
Påhængsmotoren
Forårstjek:

Et serviceeftersyn på autoriseret værksted eller eget tjek af vitale dele og 
funktioner på påhængsmotoren kan hindre ubehagelige motorstop og forebygge 
skader på motoren. Derfor er forårstjekket så vigtigt.

TEKST & FOTO HENRIK HANSEN

Olien skal helst også skiftes 
hvert år, uanset hvor få 

timer motoren har kørt den 
foregående sæson. Brug altid 
den olie motorinstruktionerne 

foreskriver.

Oliefi ltret skal helst skiftes 
hvert år, fordi der kan samle 

sig vandholdigt slam i fi lteret. 
Filteret kan så ruste, og når 
motoren står stille i måske 
5 måneder kan vand, slam, 
rust og olie ”pakke” fi lteret 

til, så olien får sværere ved at 
komme igennem.

Det er bedst, at motoren er 
ren, så snavset ikke holder 
på fugten, der kan skabe 

krybestrøm i motoren. Motoren 
vaskes blot med vand, sæbe 

og blød børste.
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Det vil altid være mest sikkert at give alle bådmotorer et serviceeftersyn på et autoriseret værksted, 
efter motoren har været inaktiv i adskillige måneder, men man kan dog også selv tjekke motoren.

Et autoriseret værksted har både en større erfaring med, hvad der typisk skal kigges ekstra 
godt efter, og de autoriserede værksteder får desuden service-bulletiner fra producenten. Det kan 
være om, hvad der er de bedste oliefiltre, ting der skal tjekkes ekstra grundigt, hvad der helst 
skal udskiftes ved service og f.eks. at det måske er på tide at skifte en bestemt føler. Bulletinerne 
indeholder fabrikantens og værkstedernes erfaringer med de enkelte motormodeller og tilbehøret.

Hvis man selv har mod på at forårstjekke sin motor, så viser Claus Thomsen, der er servicechef 
hos Pro-Safe i Korsør, her de 10 vigtigste tjek af påhængsmotoren. 

Husk også at se i motorens instruktionsbog om, hvad der vigtigt at tjekke. Her kan man også 
se, hvor man f.eks. tapper den gamle olie af motoren.

Der bør være rent omkring 
tændrørene, og hvis der er 

rust på dem, er det tegn på at 
de skal efterses eller skiftes. 
Det sker bedst på autoriseret 

værksted, fordi tændrør i 
moderne motorer kræver 
specielle tændrørsnøgler.

Brændstoffilteret skal være 
rent. Det skal renses, hvis 

indersiden af filteret er sort/
grålig. Så er der nemlig skidt 
i filteret, og det kan tilstoppe 

filteret. Det er f.eks. en hyppig 
årsag til motorstop. 

Det er vigtigt at påfylde den 
præcise mængde olie. Olien 

skal lige præcist dække 
hele det skraveret felt på 

oliepinden, men absolut heller 
ikke mere.
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Tilslutningerne til 
strømkablerne fra batteriet og 
selve kabelskoene skal være 
helt rene, så der bedst mulig 

forbindelse.

Alle zink-anoder på 
motorophæng og drev skal 

være rimelig intakte, ellers bør 
de skiftes. Hvis anoderne har 
en hvidlig belægning eller ser 
opkogte ud, skal de renses 
med smergellærred. Brug 

ALDRIG stålbørste på zink-
anoder.

Gasreguleringen inde i 
motorkassen skal være ren, og 
de bevægelige dele skal kunne 

glide let. Det er vigtigt at 
delene bevæger sig i godt med 

vandskyende fedt.

Det er vitalt at vandpumpen
virker, og det kan man kun 

kontrollere med kontrolstrålen 
agter eller på siden af motorbenet. 
Start aldrig motoren på land, med 
mindre vandindsugningen er under 
vand i en balje, eller får vand via 

gummiklapper som disse
omkring vandindsugningen.
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Der er også den rette zink på 
motorophænget på hækken 
af båden. Det er ikke nok, at 
der er zink på drevet, fordi 

motorophænget kan være af 
en anden legering end drevet 
og zink-anoden skal passe til 

legeringen.

www.volvopenta.dk

NYHED! GLASS COCKPIT SYSTEM
NYHED

ET KIG. EN FORNEMMELSE. 
EN HELHED 
Saml alle vigtige funktioner som navigation og motorinforma-

tion på et og samme sted ved intuitive touchskærme med 

pinch-to-zoom funktion.

 Det helt digitale instrumentpanel med forbedret oversigt 

giver dig fuld kontrol - Volvo Penta`s unikke EVC funktioner er 

helt integrerede i systemet.

Tjek propellen for hak og 
vrid. Hvis propellen ikke 
er helt intakt, så bør den 
udskiftes med en ny. En 

defekt i propellen kan skabe 
vibrationer og ubalance i 

propellen, således at der bliver 
en øget slidtage på lejerne i 

drevet.
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