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De motor

De motor kennen we in een aantal
varianten
4 cilinder DT(A) 44
6 cilinder DT(A) 66
Of de electronische versie:
DET(A) 44 of 66



• Uitleg van de motorsystemen:

– Brandstof systeem
– Koelsysteem
– oliesysteem
– Electrisch systeem



Brandstofsysteem

Vetus Deutz motoren pompen veel brandstof door de motor, 
Hiervoor is het noodzakelijk dat voldoende grote leidingen 
en filters gebruikt worden.



Brandstofsysteem in de motor

Brandstof wordt door een centrale galerij gepompt alwaar de
 injectiepompen gevoed worden



Ontluchten van het brandstofsysteem

• De motor ontlucht zichzelf.
• Bij het wisselen van de filters eerst de filters vullen 

alvorens te monteren



Koelsysteem

• Vetus Deutz motoren zijn uitgevoerd met een 2 voudig 
koelsysteem

• Intern systeem
• Extern systeem



Intern koelsteem

Het interne systeem wordt gekoeld door middel 
van koelvloeistof
De temperatuur van de motor wordt gecontroleerd 
door een thermostaat



Externe koelsysteem



Olie systeem



smeerolie

• Toegelaten smeerolieën zijn:
• API olie : CD, CE,CF and CF4
• CCMC olie:  D4 and D5
• viscositeit: SAE 15W40



Electrisch schema

batterij

startmotor

altenator

stopmagneet



Verschillen mechanische motor vs 
electronisch

• Alleen toerenregeling is electronisch bij een DET motor
• Geen common rail motor



Toerenregeling bij mechanische motor

elektronisch

mechanisch

mechanisch



Toerenregeling bij electronische motor

electronisch

Electrische keerkoppeling

Electronisch gasgeven



Voordelen DET motor

• Stabiele loop van de motor
• Rustiger loop van de motor
• Minder geluid
• Betere prestaties met PTO  bijv hydrauliek
• Betere regeling ism andere toepassingen ( bijv prodocker)
• Motordata uitleesbaar op een scherm



onderhoud

• Onderhoud van de motor is een belangrijk bestanddeel 
voor het goed functioneren van de motor.

• Door preventief onderhoud kunnen we storingen en 
daarmee extra kosten voorkomen worden.



Onderhouds punten

• Extern koelsysteem
• Intern koelsysteem
• Motorolie
• Transmissie olie
• Brandstof
• Visuele controle



Extern koelsysteem

• Schoonmaken van wierbak
• Wisselen van impeller



Intern koelsysteem

• Visuele controle op koelvloeistof niveau

• WAARSCHUWING
• KOELVLOEISTOF CONTROLEREN BIJ KOUDE MOTOR
• GEVAAR OP BRANDWONDEN



Oliepeil

• Peilstok uithalen
• Peilstok schoonmaken en opnieuw peilen
• Peilen bij aanvang boottocht



Bij het peilen moet de peilstok op de keerkoppeling 
gelegd worden om het juiste peil 
te nemen
Indien het niveau te laag is vul deze bij met 
ATF olie en controleer de koppeling 
op lekkages
Controleer de olie op verkleuring, indien 
Verkleurd vervang de olie 

Peil de olie van de keerkoppeling regelmatig



Brandstof

• Controleer de waterafscheiders regelmatig en tap het 
water af.



Visuele controle

• Controleer de motor regelmatig op lekkages van:

»Koelvloeistof
» zeewater
»Brandstof
»Motorolie
» Transmissieolie



storingen

Keerkoppeling alarm

voorgloeien

Batterij controle

Intern koelwater temperatuur

Lage oliedruk

Extern koelwater temperatuur



Buitenwater alarm

Neem vermogen terug van de motor 
en 
controleer visueel of er genoeg water 
door de uitlaat komt.

Zo niet dan rustig doorvaren naar een 
ligplaatsen zo snel mogelijk de 
oorzaak achterhalen.

•  verstopt wierfilter
•  defecte impeller
•  Luchtlekkage



Oliedruk alarm

Zo snel als mogelijk de motor stilzetten
Olie niveau controleren evt bijvullen



Binnen koelwater alarm

Motorvermogen direct terugnenen
Zo snel mogelijk een ligplaats zoeken 
Laat de motor eerst afkoelen alvorens 
Het koelwater peil te controleren



Batterij controle

Geen direct gevaar, vaar door naar een ligplaats 
En spoor de oorzaak van de storing op.

•  V snaar spanning
•  Losse draad



voorgloeien

Dit systeem is niet op de Vetus Deutz motor 
aanwezig
Zal aleen branden als het contact op gloeien 
wordt gezet
Echter heeft geen functie



Keerkoppeling druk

Keerkoppeling druk te laag, standaard niet 
Aangesloten.
Kan een optie van de werf zijn, anders geen 
functie

Indien aangesloten:  vermogen terugnemen en 
controle van het olie niveau in de keerkoppeling



Einde presentatie

• Vragen, opmerkingen, suggesties
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