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Motortype MB10A-10- 1i5 .HK.
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Beskrj-velse av Marna MB10 A oq S.

Yte]-se: 10 HK ved 1000 omdr. /min. 15 HK. ved 2000 omdr. /min.
For 15 HK. må motor være utstyrt med red.gear.
4 takts forgassermotor med sidevbntiler, 2 syt. i rekke.
SlagvoJ-um 101-B "*2.Syli.nderboring/slag 88,g /82 Kompres jonstrykk Xp/cm2 7 .5
Vekt komplett med el.start og vendegear ca. I20 kg.
Motor med red.gear og S ut.(vripropell) ca. 140 kg.
Maks. helningsvinkel 1B gr.
Startgenerator (dynastart) I2V 0.9 KH.
Termos tatregulert kj øle tempratur .
Tenningscoil.
ReverserJ-ngsgear 1:1 alt. 1.91:1
Alt . Koplingsboks med frlkopling og reverseringsmekani-sme
f or vri-prope11.
Vannkjøit eksosstykke.
Fordeler.
Oljepeilepinne.
Sjøvannspumpe.
Luf tf i-Iter.
DeIIorto Forgasser.
Total kjølevannsrnengde (utenom red.gear) ca. 2.4 L.

Propellut s tyr :

( standard)
25 rTrrn. 2m aksel, 3 .ringet
propell l-0 HK. 365 240 mm. (L4.5" x 9 .5" 1

propell 15 HK: 400 300 mr,. (16" x !2" )

Vribar propell
Diam. 43Omm.

Stevnhylse komplett inv. og utv.pakkboks std. o.65m.lang"

Instrumentbrett inneholdene :
NØkkelbryter
Ladelampe
0ljetrykkkontroll
Lysbryter.

OI-iesuqepumpeJtt

1"/2 bunnkran m/inntak og sil.

Tekniske data for reparasjon.

Ventilklaring 0,4 mm. Kald motor.
Tiltrekning topplokkbolter 8.3 KPN eller 55/ lb/ft
Tiltrekking veivlagerbolter 5.5 KPN
Elektrodeavstand tennplugg 0.7 mm.
Stifteåpning 0.4 mm.
Kompresjonstrykk ( Ny motor) 7.7 Bar (Kglcm2)
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Innmontering.

Den første betingelse for at motoren skal- rzj-rke tilfredsstil-
lende,er at den er riktig innrnontert. Feilaktig lnnmontering
kan bevirke varmgang,krafttap,slitasje og risting.
særJ-ig er det viktig med nøyaktig senterlinje rnerlc-rm propell-
akselflens og motorflens.Dessuten må alle 4 funclamentlabber
iigge liktpå fundåmentet,slik at der ikke er åpnlng under
gg av labbene. NB.Garantien gjelder ikke hvis motoren er
innmontert feil,

Brensel og smøreoljeanbefalinqer.

Marna MB 10A og s skal- bare kjøres pa 95 oktan'blyfri bensin.

For motor og gear(koplingsboks) skal anvendes herårsoljer
sAE 10/30 av annerkjendte merker sorn anvendes pa trirmotorer.
Husk at motor og gear er adski.l_t sl_ik at olje ma påfyJ_Ies
begge steder.Motor med red.gear får cljepåfyliinq på hele
3 steder. Kcntroler mengden på pellepinne.
Innkj øring.

Ny motor må
mer enn en

k3øres inn forsiktig og lkke kjøres for fullt
kort tio de første 20 tirner

Oijebytte.
Mbtor uiderinnkjøring krever cl
enn når rnotoren er ful-lt innkjør
gear etter 20 timer.
Anbefalt omdreingstall "

Det er viktig at det velges riktig propeil slik at motoren
får normalt turtall " ( Se beskrivelse )
For motor med vripropell rnå reverseringshendelen stilles slik
at motoren får tilsiktet riktig turtall: Ca. 1000 olm.fcr
10 hk-. motor. Me.l-lom klypehus på trekkrør og koplingflens
er plasert en stoppskrue med låsmutter" Da propel_len er
konstruert slik at den "drar seg frernover",stilles denne
skrue slik at riktig omdreining opnåes når skruen stopper
klypehr:sets fremoverbevegelse, for så å bti tåst av kontra-
mut teren .

Frostfare.

Ved tempraturer under frysepunktet må alt vann avtappes
for å unngå frostskader.Motorbl-okk,eksosstykke og topplokk
{red.gear) kan sprenges, og kostbare del-er kan måtte skiftes.
Steng bunnkran før avtapping. Åpne tappekran på motorens
venstresj-de nederst på syrinderen. Det kan også være nødvendig
å løsne et av vannrørene pa toppen av motoren,for å få vannet
tii- å renne ut av tappekranen. Husk at også vannet i vannpurnpen
kan fryse. For start i- kalt vær bØr derfor vannpgmps tines med
en varm klut for å unngå at impelleren ødelegges.

jebytte etter kortere tid
t. Bytt otje i motor og



Kj ørj-ng.

Forberedelser før start.
1. SØrg for at motcrrumrnet er godt utluftet.
2. Kontroler oljenivå i motor og gear (koblingsboks)
3 " Kontroler brenselnivå i brensel-tanken og at brensel-kran

åpnes.
4" Hvis motor ha:: vært brukt i f,rostvær"kontroler at tappe-

kran for motorens kjølesystem er stengt,og at avtappings-
plugg på red.gear er tiltrukket" (gjel-der bare motor med
red. gear) Apne bunnkran om slik er blitt stengt.

5" Vend hovedstrømsbryter hvis slik er innstal-ert.
6. Pass på at brannslukingsutstyr,svømmevester,dregg og tau-

verk er på plass 
"

S tart .

1, Sørg for at motorens, gear {frikoplitg) er i fristilling.
2. Gi motorens gasspådrag ca. I/4 full fart og struperspjeld

stenges. ( trekk i struPeren)
3. Trykk inn tennJ-ngsnøkkel et tri-n tiJ- høyre. Kontroler at

ladelampe og oljetrykkslampe }yser.
4" Trykk in nØkkeJ cg vri nøkkel ytterlige et trin til hrøyre

slik at dynastarteren koples inn. Slipp nØkkelen såsnart
motoren starter. Rus aldri en kald motor.

5. Om batteriet er så svakt at startvanskeJ-igheter oppstår.
kan man hjelpe til med å ta i svinghjulet samtidig rned
at startnøkket brukes,rnen pass pa ikke å få hånden under
kilemmerene---

6. Kontroler umiddelbart etter start at strupespjeld kommer
i normalsti-11ing (ikke-struper) og at kontrolllampene
slukker. Med rødt lys på oljetrykkslampen,stop motoren
med en gang.

7. Kontroler at motoren får normalt kjølevann og at vendekran
for kjØlevann vendes for vann til eksosfedning-

s!oPP"

1. En stund før stopp,bruk vendekran for kjØlevann slik at
a1t kjølevann går utenom eksosledning. Det er nødvendig
at motoren kjøres med litt hastighet for å være sikker
på at alt vann blåses ut.

2. Vri tenningsnøkkel slik at motoren stopper.
3. S1å av hovedstrørnsbryter hvj-s slik er innstalert.Pass på

å tappe av kjØlevann i frostvær- Ved lengere stopp,hell på
konserveringsveske .

4. Motorens elektriske utrustning bør regelmessig sprayes' med
korros jonsbeskyttende og fi-rgtighetsavvlsende qpray'
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Teknisk beskrirrelse

Marna MB10A(s) er en 2 syl. 4 takts bensinrnotor,spesiellt
kontruert for maritim bruk"
sylinderblokk og veivhus er tirvirket i et stykke.Veivhuset
er utstyrt med bunnruke. Selve sylinderne,som er omgitt a',r
kjølekapp€r, er boret direkte i sylinderblokken.
veivakse.l-en er lagret i 2 rammeiager. Lagerskålene j- veiv-
lagerne er utbyttbare og har lagermeiall av indiumbeJ-agt
blybronse- Se teqning/snitt side 5.

Smøres :.*stern'.

Motoren har fullstendi-g trykksmøresystem. oljefitteret er
av ful-lflomstypen:d.v.s. al-t olje paserer gjennom firteret
og en oljesil i veivhuset innen den når de forskjellige
smøresteder. Smøresystemet er utstyrt med en recusjonsventil
for å hindre at trykket stiger ti1 {or høye verdier.

Brenselsystem.

Motorens brennstoffsystem ugjØres av en stigeforgasser med
luftfilter og innsugningsrør fra ventilhusluken.
Flvis nØdv. kan brenselpumpe påmonteres,fordi en eksenter er
påmontert karnaksel-en for evnt.drif t av brenseJ_pumpe.

Kj ølesys tem.

Motoren(og de motorer som er utstyrt med red.gear 1,91:1 )

er vannkJØLt (sjøvannskjø1t) og kjølsystemet er styrt
av termos tat f or reguJ-ering av temperatur . S irkul_as j onen
besørges av en vannpumpe montert pa enden av kamakselen
bak pa transmisjonskåpen.purnpen drives av en medbrj-nger
festet på kamakselens tannhjul. pumpehjufet er tilvi-rket
av neoprengummi og arbeider mot en karn. pumpen suger kjø1-
vann fra sjøen gjennom vanninntaket. vannet trykkes der-
etter gjennom eksostykkets kjøIekappe og inn i motorens
kj ølevanns kanaler .

På motorens topp finnes et termostatreguJ-ert fordelings-
hus. Ved kald motordylles motoren og eksostykkets kjøle-
kapper med sjøvann og varmes snart opp.Da terrnostaten er
stengt,passerer overskuddsvannet gjennom termostathuset
og rett ut,uten å gå gjennom motoren. Vendekranen på
termostathuset bestemmer om vannet skal ga gjennom eksos-
ledningen ell-er rett ut. Når motoren har gatt en stund,
varmes vannet j- kjølekanalene opp-termostaten åpner-
slik at kjØlevannet tvinges til å gå gjennom motorens
kjølekanal,er. På denne måten styrer termostaten kjøIe-
vannssirkulasjonen slik at motoren all_tid har riktig
temeratur.



Fig. 7 Innstilling av toveiskran for utgående
kj ølevann.

A"- fnnstilling vecl tørr eksosledning.
B.- Innstilling ved våt eksosledning.

Tverrsnit t . Lengdesnitt.

Motoren er konstruert, brik at veivhus gg se.I_ve syiinderneer støpt i et stykke. veivhuser er foriynt med bunnluke.sylinderne er omgitt av kjølevannkapper er boret direktei sylinderblokken.
Motoren har ful-l-stendig trykksmøresystem. oljefilteret erav ful-l- gjennomstrømstypen,d.v. s . arr ol je på".r", gjå"""*oljefilteret og en oljesir i bunnl_uken innen den når al_resmørestedene. Smøresystemet har en trykkreduksjonsventil .
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Periodisk vedlikehold

1.
Kontroil av oljenivå i motor.
Kontroler daglig oljenivået i motoren før start.
Olje-peilepinnen er plasert på motorens babordside og for-
synt med en Øvre og nedre markering. Oljenivået må al-dri
synke under nederste merke, 09 bør heller ikke overskride
øvre merke da det vil medføre unormalt oljeforbruk.
LØs pei-lepinnens plugg for oljepåfylling. Otjekvalitet
og viskositet,se side 2.
Kontroll- av oljenivå i- gear (og red.gear)og for motor med
vripropell,i koplingsboks skjer på samme måte som for motor-
med egen peilepinne.
Oljenivået skal være mel-lom de 2 markeringer på peilepinnen.
Det er ikke nødvendig å skru inn peilepinnen før kontroll.

Olj emengde :

Motor ca. 1.5 1.
Gear ca. o.4 l.
koplingsboks ca.

inkl. oljefilter I.75 1.
( inkl. red. gear ca. o . 6 t.
0.5 l-.

Kvalitet:

Samme olje
overalt.se side

Kontrol-1 av oljenivå
Motor.

Kontroll av oljenivå
Gear.

1 . oljepåfylling.
2 .Peilepinn.

Ol-iebvtte i motor og bytte av oljefilter:

Bytt olje hver 50 time i drift eller minst 1 gang pr. sesong.

Under innkjøringsperioden byttes olje første gang etter 20 timer

Varmkjør motor før ollebytte. Oljen suges opp fra veivhuset
ved hjelp av oljesugepumpe.Stikk oljepumperøret ned i peile-
pinne hull-et. ( Oljepumpe medfølger motor. )

Påfylling av ny olje i ptugg for pel-lepinne.

8-



2.
Bytt otjefilter hver 100 driftstime og samtidig med orjeskifte.

Bytte av oljef i-lter

Skru av det gamle filter.(se fig.) Sitter oljefilteret fast,
anvend en et spesiell-t spennverktøy eller s1å en: skrutrekker
tvers gjennom filterets ytre del slik at skrutrekkerejn kan
virke som vri*arm.
Pass på at annleggsflaten for oljefil-teret er ren" Stryk olje
på det nye fil-ters gummipakning og skru på filteret for hånd
til det akkurat berører anleggsflaten mot oljepumpesirkelen.
Skru filteret ytterlige en haly tØrn, men absolutt ikke mer.
Start og kjør motoren på tomgang å kontrol-er at pakningen er
tett. Kontroler allti-d oljenivået etter bytte av oljefilter.

F-ig. L2 A.Hul1 for olje-
påfylIing.

Fig. L2 B. oljefilter.

?

Oljebytte i gear (red-Eear og kopli-ngshus.)

Bytt olje hver 50 time eller rninst en gang pr. sesong.
under innkj øring skal- oljen første gang byttes etter 20 timer
Oljen avtappes gjennom huJ-l for påfylling ved hjelp av suge-
pumpen.(Eller gjennom avtapningshull under på gearet)
ved påfylling av olje skal- gearet ell-er koplingshuset fylles
til Øvre merke på peilepi-nne. oljekval-itet og viskositet
SAE L0w/30 - SAE I5w/40 - APl-service SF/cc



a.

Rengjøring av oljesil.

I motorens bunnluke er innbl'gd en oljesil. Denne sil bør
rengjøres i forbindelse med at motoren løftes ut av båten
ell-er minst hvert 5 år.
tr

Reng j øring av luf t f il-ter .

Luftfilteret som sitter foran forgasseren bør rengjøres
av og til,mj-nst hvert 3 år.

6.

Kontroll av kileremmer.

Kil-eremmene mel-lom dynastart og svinghjulbør kontroleres
hver 50 time.
Prøv remspenningen ved å trykke ned remmene midt mellom
dynastart og svinghjul med normalt tommeitrykk ca. 3-4 mm.

_ Er slakken større,stram kil-eremmene"
7.

Kontrol-l- av ventifklaring.

Ventj-l-klaring bør skje fra tid ti1 anden,feks. hver 300 time
e-l-l-er hvert 4 år.
Hvis man merker at motorens kompresjon er blitt dårlig,
kan det ha sammenheng med for liten ventilklaring.Under
enhver omstendighet må ventilklaringen kontroleres,evnt.
justeres, hvis venti_Lerie slipes,

Korrekt ventilklaring er A.4 mm. for alte 4 venti-ler.
Hvis klaringen er for liten, skal enden av ventifen av-
slipes for å nå korrekt klaring.

B.

Kontrolf av brenselfilter.

Mange båteiere innstal-erer brensel-f ilter i båtene sine.
Slike filter må rengjøres regelmessig for å unngå dårlig
bensintilførsel. Etter rengjørLng,må det kontro.leres at
pakningen mellom lokk og hus er feilfri. Med brennstoffil-ter
med vannutskiller,må vann på glasset regelmessing fjernes.
Ved montering av glasset,la bensin renne slik at eventuel-l
Iuftsperre kan komme ut.
Marna motor leveres ofte med et såka1t engangsfitter motert
rett foran forgasser. Dette rimelige,men effektive filter
bør byttes hvert år.
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9.

Kontroll av brenseltank og brenselledninq.

Mange båreiere "glemmer" at brensel-tanken må rengjøres medjevne mell-omrom" også bensinledningen fra tank til forgasser
må rengjøres fra tid til annen. Ruskogslam vil etter en tidg)øre at bensintilførselen til forgasseren blir redusert
eller helt borte. Oftest får f,orgasseren skylden,før man tenkerpå tanken, når bensintil-førselen svikter.
Vær opprnerksom på at vann på tanken er mer vannlig enn manofte tror. Det skyldes at påfyllingsflensen ofte ikke erhelt tett slik at regnvann trenger i-gjennom.
Brenseltanker uten avtappningskran og nedfert bensinuttak
burde ikke brukes,fordi vann er tyngre enn bensin og regger
seg i bunden. Derfor skal det heller ikke mye vann være-på
tanken,før det skaper problemer.La ikke gammel bensin stå
vinteren over.Fyll på ny ved oppstart om våren.

10.

Kontroll av batteriets veskenivå.

Kontroler batteriets veskenj-vå hver L4ze dag. Nivået skal
stå 5*10 mm. over selleplatene. Fyli aldri på for mye da
det kan forårsake at vesken skvalper over og forårsaker
etse*skader. Kontroler aldri nivåt med å lyse med en fyrstikk
da den gass som dannes er eksplosiv.

11.

Kontroll- og bytte av stif tesett ( Fordel-er).

Kontrol-er stif tene med hensyn til- el-ektrodeavstand og slitas je
hver 50:e time. El-ektrodeavstanden skal være 0.4 mm. Kontrol_len
skal utføres med sØker.
Er el-ektrodene skadet el.l-er at
ene bmgående skiftes. Ved behov
Skru nye tennstifter gcdt fast,
Kprn.

12.

Kontroll av topplokkskruer.

isoleringen er skadet,skal stift-
,rengjØr stiften med en stålbørst.
riktig tiltrekningsmoment er 3.8

Ved ny motor eller hvis topplokket har vært tatt av,skal skruene
etterdraes etter ca. 20 driftstimer. Kontrolltrekking av skruene
skal al-ltid skje med momentnøkkel.Til_trekkinqsmgment er 813 _kpm.

Tiltrekningssjema for
topplokk-s kruer.

t

V ervLAxee. 5,i
o
c

o@
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13.

Tennings i-nns ! illing og f ordeler.

Alle justeringer i motorens tenningssystem bør overlates tif
verksted e.l-ler kyndige personer som har en viss utrustning.
Tennsystemet er svært viktig og uriktige inngrep vil kunne
medføre mindre motoreffekt, høyt brenselforbruk og i værste
fal-l alvorlige motorskader.

Tenninns tilling.

Motoren er utstyrt med 2 forskjellige fordelere, med skille
fra og med 1990. Motorer fra før L990 har en Bosch fordel-er
og den er merket Bosch på undersiden av det sylindriske
hovedhus hvor fordelerlokket er festet.
Fra 1990 er det skjedd en endring,og selv om fordeleren ser
nesten hett lik ut,er den ikke merket Bosch på undersiden.
For Bosch fordeler er riktig innstilling -Z?(tør øvre topp-
FunkTl--
Fremgangsmåten for riktig innstilling er:
På oljepumpehuset er sl-ått inn en strek på det høyeste punktet
nermest svinghjulet. Dette punkt skal- ved korrekt innstilling
stå rgtt ovenfor ca. 3" på skalaen på svinghjulet merket
0--20o(Man kan ogsa finnå øvre topppunkt ved å stikke en stål-
tråd ned i tennplugghullet å sveive svinghjulet til man
ser når stemplet vender)
For fordel-er etter 1990 bruker man samme^fremgangsmåte,men

lling være ca. 120rør åvrå topppunkt.

Motoren kan også innstilles til korrekt tenningspunkt ved
hjelp av qtroboskop. Kjøres motoren på 1200 O/m,shal tennj-ngen
komme 9.5t før topp for Boqch fordeler.For den siste type
skal- tenningen være ca. 72" før topp.
Selve tenningen kan kontroleres både vea å legge en tennplugg
på--t-opplol<ket og så sveive motoren til man ser gnisten på
tennplugg€Dr e.ller man kan kontrolere når bryteren åpner i
fordel-eren.

Fordel-er.

Kontroler bryterkontaktene som ikke må være brendt på kontakt-
flatene. Tørn motoren stik at full brytning finner sted og
kontroler at kontaktavstanden er 0.4mm. Se etter at kontaktene
ligger i rett høyde for hverandre og plant mot hverandre.
Justering av avstanden gjøres ved å vri- den faste kontakten
etter at l-åsskruen er Iøsnet.
Smør fordeleren med noen dråper motorolje i drivakselens
annlegg mot kontaktarmen.Vaselin kan også brukes.

L2



De fordelere som €f utstyrt med smØrekopp må ha noen dråper
olje fra tid til annen.
Inspi-ser fordelerlokket med hensyn til sprekker og rengjør
samtlige kontaktflater. Kontroler også at sentrumskontakten
er iorden og ikke for slitt.

Tennings gradering . Tennfordeler, j us tering
i av bryterkontakter.

Fordeler,kontroll av
kontakt flater.

1_3



14.

lnnstilling av forgasser. SOLEX:

Marna MB10A og S har vært utstyrt med 2 forskjellige forgassere.
De fleste motorer fra før 1988--89 har Solex 26VBN2 forgasser.

Innstilling av tomgang Solex:

Kontroler at fjernkabel til forgasserspjeld har l-itt frigang.(A-A)
Tomgangskruen (3) skal vanligvi-s ha ca.l /4--I/2 tørn åpning
fra helt gjenskrudd. For justering kjør motor,varm for deretter
å åpne en god del.Skru så igjen tiL man merker at motoren
sakker ( den kjøres på sakte fart) Deretter åpnes skruen litt
t ilbake .

Luf tskrue (1) skal j-nnstilles sl-ik at spjeldet i-kke l-ukker helt.
Vanligvis åpnes skruen ca. 1 tørn. PrØv på varm motor og finn
passende omdr. tall. for sagte fart.
Sol-ex forgasser har fast fullfartsdyse og kan ikke justeres.
Fra tid ti-l anden må forgasseren rengjøres for slam og rusk
og irr. Pass på at pakning mellorn lokk og hus ikke ødelegges
hvis forgasseren åpnes. Dårlig eller defekt pakning kan gJøre
at forgasseren l-ekker eIIer suger falsk luft og blir dermed
ubrukbar.

SOLEX FORGASSER 26VBN2
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Innstitling av forgasser DELLORTO.

Innstilling av tomgang:

Kontrol-er at fjernkabel har litt frigang.

Tomgang justeres med skrue for
fra helt gjenskrudd.
Prøv med varm motor ved å åpne
igjen til motoren sakker l-itt.
bake.

tomgang-normalt åpnes ca. 2 omdr.

ca 3omdr. for deretter å skru
Tilslutt åpnes skruen li_tt til-

Speederspjeld skal innsti]-les sl-j-k at luftspeldet ikke lukker
hert. stoppskruen åpnes ca. 1 tørn.prøv på varm motor og finn
passende omdr. tall for sagte fart.
DELLORTO forgasser har fast ful-l-fartsdyse og kan ikke justeres.
Furl-fartsdyse (hoveddyse) sitter i tappekran nederst og kan taes
ut for rengjøring.
Fra tid til- anden må dyser og forgasser rengjøres for s1am,
og rusk og irr. Hvis forgasseren åpnes,pass på at pakningen
( 0 ring) ikke skades.Dårlig,el-ler defekt pakning kan gJøre
at forgasseren lekker el-ler suger fal-sk luft og derrned bl-ir
ubrukbar.

Tomgangsdyse kan taes ut for rengjørj-ng...

strupespjeld må skyves tilbake etter bruk av struperen oåendel av motorene l_evert i årene 1990--L996. Hvis-ikke,iil
motoren få for mye bensin og kvel-es. På motorer levert utenom
disse årene,vil en fjær trekke strupespjeldet tilbake etter bruk.

Dellorto Forgasser. EVCA 22

SpeedersPjetd

Justering
av tomgam

tappekran

- 1_5

trupesp-i eld



L4.

Kjølesystem.

Regelmessig kontrol-l av slange og røt med hensyn til-
Iekasje vil lønne Seg. Termostaten kan inspiseres-hvis
vannfordelJ-ngshuset demonteres .

Bytte av pumpehjul (impeller) i vannpumpe'

Pumpehjulet er ut ført i neoprengummi og vil bli skadet hvi-s
det iki.e får vann til smøring. Vær oppmerksom på at skade
på pumpehjulet vj-l komme etter bare ca. I/2 min. kjøri-ng
uten vånn. Skal man kjøre motor uten vann litt lenger,må
pumpekjulsbanen settes inn med fett. I såfall- må lokket på
r/€snpumpen skrues av.
Ved bytte av pumpehjuf gå frem på følgende måte:

Steng bunnkranen. Skru av lokket på vannpumpen. Trekk
vea f,3etp av 2 skrutrekkere ut akselen med pumpehjulet
så langt ut at det går å skru ut skruen som holder
hjulet fast på akselen. (se billede som viser hvordan)
ops. Legg noe under skrutrekkerne slik at pumpehuset
ikke skades.
Dra pumpehjulet av aksel-esr. G3ør rent huset innvendig,
sett pumpebanen inn med l-itt vaselin eller fett og mon-

ter det nye PumPehjulet.
3. Monter lokket med orginalpakning som har riktig tykkelse

Ha alltid reservehjul ombord. så åpnes bunnkranen.

Demontering av PumPehjul
( impetl-er ) Pilen viser
pumpehjulets låseskrue.

15.

Elektrisk sYStem.

Kontroll av

Bat teriets
pr. sesong.
om vinteren

batteriets ladningsstand.
ladningstilstand bør kontroleres minst L gang
Detbesteeråoppbevarebatterietfrostfritt
for så å fulllade det før det taes ibruk'

-L6



Elektriske ledninger og kabelforbindelser.

Kontroler med 'jevne melfomrum at a}l_e kabel_tilkoplj_nger
og el. l-edninger er iorden og tildrad.
Dynas tart .

overlat alt arbeid på dynastart til kvalifiserte verksted.

16"

Kontrol-1 av gear (red.gear) og koplinqshus.

l4otor med gear og red. gear, ( motor med , fast propelJ- )må kontroleres jevnlig med hensyn ti1 oljeniva,unårmalt
lydnivå og/e1ler unorrnal høy arbeidstemparatur.
Husk at gear (og red.gear) har egenolje og kontroleres
med peilepinne på gearet (red.gearet)

Kontrol-l av koplingshus. (motor med vripropell)

Kontroler jevnlig at koplingshuset har nok orje.Huset
er utstyrt med egen peitrepinne.
Etter lengre tids urut<,kandet være nødvendig å stramme
koplingen for å unngå sluring.
se eget avsnitt om motor med vripropelr og justeri_ng av
kopliry[Oropellst igning og reverseringmekanj_sme

17.

Ligger båten i sjøen krar for bruk,bør den startes hver14:dag for å forhindre korrosjonsangrep på motorens indredel-er.
Skal motoren være ute av drift mer enn en måned,skar denlangtidskonserveres slik som for vinteropplag.
Beskytt motor og utrustnlng ved jevnlig å-ueJprute over-flater og deler med korrosjons og fugtlghetsavisende
spray. Vi anbefaler også å ta ut tennpluggene å sprayened i sylinderen ved lengre driftsopphold.

Forholdsregler ved vinteropplag.
Den moderne måten å sikre motoren mot å ruste eller sprekke i kulden under vinteropplag,er
å få ut alt saltvann-påfylle ferkvann (ca2 .liter) som innblandes med flrostveske. Frostveske
forhindrer rust.
Gå frem på følgende måte.
A. Steng vanninntaket i bunden av båten. Kjør motoren litt,slik at eksosslangen blir tømt.B Ta en bøtte med ferskvann, putt inntakslangen ibøtten,kjør motoren litt,tll du er sikker på

at det bare er ferskvann inne i motoren.
C. Hell i frostveske ibøtten,k1ør litt til,slik at det bare er sikker frostveskeblanding i

motoren.La motoren stå med dene hele vinteren.

Det er en alternativ måte å gå frem på,men er noe mer omstendig. se neste side.
Husk særlig at uansett,bør punkt om å ta ut tennplugger å helle i otje qg tørne motoren noen
ganger, absolutt gjøres.



1.

@

Etter at båten er kommet pa land:

Konserver kjøl-systemet på f øl-9. måte:
Tapp av alt vannet på motoren ved å åpne tappekranen
på motorens babordside. (se foto ) Det kan også være

nøvendig å tappe av vann på red.gearet for de motorer som har
det. NB. Vannet renner ikke lett ut uten at det også løsnes
et rør på termostat/vannforde.l-ingshuset, sl-ik at luften går
ut av vannkappen,
Etter at ai-t vann er tappet ut,stenges tappekran,plugger
oE rør igjen
@nfanO rustbeskyttelsesmiddel i en beholder fyllt med min.
20 l-. ferskvann. Rustbeskyttelesmiddelet skal være av emulg-
erende type,feks. Esso Cutwell 40,Shell Donax C e-ll-er lign.
Till-sett 20e; rustbeskyttelesmiddel til vannet ag rØr godt rundt.
Obs. Oljen skal til-settes vannet,aldri omvendt.

Æ\vl,øs sugeledningen fra inntaket j- bunden og stikk enden
j- beholderen med ferdigblandet rustbeskyttelsesmiddel.
Start motoren å l-a den ga til rustmiddelet er kornmet på
alle kjølevegEer inne i motoren" Det kan kontroleres ved
å se på at utlØpsvannet en stund er farvet al'rustbesl'tte-tes-
middelet.
Obs. Husk at kjølevannspumpen ikke må gå tørr mer enn en kort
s tund .
lFI-*Tapp av al-t vannet av motoren sfik som tidligere beskrevet.
Husk at rusthindrende middel ikke er frostsikkert.

@rm kjølevannspumpen ved å. skru, av l-okket-eller ved'å løsne
det.
Skru ut tennpluggene å hel-l i litt konserveri-ngsolje i hver

linder.Tørn motoren rundt noen ganger og sett i-nn tennplug-
ne i-gjen.
RengjØr motor og gear utvendig og påfør maling på steder

m mangJ-er maling. Sprut pa fugtighetsavisende spray på led-
nger og fl-ater.
Ta.ut batterj-et av.båten for oppbevaring på et tØrt,frost-
kkert sted.
Al-ternativt kan motoren påfylles frostveske. FremganEs-

ten blir det sanme som nevnt ovenfor,med å blande fersk-
nn med frostveske til en frostsikker blanding.Motor med
pplokk, eksosstykke og rØr i-nneholder ca. 2.4 1.

Kjør motoren til den frostsikre blandingen er kommet overalt.
Selvsagt behøver man da ikke tømme vannpumpen.

.Egnsin som står på tanken vinteren over kan skape
problemer. Sørg for å ha l-i-te bensin pa tanken før vinter-
opplag,slik at ny bensin utgjør hoveddelen på tanken ved
opps tart "

@
sy
ge

o.
cn

ni-

@
sl-

@
må
VA
to

- 1-8



1.

18.

Forholdsregler ved sjøsetting.

Pump ut all rustbeskyttende rreske av motor.(og gear)
Fyll på smøreolje i motor og gear(kopling)
Monter lokket på kjørevannspumpe og kobl alre rørfor-
bindelser og slangklemmer.
Rengjør motor utvendig for all rustbeskyttene midl-er.
Ta ombord et fullladet batteri og kobl til kabelene.
Sett inn kabelskoene med vaselin eller polfett.
Ikke f orbytt kabl_ene. Negativ pol skal .koples ti-l_ jord.
Skru ut tennpluggene c,gkjør motoren noen omdr. med
startmotoren slik at eventuell rustbeskyttl-se på stempel-
toppene blåses ut. Skru inn templuggene.(helst nye)
Steng motorens avtappningskran og åpne bunnkranen.
Kontroler bensi-ntank og rørledning og eventuelle filter.
Fyll på ny bensin.
Start motoren og føLg nøye med at alt fungerer norma-l_t
med hensyn tiI kjølj_ng,tempratur og at al-l-e ledninger
er tette. særlig viktig at bensinledningen ikke lekker.
Bytte av oljef il-ter, se punkt 2 side 7 .

Kontroler tilslutt,når motoren er btitt varm,at den
ikke lekker olje noen steder.

2.
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L9.

Type S--Frikoplinq oq vribar propell"

Marna type S er utstyrt med felles frikopling og rever-
seringshus. Dette kompakte hus smøres direkte av egen olje
(ca. 0.5 .l-.)som påfylles gjennorn peilepi-nnehullet eller
ved å ta av luken. Kontroler fra tid ti-l annen at der er nok
olje. (markering på peilepinne )

I akterkant av huset er der tetningsringer som skal- smøres
med fett fra en liten fettkopp. Smør forsiktig når metoren
taes i brul< om våren,siden ca. I/2 tørn hver 30 time.

Justering av koplingan 
,

Etter lengre tids bruk kan koplingen slure.Til-stramming
av koplingen skjer ved å trekke tj-f skruene på koplings-
armene ca. 7/2 tif 1 tørn. Løs først kontramutter (16)
Etter tilstramming av skruene, lås kontramutter igjen.
Kopli-ngen er innkoplet rned armen (23) i fremoverstilling.
Reverseringsarmen (51) er bevegelig frem og tilbake. For
å manøvrere,før hendelen frem for forover,bak for bakover
med nøytral i midten. ManØvrer bare på sakte fart.

Innstill-ing av korrekt vingestilling.

Propellvingene kan stilles mer eller mindre fremover og
bakover. Hvis vingene stiJ-l-es maks.fremover, blir stigningen
for stor, slik at rnotoren ikke får det omdreiningstall
den må ha for å kunne gå på full fart.
Etter innmontering og oppstart, prøv å finne den stigning
på vingene som gir båten best fart,(motoren bør gå ca.
1000 o/m. ) Deretter låses stillskrue (711 med låsmutter {72)
slik at klypehus (69) alltid stopper på riktig sted når
reverseringshendelen (52) føres maksimalt fremover.
Klypehuset (69) kan justeres f,rem og tilbake på trekkrøret,
med å løsne låsskrue ( 73 ) Dette gjøres normalt bare ved
innmontering.Normalstilling er der hvor propelh'ingene er
hel-t nøytrale {midtstiJ.ling)

Reverseringshendelens friksjon kan justeres ved å lØsne
elLer stramme skrue ( 48 ) som er plasert der hvor rever-
seringshendelen går inn i huset "
Også pakkboksskruer (601 påvirker friksjonen,men i mj-ndre
grad. Under disse pakkboksskruer ligger talgpakninger som
skal tette for vann.Påse at disse er iorden fra tid til annen.

Se side L9 for justeringer.
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Kopl-ingshus_ med, frikopling og reversering.
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Bestilling av reservedeler.

På side ne 20 26 finnes tegnlnger og nr. på motorens
viktigste reservedeler.

Oppgi helst både navn og nr. ved bestilling av deler.
Hvis mulig oppgi motor nr, el-ler årstalt.
Motoren kan være utstyrt alternativt med fast propell
og gear,og eventuel_lt også med red. gear 1.91:1, el"1er
motoren kan være utstyrt med kopling,/reversering og
vrlproperl. skar det bestil-1es deler utenom selve motoren
er det viktig å gi opplysninger om hva slag propell-
type det gjelder.
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1 - 8342L5
2 -803330
3 -8342Q7
4 -4L9652
5 -950542
6 -834L46
7 -834168
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2 - 2332i0
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