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Ansvarsfriskrivning 
Specifikationerna och beskrivningarna i denna bruksanvisning var korrekta vid tryckning. Dock strävar Craftsman Marine kontinuerligt 

efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig därför rätten att 

ändra - i alla lägen och utan förvarning - produktspecifikationer och bruksanvisningar.
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Användarmanual

Craftsman Marine CM4.33 / 4.42



Inledning
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Till ägaren av denna motor

Vi vill tacka så mycket för ditt beslut att skaffa en 
marin dieselmotor, tillverkad av Craftsman 
Marine. 
Förutsatt att du använder den och underhåller 
den på rätt sätt kommer denna motor att tjäna dig 
troget och problemfritt under många år framöver.

Denna bruksanvisning innehåller information om 
underhåll, kontroll och inspektion av Craftsman 
Marine dieselmotorer, modeller CM4.33 och 
CM4.42

Förvara manualen på en lättillgänglig plats

Om du har ytterligare frågor efter att ha läst 
denna manual så kontakta gärna oss.

Craftsman Marine B.V.

OBS
Denna handbok gäller modell CM4.33 och modell CM4.42. Därför kan det hända att en 
ritning eller bild inte alltid är en exakt hänvisning till den motor som du har köpt. Läs 
denna handbok noga.
Felaktig användning av denna motor kan orsaka olyckor och alla garantivillkoren kan 
bli ogiltiga. 

I den här handboken finns också detaljerade instruktioner ompå vilket sätt och hur ofta 
de olika komponenter i din motor måste servas. Denna motor får endast användas i 
enlighet med villkoren som ges vid försäljning och leverans. 
Vid avvikande användning tar tillverkaren inte något som helst ansvar för skador.

Korrekt användning innebär också att strikt följa föreskrifterna som ges för drift, 
underhåll och reparation. 
Endast auktoriserade personer bör tillåtas att arbeta på din motor

En auktoriserad Craftsman Marine återförsäljare ska utföra service, underhåll och 
reparationer.

När det gäller ändringar av motorn, som inte tidigare har godkänts av Craftsman 
Marine skriftligen, är det tillverkarens ansvar att eventuella skador omedelbart 
ogiltigförklaras.

Modifikationer av dieselpumpen och insprutningssystemet utgör också en del av den 
ovan nämnda uteslutningen av tillverkarens garanti. 
Dessutom kan de påverka prestandan för motorn och utsläpp av avgaserna på ett 
negativt sätt.
Det kan vara möjligt att uppfyllandet av de rättsliga föreskrifter angående utsläpp av 
avgaser som syftar till att skydda miljön, inte längre garanteras i det fallet.

Inledning
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5 Standardleverans av tillbehör
för CM4.33 och CM4.42 motorer

Standardleverans av tillbehör

• Motorinstrumentpanel, typ Alfa 20 E
• Motorkabel med säkringar och multikontakter
• Anslutningar för push-pull kablar
• Fyra flexibla motorfästen
• Sump pump

Extrautrustning som krävs för en perfekt motorinstallation (tillval)
• Bränslefilter/vattenavskiljare i bränsleledningen

För en komplett lista av utrustning besök www.craftsmanmarine.com
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Allmäna underhållsdirektiv   6
CM 4.33 / CM 4.42

Genom att noggrant följa rekommendationerna nedan kommer du att ha 
bästa möjliga förutsättningar för att driva din motor på rätt sätt vilket ger 
lång livslängd, utmärkt prestanda och bränsleekonomi.

• Utföra underhåll regelbundet enligt denna bruksanvisning
• Innan motorn startas, kontrollera alltid så det är rätt nivå på de olika vätskorna.
• Använd en frostskyddsprodukt av god kvalitet hela året runt vilket skyddar din

motor mot korrosion och frostskador. Se sidan 43 för specifikationer för kylvätskan.

• Starta aldrig motorn utan en ordentligt fungerande termostat för att undvika 
överhettning av motorn

• Använd alltid rätt kvalitet på smörjmedel vilket anges på sidan 13 i denna manual.
• Använd alltid dieselbränsle av god kvalitet, fritt från vatten och/eller andra föroreningar.
• Stäng omedelbart av motorn om kontrolllampan för oljetryck, färskvattentemperatur,

råvattentemperatur och/eller batteriladdning börjar lysa!



Anteckningar
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7  Säkerhet 
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Förklaring av symboler

Förklaring av symboler

Denna sida kommer att ge dig en översikt över alla varningsbilder, som 
används i den här manualen. 
Anteckningar som avser säkerhetsfrågor visa denna symbol:

• FARA
• OBS!

Håll er till rekommendationerna i detta kapitel och instruera alla andra 
som använder eller utför underhåll av motorn. 
Detta är säkerhetsrekommendationerna:

• Rör aldrig några rörliga delar när motorn är igång.

• När motorn är i drift kan vissa delar av den bli mycket varma. Rör aldrig
dessa delar och var mycket försiktig med brandfarliga ämnen i närheten
av motorn.

• Vid kontroll eller justering av någon del, eller vid kontroll eller
påfyllning av smörjmedel eller kylvätskor, se till att motorn är avstängd.

• Öppna inte påfyllningslocket på expansionstanken eller på
värmeväxlaren utan att motorn svalnat helt.

• Underhåll och service av motorn får endast utföras av erfarna
personer, med hjälp av lämpliga verktyg. Om möjligt anlita en
auktoriserad Craftsman Marine återförsäljare för att utföra sådant
arbete

Symboler

Var uppmärksam på symbolerna och läs instruktionerna i 
texten

OBS!
(särskilt med tanke på säkerhetsrisk för människor 
eller material)



Anslutning till värmeelement
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8 Produktbeskrivning
Utseende av motorkomponenter

Service sida

Oljepåfyllningslock

Anslutning till
bränsletillförseln
( Ø 8 mm )

Bränsletillförsel pump

Oljesticka

Oljefilter

Bränslefilter

Anslutning av
elektriskt system
& säkringar

Anslutning till 
bränsleretur-
ledningen ( Ø 8 mm)

Luftintags ljuddämpare

Manuell styrning 
av elektriskt stopp

Ventilations nippel, kylsystem
Oljepåfyllningslock

Avgasrör 

Carter plug

Anslutning 
för gaspådrag
push-pull 
kabel



Generator

Produktbeskrivning 8
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Startmotor

Påfyllningslock inre kylkrets

Multirem

Råvattenpump
 ( Ø 20 mm)

Startmotor

Dräneringsplugg kylsystem

Avgasinjektion 
Böj ( Ø 50 mm)
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Märkbricka

På Craftsman Marines märkbricka hittar du 
serienummer och andra uppgifter om din motor,

Du kommer att behöva denna 
information om och när du ska 
beställa reservdelar, eller om du vill 
kontakta vår serviceavdelning.

Placering av märkbricka

Märkbrickan är placerad på toppen av 
ventilkåpan, bredvid påfyllningslocket för det inre 
kylsystemet

Mitsubishismotorns serienummer 

Serienumret är ingraverat i motorblocket på 

styrbords sida.

8 Produktbeskrivning
Märkbricka, motornummer



Före igångkörning av motorn  9
Motorolja 

13craftsman marine diesel engines CM4.33 / cm4.42

Motorolja

Craftsman Marine dieselmotorer levereras utan 
motorolja.

Före igångkörning av motorn för första gången 
måste den fyllas med 5 liter motorolja för 
dieselmotorer, med följande specifikationer:

Type: 15W40
API: CD, CE or CF4
CCMC: D4 or D5

Motorn kan fyllas med olja genom 
påfyllningslocket på ventilkåpa eller genom 
påfyllningsröret på framsidan av motorn.

När påfyllning av olja är klar, 
kontrollera med mätstickan om 
oljenivån är korrekt.

Ett andra påfyllningslock är placerat på styrbords 
sida, intill motoridentifikationsmärket.
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9  Före igångkörning av motorn
   växellåda

Växellåda

Växellådan är placerad baktill på motorn och den 
måste också fyllas med rätt typ och mängd av 
växellådsolja. Craftsman Marine dieselmotorer 
levereras med växellådor från flera märken och 
typer.

För ZF-Hurth och Technodrive anges oljetyp och 
mängd här nedan: Läs bruksanvisningen vid 
andra märken och modeller av växellådor.

Här visas hur växellådan fylls med olja. När 
påfyllningen är klar, kontrollera med mätstickan 
om det är rätt oljenivån.

ZF Hurth

Type ZF 10: 0,35 liter ATF
Type ZF 12: 1,1 liter ATF

Technodrive

Type TMC40: 0,20 liter SAE 20/30
Type TMC60: 0,80 liter SAE 20/30

(ATF:  Automatic Transmission Fluid, type A, suffix A)



Före igångkörning av motorn  9 
Kylvätska 

15craftsman marine diesel engines CM4.33 / cm4.42

Kylvätska

Före igångkörning av motorn för första gången, 
måste den inre kylkretsen fyllas med kylvätska. 
För att göra det måste påfyllningslocket på toppen 
av värmeväxlarhöljet avlägsnas. 
Alternativt: om och när en expansionstank är 
monterad, ta bort locket på toppen.

Kylsystemet måste fyllas med 6,5 liter kylvätska. 
Du kan fylla systemet med en färdig produkt, eller 
en blandning av 40% antifrysmedel (på bas av 
etylen-glykol) och 60% rent kranvatten.

Fyll aldrig kylsystemet med 
havsvatten!

Fyll systemet till omkring 1 cm under botten av 
påfyllningsröret. Systemet kommer att luftas 
automatiskt. Glöm inte att sätta tanklocket på 
plats igen och dra åt luftningsskruven.

När motorn är i drift körs för första gången, 
kontrollera nivån på kylvätskan igen och fyll på 
vid behov.
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Standard panel typ ALFA 20 E

1. Varvräknare/timräknare
2. Voltmätare
3. Tändningslås
4. Kontrollampa för råvattentemperatur
5. Kontrollampa för oljetryck i motorn

6. kontrollampa för kylvatten temperatur
7. Sensor för automatiskdimning av bakgrundsbelysning
8. Kontrollampa för laddning
9. Kontrollampa för förvärmning (glödning) av systemet
10. Lågt oljetryck i växellåda

Tillval
Voltmätaren kan ersättas av en temperaturmätare

9  Före igångkörning av motorn
Motor, instrument och kontrollpanel

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

3.



Före igångkörning av motorn  9
 Motor, instrument och kontrollpanel 
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Varvräknare / Timräknare

Varvräknaren visar motorns varvtal per minut.
Under gång, låt inte motorn gå på maximalt 
varvtal under en längre tid. Ha inte heller motorn 
på tomgång i mer än ett par minuter och kör 
aldrig motorn på full gas för att värma upp den 
snabbt.

Timräknare anger den totala drifttiden på motorn 
i timmar.

CM 4.33 och CM 4.42 marina dieselmotorer har 
båda ett tomgångs varvtal på ca 840 rpm.

Voltmätare

Voltmätaren visar spänningen i batteriet. När 
motorn stoppas och startbrytaren slås till "på" 
eller "pre-värme" måste batterispänningen vara 
cirka 12 Volt. När motorn är igång måste det vara 
mellan 12 och 14,5 volt.

Kontrollampor

Kontrollpanelen har 6 kontrollampor för;

1. Oljetryck
2. Batteriladdning
3. Temperatur på den inre kylningskretsen
4. Temperatur på råvatten
5. Lågt oljetryck i växellådan
6. Förvärmning (glödning)

Dessa övervakningslampor, förutom lampan för 
förvärmning, är anslutna till en summer. Om 
summern blir hörbar när motorn är igång, har ett 
problem uppståttpå en av de funktioner som 
beskrivs här ovan.

I så fall, stanna motorn 
OMEDELBART!

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Kontrollera först

Kontrollera alltid följande punkter innan start;

• Oljenivå
• Kylvätskenivå
• Är råvattenkranen öppen?
• Är den elektriska huvudbrytaren "på"?
• Är växelspaken i neutralläge?

Startproceduren

1. Innan du startar motorn, placera gasreglaget på 
hälften, och låt växellådan stå i netutralläge.

2. Vrid nyckeln ett steg åt höger från "off" läge till
"på" läge. Kontrollamporna för oljetryck,
batteriladdning och förvärmning tänds och
summern börjar låta.

3. Vrid nyckeln ytterligare ett steg åt höger, från
"på" till "förvärmningsläget". Nu är det bara
kontrollampan för förvärmning som lyser. Håll
nyckelni detta läge ungefär 6 sekunder (vid en
omgivningstemperatur på 15 ° C eller mer).

OBS!
Den tid som krävs för förvärmning av motorn 
bestäms av omgivningens temperatur. Ju lägre 
temperatur, desto längre förvärmningstid. Vid 
frystemperatur kan det ta upp till 20 sekunder; 
och upp till 10 sekunder vid temperaturer av upp 

till 7 grader. Förvärm inte motorn längre än max 
1 minut.

4. Vrid sedan startnyckeln ett steg längre åt höger,
till "Start" och släpp nyckeln då motorn startar,
nyckeln går automatiskt tillbaka till "On", där
den kommer att stanna så länge motorn är
igång. Ha motorn igång på tomgång under en
kort tid så att den värms upp lite.

Stoppa start proceduren om motorn 
inte startar inom 10 sekunder. Släpp 
knappen och vänta tills startmotorn 
har stannat helt innan du gör ett nytt 
försök.

Kör inte startmotorn mer än 30 sekunder för att 
undvika skador genom överhettning.

10  Motorns drift
Start



       Motorns drift  10
Start / Stopp
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Kontrollampor för oljetryck och laddning

Se till att kontrollamporna för oljetryck och 
laddning är släckta och att kylvatten kommer ut ur 
avgasledningen. Om inte så stanna motorn 
OMEDELBART.

Vrid aldrig den elektriska 
huvudströmbrytaren till "off" läge 
när motorn är igång. Vrid inte 
heller startnyckeln till "start" läge 
när motorn är igång. Detta kan 
orsaka allvarliga skador på 
startmotorn.

Elektroniskt motorstopp

Innan avstängning av motorn, flytta gasreglaget 
tillbaka till sitt neutralläge, placera växelspaken i 
neutralläge och låt motorn gå på tomgång under 
några ögonblick. Vrid startströmbrytaren till 
"stopp". Efter en lång resa rekommenderas att 
köra motorn på tomgång under några minuter 
innan den stängs av.
När motorn stannat, vrid nyckeln ett steg åt 
höger, till "off" läget. 
Stäng kranen för råvattenintaget och vrid den 
elektriska huvudbrytaren till "off" om motorn inte 
ska användas under en längre tid.

Manuellt stopp

Om motorn inte svarar på stoppkommando med 
hjälp av startnyckeln, håll den svarta knappen på 
toppen av bränslepumpen intryckt under ett par 
sekunder. Motorn stannar då omedelbart pga brist 
på bränsle..
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Inspelning av data för verifiering

Var 10:de timma och före första start

• Kontrollera motoroljenivå (sidan 21)
• Kontrollera kylvätskenivå (sidan 22)
• Kontrollera kylvattenfilter för blockering av vattenflödet (sidan 23)

Efter de 50 första driftstimmarna
Be din återförsäljare att utföra 
nedanstående underhåll:
• Tappa vatten ur bränslefilter / vattenavskiljare (sidan 25)
• Byt motorolja (sidan26)
• Byt oljefilter (sidan 26)
• Byt växellådsolja (sidan 26)
• Byt bränslefilter (sidan 29)
• Kontrollera tomgångsvarv och justera vid behov (sidan 17)

Efter varje 100 timmars drift (eller minst en gång per år) 
Be din återförsäljare utföra dessa service arbeten:
• Tappa vatten ur bränslefilter / vattenavskiljare
• byta motorolja
• Byta oljefilter
• Kontrollera nivå på växellådsolja
• Byta bränslefilter
• Kontrollera batterier, kablar och anslutningar

Efter varje 100 timmars drift (eller minst en gång per år) 
 Be din återförsäljare kontrollera och utföra följande:
• Kontrollera ventilspel
• Byta bränslefilter
• Byta växellådsolja
• Rengör filtret, som är beläget strax före bränslematningspumpen
• Kontrollera de flexibla motorfästena för att få rätt kompression och

justera vid behov
• ontrollera alla slangar och anslutningar efter läckor
• Kontrollera spänningen i multiremmen
Efter varje 100 timmars drift (eller minst 
en gång vartannat år) 
Låt din återförsäljare kontrollera och utföra 
följande:
• Kontrollera råvattenpumpen
• Byt kylvätskan i den inre kylkretsen

Vid behov: 
- Lufta bränslesystemet (sidan 25) 
- Kontrollera antalet varv vid tomgång (sidan 17)

Utför endast service när motorn är avstängd!

11 Underhåll och kontroll 
Underhåll

Underhåll

För att säkerställa en lång livslängd på din motor, är det absolut nödvändigt att följa dessa direktiv som rör det periodiska underhållet av motorn och dess 
komponenter. Vid otillräckligt underhåll kan allvarliga skador uppstå på motorn och inga garantianspråk kan accepteras av tillverkaren. 
Dessa är de jobb som ska utföras:



Underhåll och kontroll 11 
Kontroll av motorolja
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Oljesticka

IFör att kontrollera oljenivån skall motorn stoppas 
och kallna. 
Mätstickan sitter på högra sidan (sett från 
baksidan) av motorn mellan oljefiltret och 
bränslematningspumpen .

Oljenivå

Markeringarna på oljestickan visar den övre och 
den nedre gränsen för oljenivån. Korrekt oljenivå 
är på nära eller den övre markeringen. Om 
motorn har inte tillräckligt med olja måste ny olja 
av samma sort tillsättas. Skillnaden mellan det 
övre och det nedre märket är ca 2 liter olja.

Se till att det inte finns någon olja 
över den övre markeringen på 
oljestickan.

All överskottsolja kommer att brännas i 
cylindrarna, vilket orsakar svart rök från 
avgasröret och stark förorening av motorn.

Påfyllning av olja

Oljelocket är belägen på toppen av ventilkåpan på 
framsidan av motorn. På den högra sidan av 
motorn finns det en annan påfyllningsställe.

Spill inte olja över motorn, använd 
en tratt när du fyller på.
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Kontrollera kylvätskenivå

Kontrollera alltid nivån på kylvätskan när motorn 
är kall. Öppna tanklocket på expansionstanken 
(om sådan finns) eller annars påfyllningslocket på 
toppen av höljet av värmeväxlaren och kontrollera 
att kylvätskenivån är ca 1 cm under botten av 
påfyllningsröret. Vid behov, fyll på med ny 
kylvätska (se sidan 43)

Byta av kylvätska

Ta bort de två avtappningspluggarna för 
kylsystemet motorblocket (1) och höljet för 
värmeväxlaren (2). Avlägsna tanklocket från 
expansionstanken (och / eller värmeväxlarens 
hölje), för att snabbt dränera vätska från den inre 
kylkretsen och att se till att allt tappats ur. 
Sätt tillbaka avtappningspluggarna och dra åt 
ordentligt. 
Det inre kylkretsen fylls genom påfyllningslocket 
på toppen av värmeväxlarhuset eller, i 
förekommande fall, av expansionstanken. Innan 
du fyller på nytt kylmedel, ta bort pluggen 
ovanpå locket till termostathuset. Detta 
möjliggör för kylsystemet att ventileras (avluftas).

Fyll systemet med en blandning av 40%  
antifrysmedel och 60% rent kranvatten.

Du kan också använda färdiga kylvätska, se sidan 
43 för de relevanta specifikationerna..

Fyll upp ca 1 cm under botten av påfyllningsröret. 
När motorn varit i drift för första gången, dvs har 
varmkörts och svalnat helt, kontrollera då 
kylvätskenivån och fyll på vid behov.

Öppna endast locket på toppen av 
värmeväxlarhöljet när motorn är 
kall!

Tillsätt aldrig havs (eller salt) 
vatten i det inre kylkretsen!

11 Underhåll och kontroll
Kylvätska

1. 2.
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kontroll av kylvattensil

Varje dag, innan motorn startas, kontrollera att 
kylvattensilen inte är igensatt av smuts. Stäng 
råvatten kranen och ta bort locket från filterhuset 
för korrekt besiktning.

Rengöring av kylvattensil

Rengör filtret minst två gånger per år, eller vid 
behov. Om kylvattensilen blir igensatt, kan 
kylvätskan i motorn överhettas.

Vid stängning av silen, se till att locket är helt 
stängt. Om och när luft sugs in i systemet, på 
grund av ett dåligt stängt filterlock, finns det en 
allvarlig risk för överhettning av motorn

Återigen: Var absolut säker på att locket är 
ordentligt stängt!



1.
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2.

11 Underhåll och kontroll
Vattenseparator/bränslefilter
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Fara! 

Rök inte när du dränerar vätska 
från motorn eller filtret. Håll öppen 
eld borta från platsen. Ta bort all 
utspilld olja eller vätska innan du 
startar motorn.

1.Bränslefilter

Efter ca 50 timmars användning: Byt 
bränslefilter enligt beskrivningen på sidan 
29.

Läs i medföljande manual

2. Tömning av vattenavskiljare

För att tömma vattenavskiljaren:
• Öppna avtappningspluggen i botten av filtret.
• Töm ur vattnet och samla det i en behållare,

stäng avtappningspluggen

OBS: En vattenavskiljare ingår 
inte i standard leveransen, men 
måste köpas och monteras i alla 
fall!

3. Luftning av bränslesystemet

Efter att ha tömt vattenavskiljaren / bränslefiltret, 
måste bränslesystemet tömmas på luft. 
Bränslesystemet är själv luftande och detta går till 
enligt följande: Vrid nyckeln i till läge "ON" och 
efter ca 1 minut kommer bränslepumpen att 
börja arbeta och lufta systemet automatiskt. 
Om så krävs; luftningen av systemet kan även ske 
via bränslefiltret (bara i fallet med en 4-cylindrig 
motor)). 



26 craftsman marine diesel engines CM4.33 / cm4.42

Byte av motorolja

Ta först ur oljestickan, sätt sedan in slangen till 
den särskilda oljepumpen i röret för mätstickan. 
Töm ut oljan ur motorn genom att snabbt trycka 
ner handtaget på pumpen och sedan dra den sakta 
uppåt.

Montering av oljefilter

När all olja har tömts, byt ut oljefiltret. Lite mer 
olja kan komma ut ur motorn. Samla denna olja i 
en behållare och ta med den, med resten av den 
använda oljan, till återvinningsstationen, allt i 
enlighet med miljödirektiven.

Byte av oljan måste ske när motorn 
har sin drifttemperatur (men 
stoppats naturligtvis), så att vätskan 
kan pumpas ut lätt. 
Oljetemperaturen är då cirka 80 
grader, så se upp för brännskador!

Byt ut motorns olja och oljefilter efter varje 100 
timmar av användning eller minst en gång per år.

Förberedelse av det nya oljefiltret 

Rengör ytan på gummiringen i kanten på 

oljefiltret och fetta in det med ny motorolja.

11 Underhåll och kontroll 
Motorolja
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Montering av oljefilter

Montera det nya oljefiltret på motorn, följ 

intruktionerna på filterhuset.

Lägga till nytt oljefilter

Fyll motorn med olja enligt specifikationer som 
beskrivs på sidan 13 genom en av de båda 
påfyllnings ställena. Använd en tratt för att 
undvika spill av olja över motorn. 
Ha motorn på tomgång under en stund och 
kontrollera efter läckor. 
Stäng av motorn och kontrollera oljenivån med 
hjälp av oljestickan efter ca 5 minuter.



28 craftsman marine diesel engines CM4.33 / cm4.42

Kontroll av oljenivån i växellådan 

Ta ur oljestickan ur växellådan. 
Rengör mätstickan och sätt i den i öppningen igen 
och kontrollera på så sätt nivån av växellådsolja. 
Om nivån är för låg, ska ny växellådsolja fyllas på 
genom öppningen för oljestickan. Se sidan 14 för 
specifikationerna för rätt olja till din växellåda. 
Vad gäller underhållet av växellådan, se 
bruksanvisningen som tillhandahålls av 
tillverkaren.

Tömning av växellådsolja

Ta först bort antingen oljestickan eller 
påfyllningslocket beroende på växellådans modell. 
Placera slangen på den särskilda 
oljepumpen i röret för mätstickan. Töm ur oljan 
från växellådan genom att snabbt trycka ned 
handtaget på pumpen och sedan dra det sakta 
uppåt. 
Om det inte finns tillräckligt med utrymme under 
botten av växellådan, kan du också ta bort 
avtappningspluggen på växellådan, för att låta 
oljan rinna ut. Samla i båda fallen upp oljan i en 
behållare och behandla den i enlighet med miljö 
direktiven i ditt land.

Påfyllning av olja

Fyll växellådan med växellådsolja genom hålet för 
oljestickan, eller via påfyllningslocket, om sådant 
finns (beroende på vilken modell av växellåda). 
Läs bruksanvisningen som tillhandahålls av 
tillverkaren.

11 Underhåll och kontroll
Växellådsolja
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Ta bort bränslefilter

Stäng av bränsletillförseln till motorn. Ta bort 
filtret med hjälp av ett speciellt verktyg. Det är 
möjligt att filtret fortfarande innehåller en del 
bränsle, vänligen samla in och behandla den i 
enlighet med miljödirektiven i ditt land.

Rök inte när du arbetar vid eller 
runt bränslesystemet och undvik 
öppen eld.

Montera bränslefilter

Rengör ytan som vidrör motorn innan filtret 
monteras. Smörj gummiringen med ren 
motorolja. Fyll filtret med rent dieselbränsle. 
Placera filtret mot filterhuset och dra åt den med 
en halv till tre fjärdedelar av ett varv. 
Rengör filtret i bränslepumpen och öppna kranen 
för bränsletillförseln.

Rengöring av filtret i bränslepumpen 

Kontakta din återförsäljare.
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11 Underhåll och kontroll
Anslutningar och fästen

Kontrollera de flexibla motorfästena

Använd ett lämpligt verktyg för att se till att 
skruvarna på motornfästet och muttrarna är 
ordentligt åtdragna. Gummidelen får inte ha 
några sprickor. Skulle detta vara fallet, måste 
motorfästet bytas ut.

Se också till att gummidämparen 
fortfarande är tillräckligt flexibel. 
Om inte så måste motorfästet bytas 
ut .

Kontrollera slanganslutningar

Kontrollera alla slangar i kylsystemet och i 
bränslesystemet. Titta efter lösa anslutningar eller 
sprickor i gummislangarna. I så fall måste slangen 
bytas ut.

Kontrollera fästen

Se till att alla bultar, muttrar och skruvar är väl 

åtdragna.
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Kontroll av multirem

Kontrollera också efter sprickor och jack, om så är 
fallet måste multiremmen bytas ut. Kontrollera 
endast när motorn är avstängd!

Kontrollera spänningen på multiremmen

Spänningen hos multiremmen är korrekt om den 
inte kan flyttas mer än 12 mm, med användning 
av tummen och pekfingret och en kraft på 
omkring 10 kg. Om förflyttningen av remmen är 
större skall den justeras.

Spänn multiremmen

För att spänna multiremmen måste bultarna för 
stöd och båda bultarna på generatorn lossas. 
Spänn remmen genom att trycka generatorn utåt. 
Därefter dra först åt den övre bulten i 
växelströmsgeneratorn och därefter det stöd och 
den nedre bulten från generatorn.

Spanner 
17+13
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12 Vinterförvaring

Skyddande bränsleblandning

För att skydda din motor väl under 
vintersäsongen,rekommenderas du att ha motorn 
igång cirka 10 minuter med en skyddande 
blandning av 10% olja och 90% av ren diesel.

Med denna blandning: endast 
tomgångsvarv, inget varvande av 
motorn är tillåtet!

Oljesystemet

Byt oljefilter och byt olja med en god kvalitet på 
olja med skyddande egenskaper, se sidan 26.

Råvatten kylningssystemet

Stäng råvatten kranen och rengör råvattensilen. 
Tappa så mycket kylvätska från inre kylkretsen så 
att du kan lägga till 1 liter (extra) 
frostskyddsmedel i kylkretsen. Har motorn på 
tomgång i några sekunder så att 
frostskyddsmedlet kan spridas över hela systemet.

Frostskyddsmedel är mycket giftigt! 
Kontrollera att frostskyddsmedlet 
inte blandas ihop med råvattnet.

När du stänger locket till råvattenfiltret, se till att 
det är ordentligt stängt. Om luft kommer in i 
systemet finns det en allvarlig risk för 
överhettning av motorn.



Vinterförvaring 12

33craftsman marine diesel engines CM4.33 / cm4.42

Kylsystemets inre krets

Se till att det inre kylsystemet innehåller 
tillräckligt med frostskyddsvätska för att undvika 
korrosion. Kontrollera med hjälp av en 
volymmätare. Se sidan 43 för de relevanta 
specifikationerna. Om det visar sig att det inte 
finns tillräckligt med frostskyddsmedel i 
kylvätskan, byt vätskan enligt beskrivningen på 
sidan 22.

Elektriskt system

Koppla bort batterikablarna och ladda 

batterierna då och då under vinterperioden.

Filter

Töm ur vattnet ur bränslefiltret / 

vattenavskiljaren för att undvika frostskador. 

Montera ett nytt bränslefilter, se sidan 29.
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1. Öppna bränslekranen

2 Ladda batteri(erna) vid behov.  

3. Anslut batterikablarna

4. Kontrollera att locket till råvatten
kylningssilen är väl åtdragen

5. Kontrollera tätheten på
råvattenpumplocket och alla
avtappningspluggarna (se sidan 22).

6. Om du har kopplat bort några slangar innan
vinterförvaring  måste alla dessa anslutas  igen
och dras åt väl.

13 Förberedelse inför en ny säsong

5.
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7. Öppna bottenkranen för råvattenintaget

8. Kontrollera nivån på kylvätskan enligt
beskrivningen på sidan 22.

9. Se till att motorn har tillräcklig med olja enligt
beskrivningen på sidan 13.

10. Starta motorn och kontrollera att det inte
finns något läckage i bränslesystemet,
kylsystemet och avgasenheten.

11. Kontrollera att alla elektroniska delar och
instrument fungerar ordentligt. Kontrollera
också den mekaniska fjärrkontrollen och
växellådan.
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14 Problem och lösningar

Problem Trolig orsak Lösning

1. 

Startmotorn roterar inte 

eller slår inte till

• Defekt eller urladdat batteri
• Trasig säkring
• Lösa eller korroderade anslutningar i startkretsen
• Defekt startknapp eller relä
• Defekt startmotor
• Startreläet aktiveras inte på grund av otillräcklig spänning, på

grund av en för lång kabel från motorn till instrumentpanelen
• Igensatta komponenter

• Kontrollera batteri / laddare eller byt
ut och kontrollera så att generatorn
fungerar ordentligt.

• Byt ut
• Rengör och dra åt anslutningar

• Byt ut defekta komponenter
• Byt ut startmotorn och montera ett extra

startrelä.
• Reparera

2. 

Startmotorn roterar men 
motorn startar inte

• Bränslekranen är stängd
• Tom bränsletank
• Luft i bränslesystemet
• Bränslefiltret igensatt med vatten eller smuts
• Läckage i bränsletillförseln eller bränsleinsprutningsledningen (arna)
• Defekt insprutare / insprutningspump
• Ventilationsledningen i bränsletanken är tilltäppt.
• Igensatt avgassystem
• Den elektriska bränslematningspumpen är defekt
• Smuts i press eller sugventiler i den elektriska bränslepumpen

• Den elektriska bränslepumpens filter är igensatt.

• Öppna
• Fyll
• Kontrollera / Luft
• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera och byt vid behov
• Kontrollera / Rengör
• Kontrollera
• Kontrollera / Rengör
• Byt ut och placera också en vattenavskiljare

/ bränslefilter i bränsleledningen mellan
tank och motor.

• Kontrollera/Rengör
3. 

Startmotor roterar men 
motorn svarar inte, det 
kommer rök från 
avgasröret

• Luft i bränslesystemet
• Defekt insprutare / insprutningspump
• Felaktig inställning av stoppventil
• Defekta glödstift
• Felaktig ventilinställning
• Efter motorrenovering, felaktigt injektions ögonblick
• Otillräckligt med förbränningsluft
• Dålig bränslekvalitet eller förorenat bränsle

• Felaktiga SAE-specifikationer eller kvalitet på olja

• Kontrollera / Lufta systemet
• Kontrollera / Byt ut vid behov
• Kontrollera / Justera
• Kontrollera / Byt ut
• Justera
• Kontrollera / Justera
• Kontrollera luftintaget och ta bort blockering
• 

• 

Kontrollera bränslekvaliteten. Töm 
bränsletanken och skölj den väl. Fyll på med 
bra kvalitet på bränslet.
Ersätt med en olja av rätt kvalitet
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Problem Trolig orsak Lösning
4. 

Motorn startar men går 
ojämnt eller att den stannar 
igen

• Tom bränsletank
• Luft i bränslesystemet
• Bränslefiltret igensatt av vatten eller smuts
• Läckande bränsleledning eller bränsleinsprutningsledning
• Defekt injektor / insprutningspump
• Ventilationsledning för bränsletank tilltäppt
• Igensatt bränsleldening
• Felaktig ventil
• För lågt tomgångsvarv
• Igensatt avgasrör
• Dålig bränslekvalitet eller förorenat bränsle

• Den elektriska bränslematningspumpens filter är igensatt

• Fyll den
• Kontrollera / lufta systemet
• Kontrollera / Rengör eller byt ut
• Kontrollera och byt ut vid behov
• Kontrollera och rengör eller byt ut
• Kontrollera / ta bort blockeringen
• Kontrollera / ta bort blockeringen
• Justera
• Justera
• Kontrollera / ta bort blockeringen
• Kontrollera bränslekvalitet

Töm bränsletanken och skölj den väl.
Fyll på med bränsle av rätt kvalitet

• Kontrollera / Rengör

5. 

Motorn kommer inte upp i 
maximalt varvtal vid full 
belastning

• Luft i bränslesystemet
• Bränslefiltret igensatt av vatten eller smuts
• Läckande bränsleledning eller bränsleinsprutningsledning
• Inställning av stoppventil felaktig
• För hög oljenivå
• Felaktig SAE-specifikation eller kvalitet på olja

• Felaktig ventilinställning
• Igensatt avgasrör
• Otillräcklig mängd förbränningsluft

• Dålig bränslekvalitet eller förorenat bränsle

• Felaktigt injektionsögonblick
• Läckage på insugningsrör
• Motorn är överbelastad

• Kontrollera och lufta systemet
• Rengör eller byt ut
• Kontrollera och byt ut vid behov
• Kontrollera och återställ
• Tappa ur till rätt oljenivå
• Ersätt med olja av rätt kvalitet

• Justera
• Kontrollera / ta bort blockering
• Kontrollera luftintag och

ventilationsöppningar i maskinrummet
• Kontrollera bräsle kvalitet

Töm bränsletanken och skölj den väl. Fyll
på med bränsle av rätt kvalitet

• Kontrollera / justera
• Ersätt insugningsrör
• Kontrollera dimensionen på båtpropellern
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Problem Trolig orsak Lösning

6. 

Motorn blir 

överhettad

• Kylvätskenivån är för låg
• Råvattenkranen är igensatt
• Råvattensilen igensatt
• Läckage i råvatten intagssystemet
• Defekt termostat
• Defekt kylvätskepump
• Trasig impeller för råvatten
• Defekt injektor / insprutningspump
• För hög oljenivå
• För låg oljenivå
• Defekt oljefilter

• Kontrollera / Fyll på
• Kontrollera och ta bort blockeringen
• Kontrollera och rengör
• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera och rengör, byt ut vid behov
• Sänk oljenivån
• Fyll på / Byt ut

7. 
Går inte bra på alla 
cylindrar

• Luft i bränslesystemet
• Bränslefiltret igensatt av smuts eller vatten
• Läckage i bränsledningen eller bränsleinsprutningsledningen
• Defekt injektor / insprutningspump
• Bränsleledning igensatt
• Defekta glödstift
• Felaktig ventilinställning
• Elektriska bränslepumpens filter är igensatt
• Elektriska bränslepumpen defekt

• I alla dessa fall, kontakta din återförsäljare 
och be dem att lösa problemet

8. 
Motorn har inget eller lågt 
oljetryck

• För låg oljenivå
• Igensatt oljefilter
• Defekt oljepump
• Felaktig lutningsvinkel av motorn
• Felaktig SAE-specifikation eller kvalitet på olja
• Oljetryck uppenbarligen för lågt på grund av defekt kontakt,

sensor eller mätare

• Fyll på till rätt nivå
• Byt ut
• Reparera / Byt ut
• Kontrollera / justera lutningen
• Ersätt med motorolja av rätt kvalitet
• Byt ut defekt komponent

9. 

Överdriven konsumption 

av motorolja

• För hög oljenivå
• Felaktig lutningsvinkel av motorn
• Felaktig SAE-specifikation eller kvalitet på olja
• Läckage i oljesystemet
• Överdrivet slitage på cylinder eller kolv
• Otillräcklig tillförsel av förbränningsluft

• Överbelastning av motorn

• Sänk oljenivån
• Kontrollera / justera lutningen
• 
• 
• 

Ersätt med motorolja av god kvalitet 
Reparera / Byt ut
Kontrollera kompression; se över motorn 
vid behov

• Kontrollera luftintag och 
ventilationsöppningar i maskinrummet

• Kontrollera dimensioner på båtpropellern

14 Problem och lösningar
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Problem Trolig orsak Lösning
10. 
Överdriven 
bränsleförbrukning

• Dålig bränslekvalitet eller förorenat bränsle

• Defekt injektor / insprutningspump
• Felaktigt insprutningsögonblick
• Överdrivet slitage av cylinder / kolv

• Otillräcklig tillförsel av förbränningsluft

• Kontrollera bräsle kvalitet
Töm bränsletanken och skölj den väl. Fyll 
på med bränsle av god kvalitet• Kontrollera / Byt vid behov

• 
Kontrollera / Justera• 
Kontrollera komprimering; se över motorn 
vid behov• 
Kontrollera luftintaget och 
ventilationsöppningarna i maskinrummet

11. Blå rök kommer ut ur

avgasröret vid 

tomgångskörning

• För hög oljenivå
• Felaktig lutningsvinkel av motorn
• Läckande oljetätning i turbon

• Sänk oljenivån
• Kontrollera / justera lutningen
• Kontrollera / Byt ut

12. 

Svart rök kommer ut ur 

avgasröret (vid belastning)

• Defekt turbo
•	
• Otillräcklig tillförsel av förbränningsluft
• Grenrörs läckage, läcker in luft
• Defekt injektor / insprutningspump
• Felaktigt insprutningsögonblick
• Felaktig ventil
• Överdrivet slitage av cylinder / kolv

• Motorn överhettad, når inte maximalt varvtal

• Kontrollera luftintaget och
ventilationsöppningarna i maskinrummet

• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera / Byt ut
• Kontrollera / Byt ut vid behov
• Kontrollera / Justera
• Justera
• Kontrollera kompression; se över motorn 

vid behov
• Kontrollera måtten, diameter och stigning

av propellern och byt propellern vid
behov

13. 

Motorn producerar vit 
rök från avgasröret vid 
full belastning

• Luftläckage i bränslesystemet
• Defekt injektor / insprutningspump
• Vatten i bränslesystemet

• Defekta glödstift
• Felaktig ventilinställning
• Felaktigt insprutningsögonblick
• Dålig bränslekvalitet eller förorenat bränsle

• Kondensation av ånga i avgassystemet, på grund av mycket låg
omgivningstemperatur

• Kontrollera / Lufta systemet
• kontrollera och byt ut vid behov
• Kontrollera/byt ut vattenseparator/

bränslefilter• Kontrollera / Byt ut• Kontrollera / Justera
• Kontrollera / Justera
• Kontrollera bräsle kvalitet

Töm bränsletanken och skölj den väl. Fyll
på med bränsle av god kvalitet

• Inga problem / ingen fara
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15 Tekniska data
Craftsman Marine motor

TYP AV MOTOR
CM4.33 CM4.42

Allmänna specifikationer

• Basmotor: Mitsubishi Mitsubishi

• Diameter x slag: 78 x 78,5 mm 78 x 92 mm

• Kapacitet: 1500 cm³ 1758 cm³

• Antal cylindrar: 4 in line 4 in line

• Compressionsradie: 22 : 1 22 : 1

• Typ av bränsleinsprutning: IDI (indirect) IDI (indirect)

• Maximalt varvtal: 3000 rpm 3000 rpm

• Maximalt vridmoment: 77,4 Nm at  3000 rpm 98 Nm at 3000 rpm

• Maximal effekt på svänghjul: 24,3 kW/33 pk 
(ISO 8665/3046)

30,9 kW/42 pk 
(ISO 8665/3046)

• Bränsleförbrukning vid
1800 rpm:

252 g/kW.h (185 g/pk.h) 252 g/kW.h (185 g/pk.h)

• Avgasrör, diameter: Ø 50 Ø 50

• Vikt: 170 kg 175 kg
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TYP AV MOTOR
CM4.33 CM4.42

Allmänna specifikationer

• Växellåda: nej nej

• Elektrisk kretsskydd: automatiskt automatiskt

• Generator 12 Volt, 110A 12 Volt, 110A

• Varnings funktioner i
instrumentpanelen:

Oljetryck, 
Temperatur i kylvätskans inre 

krets
Laddningsström 
Avgastemperatur

Förvärmning (glödning)

Oljetryck, 
Temperatur i kylvätskans inre krets

Laddningsström 
Avgastemperatur

Förvärmning (glödning)

• Instrumentpanelen: Alfa 20E Alfa 20E

• Anslutningar för varm-
vattenberedare (panna):

tillval tillval

• Kylsystem:

• Flexibla motorfästen:

Dubbla kretsar med 

värmeväxlare 

CM typ 4

Dubbla kretsar med 

värmeväxlare 

CM typ 4
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16 Oljor och kylvätskor

Viskositet

Viskositet innebär att en vätska är "sirapsartad" och i detta fall det gäller för olja. Viskositeten är i hög grad beroende på den omgivande temperaturen och 

uttrycks i termer av SAE-standarden.

Använd alltid en typ av olja som passar den miljö där motorn används. Vi rekommenderar användning av en "fyra årstider" motorolja, märkt SAE 15 w/40, 
som är lämplig för omgivningstemperaturer mellan -15 º C och +35 º C. Det är starkt rekommenderat att använda en typ av motorolja som gjorts av en 
välkänd tillverkare, med följande klassificeringar:

Typ:  15W40
API: CD, CE of CF4
CCMC: D4 of D5

Oljesystem
Oljevolym, max 5,4 liter (utan oljefilter), maximalt 5,6 liter med oljefilter.

Kylsystem
Kapacitet med inter cooler version, 6,5 liter, med kölkylare version 
7.2 liter.

Växellådsolja

Även i detta fall rekommenderas olja av en välkänd och välkänt märke starkt.
ZF Hurth: T yp ZF10 :  0,35 liter ATF* 

 Typ ZF12:  1,1 liter ATF*

Technodrive:  Typ TMC40 : 0,20 liter, Motorolja SAE 20/30
 Typ TMC40M: 0,20 liter ATF*
 Typ TMC60 :  0,80 liter, EMotorolja SAE 20/30

*ATF: Automatic Transmission Fluid
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Bränsle (sommar period)

Använd alltid ett bra dieselbränsle med svavelhalt på mindre än 0,5%. Högsta tillåtna procent på Svavlet är 1%. 
Följande bränslespecifikationer får användas:
CEN EN 590 or DIN/EN 590 
DIN 51 601 (Febr. 1986)
BS 2869 (1988) : A1 and A2
ASTM D975 - 88: D1 and D2
NATO Code F-54 and F-75

Bränsle (vinter period)

Under vintersäsongen kan igensättning av bränslesystemet förekomma och orsaka motorstopp på grund av separation då bränslet innehåller paraffin. 

Använd en bränsletyp anpassad för vintern (passar upp till -15 º C) dåomgivningstemperaturen är lägre än noll grader Celsius, eller en diesel med 

tillsatser (passar upp till -20 ° C).

Kylvätska

Använd alltid en blandning av antifrysmedel betående av av etylen-glykol och 

rent kranvatten.

Tabell över frostskyddskoncentration som används för motorns kylvätska.

Antifrys
(ethylene-glycol)

Vatten Skydd mot frysning upp till 

Maximum 45 % 55% -35 Cº

40% 60% -28 Cº

Minimum 35 vol% 65% -22 Cº



Avgasrör 0 50 mm

Bränsleretur Ø 8 mm

Bränsletillförsel
Ø 8 mm

Havsvatten 
intag 
Ø 20 mm

38
5

57
9

19
5
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17 Dimensioner
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57
9

Avgasrör 0 50mm

Bränsletillförsel
Ø 8 mm

Havsvatten 
intag
Ø 20 mm



Anteckningar



Anteckningar
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