altın ve
minimum 40 lt korozyon önleyici
solüsyonu yakıt tankına doldurun.
(Örne"in Shell V OIL $404 veya MOB#L
Mobilarma  522).

4. So"utma suyundaki antifriz oranını % 40
(yaz / kı!) olacak !ekilde solüsyon halinde
antifriz koyun.

5. Vites kutusu ve diferansiyel ya"larını
bo!altın ve ya" kapasiteleri kadar Shell
ENSIS Engine oil, ELF Stockage 30 veya
MOBIL Mobilarma 524  koyun.

6. Aracı yüksüz olarak kompanentlere
konulan korozyon önleyicileri ile yakla!ık
$0 dakika süre ile max. $500 d/dakika ve
20 km/saat hız ile sürün.

7. Motoru stop ettikten sonra ya"lama, yakıt
sisteminde atmosfere açık noktaların
olmadı"ından emin olun. Var ise bu
noktaları ya"lı ka"ıt veya ambalaj bandı
ile kapatın.

8. Korozyon önleyici i!lemler
tamamlandıktan sonra motor sıcaklı"ının
ortam sıcaklı"ına inmesini bekleyin.

9. Vantilatör kayı!ını gev!eterek çıkarın.
"0. Hava filtre emi! bacasını uygun !ekilde

kapatın.
"". Alternatörü gözenekli bir bez ile sarın.
"2. Motor açık havada muhafaza edilecekse

su geçirmeyen örtü ile tamamen örtün. Su
yo"u!masına ve dolayısıyla paslanmaya
sebep olacak vinilex türü örtü
kullanmayın.

Uzun süre stokladıktan sonra aracı
çalı%tırmaya hazırlama

". Dı!a açık giri!lere konulan sızdırmazlık
bantlarını sökün.

2. Paslanmayı önleme maksatlı ünitelere
(Motor karteri, yakıt sistemi, vites kutusu,
diferansiyel) konulan korozyon önleyici
sıvıları bo!altın.

3. Tüm komponentlere tavsiye edilen ya"ları
ve yakıt tankına dizel yakıtını doldurun.

4. So"utma sistemi sıvısını (su + antifriz)
bo!altarak yeniden dolum yapın.

5. Yakıt, yakıt / su ayırıcı, ya" ve hava
filtrelerini de"i!tirin.

6. Motor vantilatör kayı!ını takarak
ayarlayın.

7. Turbo ünitesi ya" besleme hortumunu
sökerek ya"danlık ile ön ya"lama yapın.

8. Yakıt sisteminin havasını alın.
9. Motoru rölantide yakla!ık be! dakika

çalı!tırın ve ya" uyarı lambasının sönük
oldu"unu gözleyin.

"0. Motor devrini tedrici olarak arttırarak
çalı!ma devrine getirin ($800 d/d) ve bu
devirde yüksüz olarak yakla!ık $0 dakika
çalı!tırın.

"". Motor ya" basıncı ve so"utma suyu
sıcaklı"ının olması gereken de"erlere
ula!tı"ını ve motor sesi ile vibrasyonunun
normal oldu"unu gözleyin.

"2. Aracı hareket ettirerek di"er
kompanentlerde bir anormallik
olmadı"ından emin olun.

Park etme

". Araç düz, sert bir zemine park edilmelidir.
2. Birden fazla araç park ediliyorsa iki araç

arasındaki mesafe (tamponlar arası) en az
30 cm. olmalıdır.

3. Park çevre duvarının (çit vs.) en az 6
metre uza"ına park edilmelidir.

4. Park yeri yüksek gerilim hattı altında veya
endüstriyel atıkların yakınında olmamalı,
park zemininde ot vs. bulunmamalıdır.
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Akümülatör

". Akümülatörün her iki kutup ba!ını sökün.
2. Her ay (yaz mevsiminde) veya 3 ayda bir

(kı! mevsiminde) akümülatörün voltajını
kontrol edin.

3. Yapılan voltaj ölçümü $2,3 voltun altında
olmamalıdır. $2,3 voltun olması
durumunda aküyü !arj edin.

Emniyet

". Lastik hava basınçları uygun de"erde
olmalı ve araç sehpaya alınmalıdır.

2. Yakıt depo kapa"ı emniyetli bir !ekilde
kilitlenerek muhafaza altına alınmalıdır.

3. Gösterge paneli, karoseri boyası, koltuk
kılıfının vs. a!ırı sıcak ve güne!ten
korunarak renk solması deforme
olmasının önüne geçmek için koruyucu
tedbir alınmalıdır.

Aracın wakslanması (karoseri aksamının
paslanmaya kar%ı korunması)

". Wakslama öncesi aracı temizleyerek
kurulayın.

2. Aracın tamamını ELOX HS $270RE
(HENKEL) waks püskürtün. Yapılan
waks uygulaması paslanmaya kar!ı
maksimum $ yıl koruma sa"lar.

Aracın temizlenmesi

Basınçlı yıkama makinesine ESPOL#NE DRS
katarak basınçlı su ile yıkayın.
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BAKIM T!PLER!

A"IR T!CAR! ARAÇLAR

ARAÇ GRUPLARI
I. GRUP II. GRUP

BAKIM T!P!
! Yılda 20.000 km ve daha az yol

karterden #ANT!YE araçları
! Yılda 20.000 – 80.000 km arası

yol kat eden muhtelif üstyapılı
araçlar

! Yılda 80.000 km ve daha üzeri yol
kat eden UZUNYOL araçlar

A BAKIM
(Büyük bakım)

! Her 40.000 km,
! 500 çalı!ma saati veya,
! 6 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

! Her 60.000 km,
! "000 çalı!ma saati veya,
! "2 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

B BAKIM
(Periyodik bakım)

! Her "0.000 km
! 250 çalı!ma saati veya
! 3 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

! Her 20.000 km
! 250 çalı!ma saati veya
! 3 ay
      (Hangisi önce dolarsa)

C BAKIM
(#lk bakım)

! 800-"600 km arası veya,
! #lk 30 çalı!ma saati
      (Hangisi önce dolarsa)

! #lk 5000 km

D BAKIM
(Haftalık bakım)

Kullanıcı tarafından her hafta yapılan haftalık bakımdır.

E BAKIM
(Günlük bakım)

Kullanıcı tarafından her gün yapılan günlük bakımdır
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BAKIM ÖZET TABLOSU

BAKIM ZAMANLARI
YAPILACAK !#LEMLER

A B C D E

Motor ya$ seviyesi kontrolü !!!!

Motor ya$ının de$i!tirilmesi !!!! !!!! !!!!

Motor ya$ filtresinin de$i!tirilmesi !!!! !!!! !!!!

Yakıt filtresinin de$i!tirilmesi !!!! !!!!

Yakıt – su ayırıcı filtrenin suyunun alınması !!!! !!!! !!!!

Yakıt-su ayırıcı filtresinin de$i!tirilmesi !!!! !!!!

So$utma sıvısı seviye kontrolü !!!! !!!! !!!! !!!!

So$utma sistemi suyunun de$i!imi, sistemin
temizlenmesi  (2 yılda bir kez ) !!!!

Antifriz miktarının kontrolü !!!!

Vantilatör kayı!ı  ve gergi mekanizmasının kontrolü !!!! !!!! !!!!

Viskoz fan göbe$inin kontrolü ve temizlenmesi !!!!

Enjektör kontrolü !!!!

Supap ayarının kontrol edilmesi !!!!

Turbo üniteleri ve hava emi! sistemi ba$lantılarının

kontrolü
!!!! !!!! !!!!

Hava filtresi eleman kontrolü (gerekiyorsa de$i!imi)

ve gövdenin temizli$i
!!!! !!!! !!!! !!!!

Hava filtresi indikatörünün kontrolü !!!!

Yakıt deposundaki su ve tortunun alınması !!!! !!!! !!!!

M
O

T
O

R

Egzoz sisteminin kaçak kontrolü !!!! !!!!

Debriyaj hidrolik seviyesi kontrolü !!!! !!!! !!!!

Debriyaj hidrolik ya$ı de$i!imi !!!!

Vites kutusu ya$ seviye kontrolü !!!!

Vites kutusu ya$ı de$i!imi !!!! !!!!

Diferansiyel ve diferansiyel takviye silindiri ya$

seviye kontrolü
!!!!

Diferansiyel ya$ı de$i!imi ve diferansiyel takviye

silindiri ya$ seviye kontrolü
!!!! !!!!G

Ü
Ç

 A
K

T
A

R
M

A
O

R
G

A
N

L
A

R
I

Kardan mili ve ba$lantılarının kontrolü !!!!
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BAKIM ZAMANLARI
YAPILACAK !#LEMLER

A B C D E

Hidrolik direksiyon ya$ seviye kontrolü !!!! !!!! !!!!

Hidrolik direksiyon ya$ı ve filtresi

de$i!imi

!!!!

Hidrolik direksiyon sistemi bo!luk

kontrolü

!!!! !!!! !!!!

Lastik havalarının ve a!ıntılarının kontrolü !!!!

Bijonların sıkılık kontrolü !!!!

Tekerlek rulmanları kontrolü ve gres

de$i!imi

!!!!

Çeki kollarının kontrol edilmesi !!!! !!!! !!!!

Makasların ve ba$lantılarının kontrolü !!!! !!!! !!!!D
!R

E
K

S
!Y

O
N

 S
!S

T
E

M
! 

V
E

 A
L

T
T

A
K

IM

Ön düzen balans ayarlarının kontrolü GEREKT!KÇE

Fren hava tüplerinde olu!an suyun

bo!altılması.
!!!! !!!! !!!! !!!!

El ve ayak freni fonksiyonellik kontrolü !!!!

Egzoz freni fonksiyonellik kontrolü !!!!

Fren tablaları cıvataları sıkılık kontrolü !!!! !!!!

Fren sistemi komple bakımı !!!!

F
R

E
N

 S
!S

T
E

M
!

Balata kalınlı$ının ve bo!lu$unun

kontrolü

!!!! !!!! !!!!

Akümülatör elektrolit seviyesi kontrolü ve

saf su ilavesi

!!!! !!!! !!!! !!!!

Akümülatör terminallerinin temizlenmesi

ve ya$lanması

!!!!

Mar! motoru kontrolü !!!!

Alternatör kontrolü !!!!

Lambaların kontrolü (far, sinyal vs. ) !!!!

E
L

E
K

T
R
!K

 S
!S

T
E

M
!

#kaz sembollerinin kontrolü ( i!levsel

olarak )

!!!!

Sızıntı kontrolü (hidrolik, hava, ya$, su) !!!! !!!! !!!! !!!!

Camlar ve aynaların kontrolü !!!!

Sürücü kabini içi kontrol !!!!

Araç komple genel kontrolü (aracın
etrafını dola!arak )

!!!!

Genel gresleme !!!! !!!! !!!!

G
E

N
E

L

Sürücü kabini ba$lantıları kontrolü ve

ya$lanması

!!!! !!!!
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TAVS YE ED LEN YA LAR TABLOSU

.

 Ya lanan Bölge Standartlar klim Tavsiye edilen ya  markası

SAE API US-MIL

 Motor ya ı 5W-40 CH4 veya
CG4

MIL 2 04 E Yaz- Kı BMC Ompa  Turbo 5W-40

 Vites kutusu ya ı ( Manual ) 80W-90 GL - 4 MIL-L-2 05 Yaz BMC Ompa  Spirax G 90

Kı BMC Ompa  Spirax G 80

 Vites kutusu ya ı ( Otomatik ) Dexron III  ATF Yaz- Kı BMC Ompa  Donax TA

 Diferansiyel ya ı

( 4 X 2 , 6 X 2 , 8 X 2 )
80W-90 GL - 5 MIL-L-2 05 B/C  -26 C

+ 38 C
BMC Ompa  Spirax A 80W-90

 Diferansiyel ya ı

( 6X4 )
85W- 40 GL - 5 MIL-L-2 05 D  - 2 C ve

yukarısı

BMC Ompa  Spirax A 85W- 40

 Cer sistemi ( Mevcut ise ) 85W- 40 GL - 5 MIL-L-2 05 D Yaz- Kı BMC Ompa  Spirax A 85W- 40

 Debriyaj hidrolik ya ı DOT 4
SAE J

703

_ _ Yaz- Kı BMC Ompa  Donax YB

 Direksiyon hidrolik ya ı Dexron II ATF Yaz- Kı BMC Ompa  Donax TA
BMC Ompa  Donax TM

 Kabin kaldırma ya ı ( Kamyon ) ISO 0 Yaz- Kı BMC Ompa  Tellus C 0

 Gres ya ı ( Gresörlükler ) NLGI 2  ( Lityum sabun bazlı gres ) Yaz- Kı BMC Ompa  gres Retinax EP2

 Otomatik gresleme sist.( Mevcut
ise)

NLGI 0 Yaz- Kı Shell Alvania EP0

 Tekerlek rulman gresi NLGI 2 Yaz- Kı Retinax LX 2

 Antifiriz SAE J
94

Etilen Glikol esaslı BMC Ompa  Shell Antifiriz

NOT : Motor ya ı için CH4 veya CG4 performans sınıfı ya  bulunamaması durumunda CF4 sınıfı ya  kullanılabilir. Ancak ,
CF 4 sınıfı ya  kullanılması  durumunda periyodik bakım aralıkları belirtilen periyodun yarısı döneminde yapılmalıdır.

BMC 'nin tercihi BMC OMPA ya larıdır.


