
MOTOR 

KURSUS 



 
 

 

Dagens forløb 
Præsentation  
(skolestuen) 

- af krav til dueligheds / fører- prøven 
- gennemgang af teori for små motorer 
- præsentation af KAS påhængsmotorer 
 

PAUSE 
 (på broen) 

 
- sejlads med påhængsmotoren 
- afrigning af motorer 



• Du skal demonstrere 
kendskab til: 

 
• - måling af brændstofbe-

holdningen om bord og 
beregning af fartøjets 
rækkevidde under forskellige 
omstændigheder,  

  
• - motorens brændstoftilførsel og 

evt. tændingssystem. 

  

• - motorens smøreoliebeholdning 
og supplering heraf. 

  

• - kontrol af motorens 
kølesystem.  

 

• Du skal kunne: 

 

• - starte og stoppe motoren.  

  
• - omskifte mellem frem og 

bak samt fritstille skruen.  
  

• - regulere skruens effekt 

(omdrejninger / stigning).  

  

• - nødstoppe motoren.  

   



 

PRATISK PRØVE 

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 
 

MOTOR – PRØVEN 
 

Forud for den praktiske prøve skal man have deltaget i det obligatoriske motorkursus. 

 
Kurset er en introduktion til klubbens påhængsmotorer og brugen deraf. Ved prøven skal det  

demonstreres at dette stof er kendt, således at nedenstående krav til duelighedsprøven er opfyldt. 

 

MINDRE SKIBES MASKINERI. 
 

Motorens start og stop 
( i dag og til førerprøven ) 

Brændstof og fartøjets rækkevidde 
( i dag og til førerprøven )  

 Motorens funktion og pasning  
( 4 hk påhængsmotor ) 

 

Manøvrering med motor 
( i dag  )  

  Skruens virkning 
( i dag  )  

 



Firtakts motoren  



Her er det grundlæggende i en totaktsmotor beskrevet... 

 

                         

1. Cylinder 

2. Stempel 

3. Tændrør 

4. Svinghjul 

5. Plejlstang 

6. Indsugningskanal 

7. Udstødningskanal 

8. Skyllekanal 

 

















Specifikationer for KAS Påhængsmotorer 

 5 HK 

 

Vægt:                                     21 kg. 

Intern benzintank:·                     2,5 liter 

Ekstern benzintank                             12 liter 

Brændstof.               Olie blandet benzin  

                                 I forholdet 2:100 

Forbrug                                   0,4 liter pr. HK 

                                          Ca. 2 liter pr. time 

Tomgang              1100 +/- 50 omdr./min. 

Arbejdsområde             4500 til 5500 omdr./min. 

Max effekt ved                          5000 omdr./min. 

  



Grundlæggende komponenter 
 



Grundlæggende komponenter 



Klargøring og start af motoren 

  

 
• kontroller at nødstoppet er monteret korrekt  

• stil motoren i neutral  

 



Klargøring og start af motoren 

 



Klargøring og start af motoren 



Klargøring og start af motoren 

 



Klargøring og start af motoren 

 



Klargøring og start af motoren 

 



Klargøring og start af motoren 

 



Klargøring og start af motoren 

 



Stop af motoren 

 

Når motoren er stoppet  
Luk luft ventilen på tank 

Vælg ekstern tank på benzin ventilen 

Fjern benzin slangen fra motoren og fjern tanken 



SKRUENS VIRKNING 







Lanterneføring 

Et skib der sejler for motor og er under 50 m skal føre 

en hvid lanterne i masten synlig 225 grader 

Et skib der sejler for motor og er over 50 m skal føret  

to hvide lanterne i masten synlig 225 grader 

 

Herudover skal der føres agterlanterne synlig i 135 grader 












