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Dane identyfikacyjne miara wartość

ilość cylindrów typ 4/OHC

Pojemność cm3 2446

Stopień kompresji 01:21

System wtryskowy

Dane pompy wtryskowej producent Bosch

typ VP 36

symbol części VER 520 535

nr części 0 460 404 993

typ pompy rotacyjna

kolejność wtrysku 1-3-4-2

wtryskiwacz producent Bosch

typ wtryskiwaczy nr części (1,2,4)=KCE 30S5

typ wtryskiwaczy nr części (3)=KCE 30S7

Ciśnienie otwarcia końcówki bar 170-175

próba szczelności bar/sek 150/10

Ustawienia fabryczne

ustawienie pompy wtryskowej mm ABDC 0,52

pozycjawału korbowego st. 0

metoda regulacji silnik/pompa ustawiane na kole pompy

Wyprzedzenie wtrysku st./obr 4/750

obroty jałowe obr/min 730-750

max obroty biegu jałowego obr/min 5100

temperatura oleju st. C 80

ładowanie i akumulowanie

akumulator V/pr. rozruch. (AH) 12/150 (88)

Maxymalny prąd rozruchowy A 238-290

alternator - dane techn. A/V/obr. 65/14/2000

Świece żarowe V/A 11/9

Czas grzania świec s 5

Typ świecy Beru 909 MJ

Bosch 0 250 201 033

Champion CH163

Lucas/CAV HDS348

Pozostałe dane techniczne

Luzy zaworów  mm reg. Hydrauliczna

ciśnienie doładowania bar/obr 0,55-0,75/4500

ciśnienie oleju bar/obr 3,0/2000

ciśnienie w układzie chłodzenia bar 1,4

otwarcie termostatu st. C 85

Oleje i pojemności

olej silnikowy-klimat umiarkowany SAE 10W/40 ew. 15W/40

klasyfikacja oleju silnikowego API/ACEA CF/B2-96

Objętość oleju siln. (z filtrem) litry 8

olej do przekładni manualnej litry 2,2

objętość systemu chłodzenia litry 13

olej hydrauliczny typ LHM

objętość systemu hydraulicznego litry 5,4

Instrukcja dokręcania głowicy

mniejsze śruby (fi 10 mm) krok 1 20Nm

krok 2 obrót o 60st.

główne śruby ( fi 12mm) krok 1 20Nm

krok 2 obrót o 65 st.

Dane tarcz hamulcowych

minimalna grubość tarcz (wentylowane) front 24mm

minimalna grubość tarcz (niewentylowane) tył 7mm

nierównomierność grubości front/tył 0,1mm

max. bicie osiowe tarczy front/tył 0,05mm

minimalna grubość okładziny front 3mm

tył 2mm

Klimatyzacja

czynnik chłodzący typ R134a

objetość czynnika gramy 825+-25

olej smarujący sprężarkę cm3 135
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nie jest konieczna wymiana śrub głowicy, konieczny jest tylko pomiar długości śruby
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