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Mitä huolletaan?

• Jäähdytysnesteen vaihto (tarvittaessa, makeavesijäähdytteiset)

• Hihnan kireyden tarkistaminen

• Polttoaineensuodattimet

• Öljynvaihdot

• Ilmansuodatin (tarvittaessa)

• Merivesijäähdytteisen koneen marinointi

• Vesipumpun siipipyörä (keväällä)



Jäähdytysnesteen vaihto

• Tarvikkeet: Ruuvimeisseli, ämpäri, glykolia 
valmistajan ohjeiden mukaan, vesiletku ja 
vesijohtovettä

• Irroita jäähdytysnesteen paluuletku 
paisuntasäiliöstä ja ohjaa se ämpäriin

• Ohjaa vesiletku paisuntasäiliön suulle
• Käynnistä kone ja aloita huuhtelu vedellä
• Huuhtele kunnes kone on lämmin ja kaikki 

glykoli on varmasti poissa, myös 
termostaatin takaa. 

• Lisää uusi glykoli valmistajan ohjeiden 
mukaan paisuntasäiliön ylärajaan asti



Hihnan kiristäminen

• Tarvikkeet: Jako- tai lenkkiavain, 
pitkä ruuvimeisseli

• Katkaise pääkytkimestä moottorin 
starttivirta

• Löysää säätöpulttia laturilta

• Kampea ruuvimeisselillä laturia niin 
että hihna kiristyy

• Kiristä säätöpultti



Polttoaineensuodattimet

• Sulje polttoainehana jos sellainen on

• Karkeasuodatin ja vedenerotin
• Tyhjennä suodatin polttoaineenkestävään 

astiaan suodattimen pohjaventtiilistä

• Mallista riippuen, vaihda tiivisteet ja 
suodatinosat tai koko moduuli

• Läpinäkyvällä vedenerottimella 
varustetuissa malleissa kannattaa samalla 
puhdistaa pysyvät osat





Polttoaineensuodattimet

• Hienosuodatin
• Ruuvaa suodatin irti pitäen se 

pystyasennossa, siirrä sivuun ja ruuvaa uusi 
tilalle. Suodattimen tiivistettä on hyvä 
voidella hieman. 

• Ilmaaminen
• Ilmaaminen tapahtuu joko 

polttoainepumpulta tai suodattimen päältä

• Avaa ilmausruuvi jako- tai lenkkiavaimella ja 
pumppaa ilmauspumpusta kunnes 
ilmausruuvilta ei tule enää ilmaa

• Kiristä ruuvi



Öljynvaihto

• Tarvikkeet: Alipainepumppu, astia, 
rättejä – Kone kannattaa käyttää 
kuumaksi ennen vaihtoa

• Pumppaa alipainepumpulla öljypohja 
tyhjäksi tyhjennysaukon tai öljytikun 
putken kautta. Anna lopun öljyn valua 
hetki pohjalle ja pumppaa loput öljyt 
pois koneesta.



Öljynvaihto

• Ruuvaa öljynsuodatin irti, voitele uuden 
suodattimen tiiviste ja vaihda se vanhan 
tilalle. 

• Pyyhi mahdolliset öljyroiskeet 
moottorista, puhtaasta moottorista 
erottaa vuodot helpommin

• Lisää öljyä valmistajan ohjeiden mukaan 
mittatikun ylämerkkiin asti ja käytä 
konetta hetki jotta tuore öljy pääsee 
kiertämään järjestelmään

• Tarkista vielä lopuksi öljyn määrä  



Vetolaitteen öljyn tarkistus ja vaihto

• Etsi S-vetolaitteen päältä öljytikku
• Tarkasta öljyn taso ja väri 

(maitomainen väri tarkoittaa että 
seassa on vettä ja vetolaite vuotaa)

• Pumppaa öljyt pois öljypumpulla tai 
laske ne ulos vetolaitteen pohjassa 
olevasta tyhjennyspropusta

• Lisää tuoretta öljyä valmistajan 
ohjeiden mukaan öljytikun 
maksimiin asti





Ilmansuodattimen vaihto

• Ilmansuodatin sijaitsee mallista 
riippuen yleensä koneen takaosassa

• Avaa ilmansuodattimen kotelo, jos 
sellainen on, ja vaihda suodatin

• Joissain malleissa suodatin on 
koteloituna ja toisissa suoraan 
kartiomallisena ilmanottoputken 
päässä, tarkista valmistajan ohjeet 
jos et ole varma



Merivesijäähdytteisen koneen marinointi

• Tehdään heti noston jälkeen maissa

• Sulje merivesihana ja avaa 
merivesisuodattimen kansi

• Käytä konetta tyhjäkäynnillä ja laske 
n.10l hanavettä läpi koneesta

• Huuhtelun jälkeen laske 5-10l 
glykolia läpi samalla tavalla

• Ennen glykolin loppumista, sammuta 
kone ja laske merivesisuodatin 
täyteen glykolia





Siipipyörän vaihto (keväällä)

• Tarvikkeet: Ruuvimeisseli, vaseliinia tai fairya

• Sulje merivesihana mikäli vene on vedessä

• Avaa merivesipumpun kansi, poista paperinen 
tiiviste veitsellä tai hiekkapaperilla sekä vedä 
vanha siipipyörä ulos. Paina mieleen 
siipipyörän siipien suunta. 

• Voitele siipipyörän kammion seinät kevyesti ja 
asenna uusi siipipyörä kammioon. Voitelu 
helpottaa operaatiota ja suojelee siipipyörää 
ylikuumenemiselta ennen kun vesi pääsee 
kammioon.

• Aseta uusi tiiviste kannen sekä pumpun väliin 
ja ruuvaa kansi tiukasti paikalleen





Mitä huollettiin?

• Jäähdytysnesteen vaihto (tarvittaessa, makeavesijäähdytteiset)

• Hihnan kireyden tarkistaminen

• Polttoaineensuodattimet

• Öljynvaihto

• Vetolaitteen öljyn tarkistus ja vaihto

• Ilmansuodatin (tarvittaessa)

• Merivesijäähdytteisen koneen marinointi noston jälkeen

• Vesipumpun siipipyörä (keväällä)




