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Urtagning av Volvo Penta MD 6 
Urplockad för renovering ur Sveakryssare S3368 Tindra den 2004-09-25 

Magnus Aldrin, magnus@aldrin.se 

Bakgrund 

Senhösten 2003 köpte vi Sveakryssaren S3368, som var i behov av genomgång/renovering. 

Allt ombord fungerar, men skicket kunde vara bättre. Under sommaren 2004 hade vi mycket 

glädje av båten, och passade på att notera saker som behövde åtgärdas. 

 

Motorn gick som en klocka, och startade villigt varje gång, t.o.m direkt efter 

vinteruppläggningen. Men eftersom den suttit monterad sedan start och såg ut som en oljig 

rostklump tyckte jag det var dags att ge den en översyn. Därför lyfte jag ur motorn med en 

motorkran, som vi har monterad på klubbens brygga. Motorn är mycket tung! (175 kg). Det är 

knappt att man på två personer kan flytta den när den står på bryggan. Jag gjorde därför en 

träram med hjul, ställde den på bryggan, och sänkte ned motorn i ramen, där den fästes i sina 

vanliga fästpunkter. 

 

Följande noteringar är ursprungligen gjorda som egna minnesnoteringar, för att jag ska få  

motorn på plats igen. Förhoppningsvis fungerar de dock som vägledning även för andra. Det 

är inte svårt, det gäller bara att vara lite noggrann. 

 

I skrivande stund (november 2004) ligger motorn i smådelar i mitt pannrum. Då jag tog isär 

den såg den förvånansvärt nog nästan ut som ny inuti. Den har varit sötvattenkyld hela tiden, 

och är så gott som fri från sot och avlagringar. Jag beslöt därför att satsa lite jobb och pengar 

på den, och har därför tagit isär den för kontroll av lager, kolvar mm och byte av 

förslitningsdelar typ kolvringar. 

 

Motorn ser på bilderna verkligen anskrämlig ut, men efter tvätt och ommålning skall det nog 

bli ordning på den . 

 

Arbetsordning 

Punkterna är noterade i den ordning de utförts. Återmontering bör kunna ske helt omvänt. 

Motorn väger 175 kg med backslag och svänghjul! 

Minnesnoteringar före återmontering! 

Ledarna till startmotorn skall förlängas och återanslutas till startmotorn, innan motorn sänks 

ned! Efter nedsänkningen blir det svårt att komma åt! 

Se avsnittet Elledningar nedan! 

 

Eftersom jag har en extern växelströmsgenerator monterad kommer jag vid återmontering 

troligen inte att använda laddningsfunktionen hos startgenerator. Laddfunktionen hos denna är 

ändå bara en bråkdelen av den stora generatorns kapacitet 55A. Detta innebär att det kanske 

räcker med att ansluta den grova ledaren vid återmontering. Viss ombyggnad av elsystemet 

krävs också, främst ett nytt startrelä som ändå måste bytas pga ålder och skröplighet. Det 

befintliga startreläet innehåller också en laddregultator för startgeneratorn. Denna funktion 

behövs ju inte heller om man enbart använde växelströmsgeneratorn. 

 

Extern bränslefilter med vattenavskiljare skall monteras på lämplig plats. Se avsnittet 

Dieselanslutningar nedan! 
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Översiktsbild 

 

Förberedelser 

 Tag bort batterianslutningarna! 
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Extra växelströmsgenerator 

 Lossa generatorspännare. 

 Tag bort generatorremmen. 

 Lossa anslutningarna till generator och laddregulatorn. 

 Lossa generatorn. Klumpen blir nu liggande fastklämd mellan skott och motor. 

 Lossa det bruna färstjärnet som håller generatorn i motorblocket. 

 Lyft ur generatorn rakt uppåt. 

 

Stopwire 

 Demontera stopwiren från insprutningspumpen. 

 

Gaswire 

 Gaswiren sitter på insprutningspumpen, nära stopwiren. 

 Tag bort saxpinnen som håller låsbulten. Akta brickan på baksidan! 

 Hela paketet med låsbult och wire dras ut mot SB-sidan. 

 Demontera anhållet längre bak på motorn. Sitter med två krysskruvar. 

 Allt lämnas kvar på motorn, wiren ligger kvar i båten. 

Luftfilter 

 Demontera luftfilter på BB-sidan. Sitter med ’slangklämma’. Kan innehålla lite 

oljedropp! 
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Elledningar 

 Motorjord bak på backslaget, grov svart ledare. 

 Tempgivaren på SB-sidan. Sitter lite gömd under kylslang. 

 Varvtalsgivare på BB-sidan. Märkta nedre/övre men är nog inte polaritetskänsliga. 

Varvtalsgivren är den stora klumpen mitt i bilden nedan, och är en induktiv givare. 

Den känner av kuggarna på ett av kugghjulen inne i motorn, och mäter på så vis 

varvtalet. 

 
 

 Startmotorn har tre ledningar, plus den grova matningen. 

Längs bak, längs ned sitter en svart ledning; D+ 

Framför den svarta sitter en grön ledning; DF 

Ovanför den gröna sitter en blå ledning;  

Allra högst upp sitter den grova pluskabeln. 

 

 
 

Kom ihåg före återmontering: 

Skarva/byta ut och förmontera de klena ledningarna på startmotorn, innan själv motorn 

sänks ned vid återmontering sedan! Efter nedsänkning blir det trångt att skruva! 

Förmodligen skippar jag detta moment, då jag inte skall använda laddfunktionen! 
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Startmotor 

 Lossa startmotorn i två fästen, plus spännaren. Startmotorn kan dras ut framåt.  

Det var frestande att låta startmotorn sitta kvar, och följa med vid urlyftningen. Det 

visade sig dock att det hade blivit väldigt trångt i lyfthålet, och att det knappt går att 

komma åt stora motorns förliga fästbult om startmotorn sitter kvar. 

Backslagswire 

 Wire för kontroll av fram/back. Skall senare fästas i det främre hålet på reglageplattan! 

Se bild. 

 Wiren sitter också fäst med anhåll av själva wirehöljet. 
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Kylare och slangar 

 Demontera kylslang till avgaslimpan. Märk den ”A”. 

 
 

 Kylvattenslang från sjön, direkt till backslaget! Risk för vattenintrång! 

 
 

 Slang från sötvattenkylningens expansionstank, undersida. Märk med ”B”. 

 Slang från sötvattenkylningens expansionstank, översida. Märk med ”C”. 

 

Flera kylvattenbilder 
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Dieselanslutningar 

 Returledning på styrborssidan.  

 
 

 Inkommande diesel i aktern på motorn, ansluten till matarpump.  

Vibrastop-fäste på slangen. 

 
 

Kom ihåg före återmontering: 

Montera externt bränslefilter med vattenavskiljare. 
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Propelleraxel 

 Axeln och dess platta sitter monterad på backslaget med 4 insexbultar. Lossa dessa 

och skjut propelleraxeln bakåt. 

 
 

Motorns fästbultar 

 Själva dieselmotorn sitter fäst med 4 pinnbultar, som sitter fast i skrovet. På dessa 

sitter muttrar som lossas. 

 
Om startmotorn inte tagits ur tidigare är det mycket svårt att komma åt den främre fästbulten 

på BB-sidan! 

Kontrollera 

 Kolla att inga ledningar, fästen eller wirar sitter kvar i motorn. 

Lyft ut motorn 

 Montera kedja och motorkran i fästöglan på motorns ovansida. 

 Lyft försiktigt upp motorn. Var försiktig vid nedställning. Motorn väger 175 kg! 

 

Magnus Aldrin 
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