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Technische introduktie VITARA 

Dit cursusboek je is bedoeld als ondersteuning van de technische 
introduktie cursus van de SE416. 
De technische gegevens en afstel procedures, welke genoemd worden 
in het cursusboek, zijn afkomstig uit het werkplaats-handboek. 

voor belangrijke gegevens en 
naar de werkplaats-handboeken en eventuele service-bulletlns. 
Doordat de SE416 in Nederland uitsluitend wordt geleverd met 
benzine-injektie en katalysator, zullen een aantal onderwerpen, 
beknopt, theoretisch worden toegelicht. 

werk omschrijvingen verwijzen wij 

Motor 

Brandstofsysteem 

Emissie kontrolesystemen 

Tankontluchting 

Aandrijving 

voorvering 

Achtervering 

Aandrijf assen 

Stuurbekrachtiging 

Chassis en earosserie 

biz. 2 

biz. 4 

biz. 13 

biz. 18 

biz. 19 

biz. 20 

biz. 24 

biz. 26 

biz. 27 

biz. 35 



De motor van de vit ara is qua opbouw en konstruktie op een groot 
aantal punten gelijk aan de motor van de Samurai, waardoor ook 
het lager- en zuiger selektiesysteem ongewijzigd is gebleven. 
De onderlinge verschillen komen naar voren in inhoud, prestaties 
en vloeistof doorvoer tussen motorblok en cilinderkop, z1e 
afbeelding. 

Vitara (TBI) SJ413 



voorzien v811 het eerder toegepaste 

zo'n arm 
maximaal 

De Vit ara. motor is ook 
luchtinduktie-systeem. 
Het voordeel van dit systeem is dat er een optimale verbranding 
plaats vindt bij lagere toerentallen, waardoor er een zeer 
soepele motor ontstaat. 
voor een bepaalde hoeveelheid vermogen gebruikt men een 
mogelijk benzine-/luchtmengsel, maar met een 
verbrandingsrendament. 
Een te arm mengsel vertraagt 
rendementsverlies betekenen. 
Door gebruik te maken van luchtinduktie net voor de inlaatklep- 
zie afbeelding 1 - bereikt men dat het aangezogen mengsel extra 
gaat wervelen, zie afbeelding. - 

de verbranding en Kan 



Om er voor te zorgen dat de motor van de Vit ara onder alle 
omstandigheden een juist benzine-/luchtmengsel krijgt heef t men 
de motor uitgerust met een elektronisch benzine-inspuitsysteem, 
welke de benzine centraal injekteert. 

r 

om er voor te zorgen dat de E.C.M. (ßleètronic Controle Module) de 
juiste hoeveelheid benzine inspuit, zijn er een aantal sensoren 
gemonteerd, (zie afbeelding), welke de toestand van de motor 
de rij-omstandigheden aan de E.C.M. doorgeven. 





OP 
de 

de afbeelding is te zien dat de E.C.M. buiten de besturing van 
injektor ook de hierna volgende systemen bestuurt: 

stationaire toerental regeling (I.S.C.) 

gasklepopener als gevolg van een elektrische belasting 
(VSV, Bruin) 

uitlaatqas recirculatieklep (VSV, blauw) 

hoofdrelais 

dit verband is een taak van de E.C.M. nog niet genoemd en dat 
de kontrolerende taak. . 

die reden is de E.C.M. uitgerust met een storingsgeheugen 
waarin de storingen van een beperkt aantal circuits worden 
opgeslagen. 

circuits die de E.C.M. kontroleert zijn: 

O2 sensor circuit 

inlaatlucht-temperatuursensor 

inlaatspruitstuk-druksensor 

water temperatuur-sensor 

gas klep-positiesensor 

stationaire r.p.m. schakel circuit 

ontstekingscircuit 

Het storingsgeheugen is een belangrijk hulpmiddel bij het zoeken 
naar storingen om die reden kan het geheugen onder normale 
gebruiksomstandigheden dan ook niet gewist worden. 

er voor te zorgen dat het voer tuig als gevolg van een storing 
blijf t staan heef t de f abri kant nog twee systemen aangebracht 
namelijk het f ail-safe- en back-up funk tie. 

Fail-safe funk tie. 

f all-safe funk tie heef t betrekking op signalen en circuits van 
de: 

watertemperatuur-sensor 

gas klep-positiesensor 

luchttemperatuur-sensor 

inlaatspruitstuk-druksensor 



Indien in deze circuits en/of sensoren een storing optreedt wordt 
dit opgenomen in het storingsgeheugen. 
De E.C.M. schakelt vervolgens over op een in geprogrammeerde 
basiswaarde, ten aanzien van die sensor. Het voertuig kan 
blijven rijden, maar de motor zal als gevolg van de storing 
minder snel reageren op veranderingen in motor belastingen of 
rij-omstandigheden. 

Back--up funktie_ 



Als de pakkingring aanligt tegen de tankhals en men wil de vuldop 
nog vaster aandraaien hoort men een ratelend geluid van het 
doorslip-mechanisme. 
Om onderdruk in de tank voorkomen 
aangebracht. 

to is in vakuumklep in de dop 

brandstoffilter 
brandstof tank 
chassisbalk 
aanv0erglang 
afvoers lang 

brandstoffilter moet men rekening Bij het vervangen van het 
houden met door stroomrichting. 
Om die reden zijn de openingen van het 
out, zie afbeelding. 

filter gemerkt met in 

Het zal geen nadere uitleg behoeven dat het onderhoud 
afstellingen moeten gebeuren volgens de f abrieksvoorschrif ten. 
In het brandstofsysteem van de Vit ara een aantal 
aanwijzingen doorgevoerd welke nog niet eerder zijn toegepast. 

zijn 

onderhoud/afstellingen brandstofsysteem 

afdichtring 



De speling van de gas kabel moet worden uitgevoerd met stilstaande 
motor om de invloed van stationaire regel systemen uit te sluiten. 
De speling kan men op twee plaatsen kontroleren, namelijk bij het 
gaspedaal, (speling 10 - 15 mm) en bij de gas klep, (speling 3 - 5 
mm). 

gas kabel 
speling gas kabel 
borgmoer 
stel roer 

Door dat de E.c,m. het brandstofinjektie-systeem bestuurt, zijn 
er maar weinig afstellingen te verrichten, maar de afstellingen 
die gedaan kunnen worden zijn wel uiterst belangrijk. 



breng motor op bedrijfstemperatuur 
verhoog het toerental tot 1500 omwentelingen/minuut 
laat het gaspedaal daarna langzaam terugkomen tot de 
motor weer stationair draait. 

Als het nu gemeten stationair toerental niet kor rekt is, kunt U 
met behulp van schroef 1 op de juiste waarde instellen. 

alle bedrading en slangen van de E.P.I. 
kontrolesysteem moeten zijn aangesloten 
juiste afstelling gas kabel 
juiste afstelling klep speling 
juiste basis afstelling ontsteking 
luchtfilter in goede konditie en juist gemonteerd 
alle elektrische verbruikers uitschakelen 

en uitlaatgas 

Nadat de bovenstaande punten gekontroleerd zijn, 
te werk: 

gaat U als volgt 

de motor stationair Het stationaire toerental is kor rekt indien 
850 +/- 50 omwentelingen/minuut draait. 
Is het gemeten toerental buiten de 
worden afgesteld. 

toleranties dan moet het 

Voordat men het stationaire toerental gaat korrigeren/afstellen, 
moet men de volgende punten kontroleren c.q. afstellen. 

Basisafstelling 

Stat;onai;e toerentalafstellingen 



dat de motor onder alle omstandigheden vlot 

De eerste omstandigheid is tijdens het starten, de gas klep wordt 
nu door de opener iets verder geopend als voor stationair 
draaien. 
Hiermee wordt bereikt 
aanslaat. 
De tweede omstandigheid 1s bij motor toerentallen lager dan 4000 
omwentelingen/minuut, afhankelijk van de koelvloeistof temperatuur 
wordt de gas klep tussen de 0 en 10 se konden boven zijn 
stationaire stand gehouden. 
Indien men deze inrichting 
volgende procedure gaan volgen. 

gaat afstellen moet men de hierna 

qagklepgpguer 
onderdrukslang 
afstopplug 
:telschro&f 

Gasklepopener afstelling 



Als de motor op kon takt wordt gezet zal de check-enginelamp gaan 
branden en uitgaan als de motor draait. 
Hierdoor kan de bestuurder zien of de lamp 
funktioneren. 
In het voorkomende geval van een storing moet er een reserve- 
zekering geplaatst worden in konnektor waarna het mogelijk is 
het storingsgeheugen uit te lezen. 
Foutkodes kunnen op twee manieren uit het storingsgeheugen gewist 
wnrñen~ 

en het circuit goed 



Ondanks het feit dat S.m.c.-motoren toepast Welke nagenoeg schoon zijn, is men bij de Vit ara een stap verder gegaan. 
Men heef t bij deze motor niet alleen de al reeds eerder toegepaste items, zoals E.G.R., aktief kool filter toegepast, maar ook een Lambda regeling in kombinatie met een drie~weg katalysator. 
Door de toepassing van de katalysator, welke standaard onder vit ara is gemonteerd, moet er alleen orgel ode benzine voor vit ara worden gebruikt. 

de 
de 

De katalysator heet voluit 
woord reaktor wordt ook 
omzetter. 
wat voor naam eraan wordt gegeven maakt geen verschil want het gaat in principe om een apparaat waarin chemische reakties van gassen plaatsvinden bij hoge temperatuur onder invloed van een of meer katalysatoren. 
Een katalysator is een stof die een chemische reaktie teweeg brengt zonder daarbij zelf verbruikt te worden. 
Door bij de huidige katalysatoren platina, radium en palladium te gebruiken het mogelijk om 3 schadelijke gassen om te zetten, namelijk CH, co en wok in niet schadelijk storen. 
Aan de toepassing van deze drie stoffen dankt hij niet alleen zijn naam, drieweg katalysator, maar deze stoffen hebben er ook voor gezorgd dat de katalysator begint te werken vanaf 350 graden 
In het voorgaande is gesproken van chemische reakties, welke plaatsvinden binnen een katalysator, het zou in dit verband te ver voeren om ze allemaal tot in detail te bespreken. 
Om die reden zijn de drie belangrijkste hier genoemd: 

katalytische thermische reaktor, het 
wel eens vervangen door convertor of 

(kooldioxyde) 
(kooldioxyde + water) 
(stikstofdioxyde + kooldyoxide) 

Indien bij een motor gebruik wordt gemaakt van een mengsel met een konstente samenstelling en een katalysator met de juiste afmetingen wordt +/- 90% van de schadelijke gassen omgezet in niet schadelijke stoffen. 



Bij de bespreking van de katalysator is reeds gezegd dat chemische reakties optimaal zijn als de lucht brandstof verhouding stochimetrisch 15 ( 1 4 , 7  kg lucht + 1 kg benzine). Ondanks dat men de inspuit hoeveelheid elektronisch regelt is het zonder een speciale voorziening niet mogelijk om een kon stante mengverhouding te krijgen. . 

Wat hiervoor nodig 1s, is een apparaat dat in de uitlaat de katalysator, de samenstelling van de uitlaatgassen meet. 
voor 

Het 
zuurstof 
Door voor 

reageert op de hoeveelheid apparaat, lambda sonde genoemd, 
(02) in de uitlaatgassen. 

het inwendige van de lambda sensor een speciaal materiaal te kiezen 1s het mogelijk de hoeveelheid zuurstof in het uitlaatgas zichtbaar te maken door middel van een varieer ende elektrische spanning. 
Als 
delen 
Ãls het 
zuurstof delen 
zie afbeelding. 

het benzine-luchtmengsel arm is bevinden zich veel zuurstof in de uitlaatgassen, de lambda sensor-spanning is nu laag. 
benzinelucht-mengsel rijk is bevinden zich weinig 

in de štlaatqassen, de lambda sensor is nu hoog, 
5ll:zi;:hil:1lTiE§i'l.¢ 

- 
air fuel ratio 

Is het benzine-1uchtmengse±man de juiste samenstelling 14, dat geef t de lambda-sendespanning tussen de r en r Velt. Door nu de afgegeven spanning van de lamhdasonde te vergelijken met een constante spanning van r Volt, is het mogelijk om de samenstelling van het benzinelnchtmengsel, stapsgewijs bij te sturen, tot lambda . 
net als bij de katalysator begint de lambda sensor te geven bij temperaturen vanaf 350 graden . 

nauwkeurig aan 



om de katalysator t.a.v. het omzetten NOx te ondersteunen, wordt 
een deel van de uitlaatgassen opnieuw de cilinder binnen geleid 

vervnlqehs samen met het verse benzine-luchtmnegsel te worden 
verbrand. 
Aan de hand afbeelding systeem nader 
bekijken. 
De E.G.R.-klep (1) wordt bediend door de E.G.R. modulatie klep (2) 

de V.s.v.-klep (3). 
De membraan in de modulatie klep wordt bediend door de druk in het 
uitlaat spruitstuk en de veerkracht van de gemonteerde veren. 

van de zullen we het: 

E.G.R.*SYSt&€M 



er meer 
va kuur 

of minder buitenlucht 
boven de E.G.R.-klep 

Als gevolg van deze beweging kan 
naar binnen stromen, waardoor het 
wijzigt. 
Hiermee bereikt men dat de E.G.R. werking afhankelijk wordt van 
de druk in het uitlaat spruitstuk en uiteindelijk het 
motor toerental. 
Bij een laag motor toerental is de druk in het uitlaat spruitstuk 
laag, de membraan, in de modulatieklep, wordt naar beneden 
gedrukt waardoor er lucht binnenstroomt. 
Het va kuur boven de membraan van klep 1 zal hierdoor laag zijn 
waardoor de klep maar weinig geopend wordt. 
De hoeveelheid uitlaatgassen welke langs klep stromen is 
dan ook gering bij lage motor toerentallen. 
Bij het toenemen van het motor toerental zal ook de druk in het 
uitlaat spruitstuk stijgen waardoor de membraan tegen de 
veerkracht in naar boven beweegt. 
De hoeveelheid lucht, welke bij de modulatie klep naar binnen 
stroomt, neemt af waardoor het va kuur boven de membraan van klep 
1 stijgt. 
Op deze wijze bereikt men dat bij stijgend motortoerental ook de 
hoeveelheid uitlaatgassen welke worden gerecirculeerd toeneemt. 
Het va kuur boven de membraan van klep 2 is afkomstig van het 
inlaat spruitstuk en wordt door V.S.V. (3) doorgelaten. 
Deze v.s.v. (3) wordt bestuurd door de E.C.M., hierdoor 1s het 
mogelijk geworden om de v.s.v. (3) niet te bekrachtigen, waardoor 
dus uiteindelijk ook het E.G.R.-systeem niet werkt onder bepaalde 
omstandigheden. 

1 kan 





:on or in vakuum kunnen 

als de damp boven de vloeistof een bepaalde overdruk heef t 
bereikt, wordt de twee-wegklep (3) geopend en de dampen stromen 
het kool filter binnen. 
Als de motor wordt gestar t, worden de dampen uit het kool filter 
gezogen en meegevoerd de cilinder in. 
B1j het dalen van het vloeistof niveau 
ontstaan in de brandstof tank. 
In de twee-wegklep gaat nu de tweede klep open waardoor via het 
kool filter lucht kan toestromen. 
Op deze wijze bereikt men dat de 
konstant is. 

drug bowen de vloeistofspiegel 



Door deze kombinatie is 
afbeelding. 
De aandrijving van de uitgaande-as naar de voorwielen wordt verkregen met behulp van een hyvo-ketting vanaf de hoofdas. om het bedienen van de tussenbak nog verder te optimaliseren heef t men het schakel patroon gewijzigd, de schakel mogelijkheden op zich zijn niet gewijzigd. (zie afbeelding) 

de as naar de tussenbak verdwenen zie r 

Bij de Vit ara heef t men de vijf-versnellingsbak met een losse tussenbak vervangen voor een versnellingsbak met direkt daaraan aekonoeld de tussenbak. 
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Plaats de arm onder de hydraulische pers (zie afbeelding) gebruikmaking van de aangegeven speciaal gereedschappen. ' 
met 

Draagarmen . 

Zoals reeds gezegd de rubber bussen in de 
belangrijke bijdrage 
Vit ara. Um die 
de juiste wijze 
juiste gereedschap. 

draagarmen leveren een 
aan de veer- en stuur eigenschappen van de 

reden is het uiterst belangrijk dat de bussen op 
gemonteerd worden met gebruikmaking van het 

Demontage voorste bus. 

Verwijder 5 mm van de buitenrand, zie afbeelding. 



Attentie 

voordat U 
op de bus 

de bus in de arm perst, kontroleer 
in de juiste richting wijzen. 

eerst of de pijlen 

montage voorste bus. 

V an het speciaal monteren I zie Bus met behulp 
afbeelding. 
Bus er zo ver inpersen zodat 
aankomt. (zie afbeelding) 

de 

gereedschap 

buitenrand tegen de draagarm 

I 
Hydraulic press 



Montage achterste bus. 

smeer de bus in met 
de randen tegen de randen van het gat aanliggen zie afbeelding. 

Voor montage 
demontage. 

gebruikt 

zeep en pers hem vervolgens in de arm totdat 

hetzelfde gereedschap men als voor 

Plaats het geheel onder de 
gereedschap no.: 09951 - 16040. pers samen met het speciaal 

Demontage achterste bus. 

verwijder een uitstekende rand van de bus, zie afbeelding 



achterashuis 

schroefveer 

steekas 

schokdemper 

bovenste reaktie-arm 

onderste draag arm 

remtrommel 

bevestigingsplaat 

achteraslager 

remankerplaat 

olie-af tapplug 

Achtervering 



ook schroef veren toegepast in Voor de achtervering heef t men 
combinatie met een geleide achteras. 
Voor de geleiding van de achteras maakt men gebruik van drie 
geleidingsarmen. De onderste geleidingsarmenlinks en rechts 
bevestigd aan de as en chassis, zorgen ervoor dat de as op 
neer kan bewegen. 
De bovenste geleidingsarm, bevestigd aan en 
differentieel huis, zorgt ervoor dat de achteras de 
dwarsrichting kan bewegen. 
Verder neemt deze draag arm ook de reaktie krachten op als gevolg 
van optrekken en remmen. 
Deze konstruktie heef t niet alleen het voordeel van een goede 
as geleiding maar de bovenste reaktie-arm maakt een 
stabilisator stang en panardstang konstruktie overbodig. 

chassis 
niet in 



Ook voordat men een koppelingsreparatie uitvoeren 
merktekens aanbrengen op de flenzen. 
Deze handeling is een logisch gevolg van het feit dat 
f abri kant de aandrijf assen voor montage heef t gebalanceerd. 

gaat moet 

de 

VOOI.l°' en achteras z i j n 

onderhoud 

voorzien van 

behoeven gee11 tijdens hun 

De aandrijf assen naar de 
kruis koppelingen. 
Deze kruis koppelingen 
levensduur. 
Indien U de kruis koppelingen gaat vernieuwen smeert U dan 
kruis stukken met het juiste smeermiddel (supervet onderdeel no.: 

de 

Aandrijf assen 



stLnlrlulis 
kleppenhuis 
pomp 
oliereservoir 



Werking~stuurbekrachtiging 

Om dit principe toe te passen heef t men tussen de ingaande-as 
de eigenlijke wormaszuiger een torsie staaf aangebracht. op deze 
torsie staaf is een dwars stuk aangebracht welke de stuur klep 
bedient. 

torsiestaaf Als nu het stuurwiel wordt verdraaid wordt de 
gespannen waardoor ook de stuurklep wordt bediend. 
Door de verplaatsing van de klep wordt de onder druk staande 
vloeistof toegelaten aan een kant op de zuiger van de worm as 
zodat de draaiende beweging van het stuurwiel wordt ondersteund. 
De andere zijde van de wormaszuiger wordt gelijktijdig verbonden 
met de retourleiding zodat de zuiger kan bewegen. 
Indien men het stuurwiel niet meer verdraait stopt de 
bekrachtiging, vloeistofstroom, op het moment dat de torsiestaaf 
spanningsvrij is waardoor ook de stuur klep in de middenstand 
terugkomt. 
De torsiestaaf is 
niet meer wordt 
verplaatst. 

spanningsvrij op het moment dat het stuurwiel 
verdraaid en de wormasplunjer zich niet meer 

Op deze wijze staan 3 
rechtsaf. 

situaties rechtuit rijden en links- 







De toegepaste pomp is een zogenaamde schoepenpomp. 
Om te voorkomen dat de vloeistofstroom afhankelijk wordt van het 
pomp toerental, heef t men een vloeistof stroom regelklep 
aangebracht, welke in 3 f asem regelt, zie afbeeldingen. 

stuurbpkrachtigingspomp 



De druk ontlastklep 1s gekombineerd met de stromingsregelklep. 
De kogel (3) staat onder de systeemdruk welke via opening A2 (1) 
wordt doorgelaten. 
Als het stuurwiel wordt verdraaid en de systeemdruk wordt hoger 
dan 70 bar, wordt kogel (3) tegen de weerdruk in naar links 
bewogen. 
Een deel van de vloeistof stroomt nu terug naar het reservoir. 
Door het openen van de overdrukklep zal er een drukverschil 
ontstaan tussen kamer A (4) en kamer B (5). 
De vloeistofstroom klep beweegt als gevolg hiervan naar rechts, de 
opening A2 (1) wordt verkleind maar de systeemdruk blijf t 
gehandhaafd op 70 Bar. 

opening A2 
veer ontlastklep 
kogel 
kamer A 
kamer B 



o 

service aan stuurbekrachtiging. 

Bij het werken aan het bekrachtiging systeem dient men erop te 
letten op de eigen veiligheid i.v.m. de hoge drukken in het 
systeem. 
Om die reden is het dan ook niet toegestaan het 
dan 10 se konden in maximale stand te en. 

stuurhuis langer 

Vloeistofniveau kontroleren. 

het vloeistofpeil moet tussen min en max staan 

indien nodig bijvullen met DEXRON II 

vloeistofpeil kontroleren met stilstaande 
koude vloeistof 

motor en 

Drukken meten. 

drukken meten bij een vloeistof temperatuur tussen de 50 
graden en 60 graden c. 

op de juiste wijze drukmeter aansluiten, zie afbeelding 2. 



Hoe verdere metingen moeten worden verricht 
werkplaats handboek. 

is beschreven in het 

stuurhuis . 

niet korrekt funktioneert Indien U konstateert dat het stuurhuis 
móet U het in zijn geheel vervangen. 
Suzuki levert niet de benodigde reserve 
stuurhuis te repareren en/of te revideren. 

onderdelen on het 

Bekrachtigingspomp. 

De bekrachtigingspomp is bij 
revideren en/of te repareren met 

niet goed funktioneren 
reservedelen„ 

wel to 



staal met verhoogde treksterkte 



alleen voor de hard-top 
gebruikt bij cabriolet 
alleen gebruikt voor de buitenkant 





Suzuki Het voer tuig moet elke 12 maanden door een officiele 
dealer worden geinspekteerd. 
De inspektie heef t alleen betrekking op 
de lak, afdichtings kit, 
afwater-openingen. 
(holle ruimtes behoeven niet te worden geinspekteerd) 

algehele staat van 
bodycoating en het open zijn van de 

Eventuele lakbeschadigingen, als gevolg van bijvoorbeeld 
steenslag, moet in overleg met de klant worden gerepareerd. 
Het toezicht op de uitvoering van deze werkzaamheden moet 
worden uitgeoefend door de dealer. 

Aanrijschades mogen alleen met 
gerepareerd onder toezicht van de 

originele 
dealer. 

delen worden 

De nabehandeling van de vervangen delen 
volgens de voorschrift ten van de f abri kant. 

moet gebeuren 

De inspektiebeurten moeten worden afgetekend 
onderhoudsboekje op de daarvoor bestemde bladzijden. 
In de volgende gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op 
de earrosseriegarantie. 

in het 

klant verzuimt inspekties te laten uitvoeren 

onderhoudsboekje niet ingevuld 

klant verzuimt lakbeschadigingen te laten repareren 

roestvorming als gevolg van ondeugdelijke schade reparatie 

onjuiste nabehandeling van de vervangen delen 

invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld steenslag 

- 

Gezien het 
overbodig 

aandelen 

aantal maatregelen genomen door de f abri kant is het 
om het voer tuig voor aflevering aan de klant te 
met corrosiewerende middelen. (Alba, Tectyl, etc) 

geef t de f abri kant nu 6 jaar Als gevolg van deze 
carosserie-garantie. 
De garantie wordt alleen 
voorwaarden wordt voldaan. 

maatregelen 

dan gegeven als aan de volgende 


