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TOPIK 3 
CATERPILLAR NEW SCROLL FUEL SYSTEM 

 

PENDAHULUAN 
 

 
 

Gambar 3.1 

 
Jumlah bahan bakar yang terbakar pada sebuah engine berhubungan langsung dengan 
jumlah horsepower dan torque yang dihasilkan. Secara umum, semakin banyak bahan bakar 
yang diterima engine, semakin besar torque yang tersedia di flywheel.  
 
Sistem bahan bakar mengirimkan bahan bakar bersih pada saat dan jumlah yang tepat untuk 
memenuhi kebutuhan horsepower engine.  
 
Komponen sistem bahan bakar mencocokkan pengiriman bahan bakar dengan kebutuhan 
horsepower engine dengan merubah seberapa banyak bahan bakar diinjeksikan dan kapan 
diinjeksikan. Fungsi ini ditangani oleh jantung sistem bahan bakar, yaitu fuel injection pump.  
 
Cara beroperasi sistem bahan bakar pada engine 3406 Caterpillar akan didiskusikan di sini. 
Sistem ini disebut New Scroll Fuel System (NSFS). 
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KOMPONEN NEW SCROLL FUEL SYSTEM 
 

 
 

 1. Fuel Tank 7. Fuel Injection Pump 
 2. Primary Fuel Filter 8. Fuel Ratio Control 
 3. Fuel Transfer Pump 9. Governor 
 4. Secondary Fuel Filter 10. High Pressure Fuel Lines 
 5. Low Pressure Fuel Lines 11. Nozzle 
 6. Timing Advance Mechanism 12. Return Line 
 

Gambar 3.2 Komponen NSFS 

 
Komponen yang digunakan pada sistem pump and line adalah sebagaimana yang terlihat  
pada Gambar 3.2 dan daftar di atas. Beberapa dari komponen ini digunakan pada dua sistem 
bahan bakar jenis yang lain dan komponen-komponen tersebut akan diperkenalkan 
selanjutnya. 

 
Aliran Bahan Bakar pada Engine 3406 Caterpillar 

 

 
 

Gambar 3.3 System bahan bakar pada 3406 

 
Gambar 3.3 adalah skematik sistem bahan bakar engine 3406 B/C Caterpillar, dimana aliran 
bahan bakar dari tangki menuju injector di cylinder. Transfer pump (8) mengisap bahan bakar 
dari tangki (5) melalui primary fuel filter (6).  
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Transfer pump kemudian mengalirkan bahan bakar melewati hand priming pump, memasuki 
secondary fuel filter (4), kemudian memasuki fuel manifold (10) pada fuel injection pump, 
melalui fuel line (1).  
 
Bypass valve di dalam fuel injection pump mempertahankan tekanan bahan bakar. Dengan 
bahan bakar bertekanan di dalam fuel manifold, bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang 
high-pressure pump.  
 
High pressure pump memompakan bahan bakar dan mengirimnya melewati high pressure 
fuel line ke fuel injection nozzle (2) pada tekanan yang sangat tinggi. Saat tekanan bahan 
bakar di dalam high pressure fuel line melebihi tekanan bukaan nozzle, fuel diinjeksikan ke 
dalam ruang bakar.  
 
Dengan tekanan yang sangat tinggi dan lubang tip pada fuel injector nozzle yang sangat 
kecil, fuel dikabutkan dan memungkinkan pembakaran sempurna di dalam cylinder. Bahan 
bakar yang tidak diinjeksikan dialirkan kembali ke fuel manifold, kemudian melalui return line 
dan kembali ke tangki. Cap fuel tank harus berhubungan dengan atmosfer untuk mencegah 
kevakuman di dalam tangki.  

 
Fuel Tank 

 

 
 

Gambar 3.4 Fuel tank 

 
Fuel tank (Gambar 3.4) menyimpan, melepaskan gelembung udara (de-aerate) dan 
mendinginkan bahan bakar. Tangki berada pada lokasi dan ukuran yang berbeda-beda pada 
unit untuk memastikan sejumlah waktu operasi tertentu. Contoh pada gambar di atas 
menunjukkan fuel tank pada unit off-highway truck Caterpillar. 

 
Primary Fuel Filter 

 

 
 

Gambar 3.5 Primary fuel filter 

 
Primary fuel filter (Gambar 3.5) menyaring kotoran besar yang sering terkumpul di fuel tank. 
Primary fuel filter umumnya terletak sebelum transfer pump.  

Primary 

Fuel Filter 
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Filter ini biasanya mempunyai elemen yang dapat dibersihkan secara berkala untuk 
meningkatkan umur secondary filter serta melindungi transfer pump. 

 
Fuel Transfer Pump 

 

 
 

Gambar 3.6 Fuel transfer pump 

 
Segera setelah starter motor berputar dan pada saat engine running, fuel transfer pump 
memompakan bahan bakar. 
 
Fuel transfer pump terletak di bawah pump housing 3406B/C (Gambar 3.6). Pompa ini 
diaktifkan oleh camshaft fuel pump yang unik di dalam housing dan dapat mengirimkan 
sekitar 200 liter (44 gallon) bahan bakar per jam dengan tekanan 172 kPa (25 psi) pada 
engine model ini.  
 
Fuel transfer pump menghisap bahan bakar dari tangki melewati primary fuel filter. Hal ini 
memberikan aliran ke semua bagian bertekanan rendah dari sistem bahan bakar. Kegunaan 
utama dari fuel transfer pump adalah untuk memberikan suplai bahan bakar bersih yang 
mencukupi pada injection pump.  

 
Cara Kerja Fuel Transfer Pump 

 

 
 

Gambar 3.7 Cara kerja fuel transfer pump 

 
Fuel transfer pump (Gambar 3.7) adalah pompa tipe piston yang memompa dengan spring, 
digerakkan oleh lobe pada camshaft. Pompa menyuplai kebutuhan bahan bakar pada engine, 
ditambah dengan sejumlah bahan bakar yang dikembalikan ke tangki. Pompa ini berpiston 
tunggal, single action pump dengan tiga check valve satu arah untuk inlet, pumping, dan 
outlet.  
 
Pada Gambar 3.7, push rod hampir benar-benar memanjang dan return spring telah 
mendorong piston ke puncak pompa. Gerak ke atas dari piston membuka inlet check valve 
dan bahan bakar memasuki lubang inlet.  
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Check valve pumping pada bagian atas piston tertutup dan piston mendorong bahan bakar 
memasuki lubang outlet. Bahan bakar yang bertekanan ini membuka check valve pada outlet 
port. Tidak ada pressure relief valve pada pompa ini karena tekanan outlet bahan bakar diatur 
oleh gaya pumping spring.  

 

 
 

Gambar 3.8 Cara kerja fuel transfer pump 

 
Saat camshaft terus berputar, lobe camshaft tidak lagi memberikan gaya dorong ke push rod. 
Pumping spring sekarang menggerakan piston naik dan menaikkan tekanan bahan bakar di 
atas piston (Gambar 3.8). Hal ini menyebakan check valve menutup, inlet dan outlet check 
valve membuka. 
 
Seiring dengan naiknya piston, bahan bakar di bagian atas piston didorong melewati outlet 
check valve ke outlet port pompa. Bahan bakar juga bergerak melalui inlet port pompa dan 
inlet check valve, mengisi area di bawah piston. Pompa sekarang siap untuk memulai siklus 
baru.  
 
Fuel transfer pump yang digerakkan oleh gear juga digunakan misalnya pada engine 3500 
series Caterpillar dan engine 3406 EUI dan lainnya. Prinsip operasinya sama dengan pompa 
gear yang digunakan pada sistem hidrolik.  

 
Secondary Fuel Filter 

 

 
 

Gambar 3.9 Secondary fuel filter 

 
 
Bahan bakar keluar dari fuel transfer pump dan mengalir memasuki secondary atau final fuel 
filter. Tujuan secondary fuel filter adalah untuk menyaring partikel-partikel yang lebih kecil dan 
contaminant dari bahan bakar yang dapat merusak nozzle atau fuel injector.  
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Secondary fuel filter terletak antara transfer pump dan injection pump housing. Tidak seperti 
oil filter, fuel filter tidak memiliki bypass valve. Jika fuel filter tersumbat, aliran bahan bakar 
terhenti dan engine tidak akan hidup. Hal ini melindungi engine dari bahan bakar yang kotor. 
Secondary fuel filter diganti pada interval service dan normalnya berupa filter tipe throw away 
spin on.  

 
Fuel Priming Pump 

 

 
 

Gambar 3.10 Fuel priming pump 

 
Kebanyakan housing final fuel filter menyatu dengan fuel priming pump (Gambar 3.10). 
Pompa ini membuang udara dan mengisi sistem saat salah satu komponen sistem bahan 
bakar termasuk filter, dilepaskan untuk perawatan atau saat unit kehabisan bahan bakar. 
Karena sifat dari udara yang compressible, sehingga sedikit udara pun dapat mengganggu 
aliran bahan bakar.  

 
Fuel Injection Pump 

 

 
 

Gambar 3.11 

 
Dari secondary fuel filter, fuel dikirimkan ke fuel injection pump (Gambar 3.11). Pada sistem 
bahan bakar mekanikal, fuel injection pump (1), bersama dengan timing advance (2), 
governor (3) dan fuel ratio control (4) semua bekerja sama untuk mengatur penginjeksian 
bahan bakar. Komponen-komponen ini memiliki pengaruh langsung terhadap performa 
engine. Saat engine dibebani dan kecepatan engine berubah, sejumlah bahan bakar yang 
bervariasi harus diinjeksikan pada waktu yang berbeda-beda untuk mempertahankan burn 
window yang tepat. Timing advance mengatur kapan bahan bakar diinjeksikan dan governor 
mengatur seberapa banyak bahan bakar dikirimkan ke engine atau durasi. 
Fuel injection pump adalah jantung sistem bahan bakar. Memahami bagaimana pompa ini 
bekerja merupakan langkah awal yang penting untuk memahami sistem penginjeksian bahan 
bakar.  
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Pada sistem bahan bakar Caterpillar tipe scroll, injection pump mempunyai plunger dan 
barrel. Pergerakan plunger di dalam barrel menciptakan tekanan tinggi yang dibutuhkan 
untuk injeksi. Aksi ini dihasilkan oleh camshaft pada fuel injection pump. 

 
Camshaft Fuel Injection Pump 

 

 
 

Gambar 3.12 Camshaft fuel injection pump 

 
Gear front timing engine menggerakkan camshaft fuel injection pump pada sebuah kecepatan 
yang sama dengan kecepatan main camshaft engine. Gambar 3.12 adalah sebuah contoh 
camshaft fuel injection pump. Camshaft ini memiliki beberapa peningkatan dari camshaft 
rancangan awal. 
 
Peningkatan tersebut adalah camshaft yang lebih besar dan lebih berat yang memungkinkan 
lobe untuk dirancang agar bisa memberikan pengangkatan yang lebih cepat dan durasi 
injeksi fuel yang lebih singkat.  
 
Hal ini akan menaikkan tekanan injeksi untuk meningkatkan efisiensi engine, output yang 
lebih tinggi dengan bahan bakar yang lebih sedikit yang berubungan dengan emisi. Fuel 
transfer pump digerakkan oleh lobe unik pada ujung camshaft. 

 
Hydraulic Timing Advance Unit 

 

 
 

Gambar 3.13 Hydraulic timing advance unit 

 
Sebuah timing advance unit (Gambar 3.13) berfungsi untuk menambah (advance) atau 
mengurangi (retard) injeksi bahan bakar dengan merubah putaran camshaft fuel injection 
pump. Waktu injeksi bahan bakar dapat dimajukan atau dimundurkan.  
 
Memajukan waktu penginjeksian berarti bahan bakar diinjeksikan lebih cepat, memundurkan 
waktu penginjeksian berarti bahan bakar diinjeksikan lebih lambat. Seiring dengan 
meningkatnya kecepatan engine, maka perlu untuk menginjeksikan bahan bakar lebih cepat 
untuk memungkinkan waktu yang lebih lama untuk pembakaran (timing advance).  
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Sebaliknya seiring dengan berkurangnya kecepatan engine, fuel timing dimundurkan 
sehingga injeksi dimulai lebih dekat ke TDC.  
 

 
 

Gambar 3.14 Hydraulic timing advance 

 
Unit hydraulic automatic timing advance terletak di dalam cover di bagian depan engine 
(Gambar 3.14). Tujuan automatic timing advance adalah merubah awal injeksi bahan bakar 
ke dalam cylinder untuk mencapai pembakaran optimum seiring dengan berubahnya 
kecepatan engine.  

 

 
 

Gambar 3.15 Cara kerja hydraulic timing advance 

 
Saat kecepatan engine berkurang, flyweight menguncup dan gaya spring menggerakkan 
spool valve ke kanan (Gambar 3.15). Oil mengalir ke sekeliling spool valve dan menghasilkan 
tekanan untuk menggerakan body assembly dan carrier ke kanan, memundurkan timing.  

 
High Pressure Fuel Line  

 

 
 

Gambar 3.16 High pressure fuel line 

 
Pada sistem bahan bakar jenis pump and line, high pressure fuel line yang terbuat dari baja 
menghubungkan fuel injection pump ke fuel injection nozzle (Gambar 3.16). Sejumlah bahan 
bakar bertekanan yang dihasilkan oleh elemen pompa mengalir melewati high pressure fuel 
line ke fuel nozzle, yang terletak di cylinder head.  
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High pressure fuel line semuanya memiliki panjang yang sama untuk mencegah waktu injeksi 
yang berbeda-beda.  
 

 
 

Gambar 3.17 Adapter 

 
High pressure fuel line menghubungkan tiap fuel injection pump ke nozzle melalui adapter 
through-the-head (bulkhead/sekat) (Gambar 3.17). 

 
Nozzle 

 

 
 

Gambar 3.18 Fuel injection nozzle 

 
Gambar 3.18 adalah gambar melintang sebuah cylinder head dan menunjukkan fuel injection 
nozzle. Nozzle memiliki valve yang membuka saat tekanan cukup tinggi. Saat valve terbuka, 
fuel dikabutkan dan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Pada akhir siklus injeksi, terjadi 
penurunan tekanan dengan cepat, yang menyebabkan valve menutup.  

 

 
 

Gambar 3.19 Cara kerja nozzle 
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Dari port inlet fuel injection nozzle (Gambar 3.19), bahan bakar mengalir melalui filter screen 
memasuki area di bawah bagian tengah valve.  

 

 
 

Gambar 3.20 Cara kerja nozzle 

 
Bagian atas dari valve di bawah spring memiliki diameter yang lebih besar. Tekanan bahan 
bakar akan menekan diameter yang lebih besar ini untuk membuka valve melawan tekanan 
spring (Gambar 3.20). 
 
Saat tekanan bahan bakar yang menekan bagian tengah valve menjadi lebih besar dari gaya 
spring, valve naik dari dudukannya. Hal ini dikenal sebagai Valve Opening Pressure dari fuel 
injection nozzle. Dengan posisi valve yang tidak duduk, bahan bakar yang bertekanan tinggi 
akan dipaksakan melewati orifice nozzle memasuki ruang bakar.  
 
Tekanan sistem yang sangat tinggi menghasilkan pengabutan bahan bakar yang sangat baik 
untuk pembakaran yang efisien. 
 

 
 

Gambar 3.21 Cara kerja nozzle 

 
Bahan bakar akan terus diinjeksikan memasuki cylinder (Gambar 3.21) hingga tekanan 
bahan bakar pada bagian tengah valve menjadi lebih kecil dibandingkan gaya spring. Pada 
titik ini spring akan menekan valve ke dudukannya, menyekat injection nozzle. 
 

 
 CATATAN: 
 Fuel Injection nozzle tidak dapat dibongkar atau disetel. 
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Return Line 
 

 
 

Gambar 3.22 Return line 

 
Kebanyakan sistem bahan bakar engine diesel menyatu dengan fuel return line (No. 12, 
Gambar 3.22). Selalu terdapat kelebihan bahan bakar yang dikirimkan oleh transfer pump 
dibandingkan dengan yang digunakan engine. Return line mengarahkan kelebihan bahan 
bakar untuk kembali ke tangki. Kelebihan bahan bakar secara terus-menerus memberikan 
pendinginan dan pelumasan bagi komponen-komponen fuel injection pump.  

 

 
 

Gambar 3.23 Orifice bleed valve 

 
Sebuah orifice bleed valve juga terpasang di ujung manifold (Gambar 3.23). Jalur di dalam 
fuel manifold mengarahkan bahan bakar ke orifice bleed valve. Sekitar 10 gallon (40 liter) 
bahan bakar per jam dan semua udara di dalam sistem kembali ke tangki suplai melalui valve 
ini. Hal ini membantu menurunkan temperature bahan bakar dan menghilangkan gelembung 
udara di dalam bahan bakar yang dapat mengurangi horsepower. 
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Pemompaan Jumlah Bahan Bakar 

 

 
 

Gambar 3.24 Fuel injection pump 
 
Seperti ditunjukkan pada Gambar 3.24, fuel injection pump terdiri dari: 

 Bushing 

 Rack 

 Return spring 

 Lifter assembly 

 Camshaft lobe 

 Gear segment 

 Plunger dengan scroll 

 Check valve 

 Fill port 

 Barrel 

 Spill port 
 

 
 

Gambar 3.25 Fuel injection pump housing 

 
Fuel pump housing mempunyai rangkaian elemen pompa yang digerakkan oleh camshaft fuel 
injection pump. Terdapat satu elemen untuk tiap cylinder engine. 
 
Area yang ditunjukkan pada Gambar 3.25 adalah penampang sisi engine dari housing fuel 
injection pump. Penampang ini menunjukkan sebuah unit pompa lengkap di bagian tengah 
dan sebuah penampang pompa di sebelah kanan. Di sini terlihat hubungan antara pompa 
group dan rack, saat rack menggerakkan gear segment. Perhatikan juga lifter dan return 
spring. 
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Bushing menahan pompa di housing dan o-ring seal mencegah kebocoran. Heavy duty return 
spring menekan turun lifter assembly untuk memastikan persentuhan yang konstan dengan 
lobe camshaft. 

 

 
 

Gambar 3.26 Guide pin dan spacer ring 

 
Gambar 3.26 menunjukkan bahwa tiap lifter memiliki guide pin untuk membantu 
menyelaraskan gear segment ke rack saat memasang pump. Spacer ring memberikan 
permukaan wearing seating yang panjang untuk pompa, dan memastikan semua pompa 
duduk pada posisi yang sama.  
 
Spacer ring mempunyai ketebalan yang sama sehingga pengaturan waktu penginjeksian 
telah ditetapkan sejak dari pabrik. Oleh karena itu, lifter head setting tidak diperlukan lagi. 

 
Cara Kerja Fuel Injection Pump 

 

 
 

Gambar 3.27 Cara kerja fuel injection pump 

 
Pada awal siklus, return spring menahan lifter turun ke base circle cam lobe (Gambar 3.27). 
Karena plunger terpasang ke lifter, plunger akan turun ke barrel. Fill dan spill port keduanya 
terbuka.  
 
Tekanan bahan bakar di manifold akan menyebabkan bahan bakar mengalir masuk dan 
mengisi area barrel di bawah plunger.  
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Gambar 3.28 Cara kerja fuel injection pump 

 
Seiring dengan berputarnya camshaft, cam lobe akan menaikkan lifter dan plunger (Gambar 
3.28). Pergerakan ke atas dari plunger di dalam barrel akan menutup spill port terlebih dahulu 
dan kemudian fill port. Saat fill port menutup, langkah efektif dan penekanan bahan bakar 
akan dimulai.  
 

 
 

Gambar 3.29 Check valve terbuka 

Tekanan naik dengan sangat cepat seiring pergerakan naik dari plunger (hingga 15.000 psi 
atau 103.420 kPa Maksimum). Saat tekanan di barrel mencapai 100 psi (690 kPa), check 
valve akan terangkat dari dudukannya sehingga memungkinkan bahan bakar untuk mengalir 
ke injection line (Gambar 3.29). 

 

 
 

Gambar 3.30 Akhir penginjeksian 

 
Saat plunger mendekati ujung langkahnya di dalam barrel, slot pada plunger akan 
berhubungan dengan spill port. Hal ini mengakhiri langkah efektif pompa. Bahan bakar 
bertekanan tinggi di barrel akan segera mengalir dari chamber melewati spill port memasuki 
manifold pump housing (Gambar 3.30). 
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Gambar 3.31 Check valve tertutup 

 
Saat tekanan di barrel turun, check valve akan tertutup (Gambar 3.31). Hal ini akan 
mengurung bahan bakar bertekanan tinggi di injector line. Untuk mengatur tekanan pada high 
pressure fuel line, check valve reverse flow terbuka dan memungkinkan bahan bakar pada 
high pressure fuel line menuju ke barrel.  
 
Check valve reverse flow tetap terbuka hingga tekanan pada high pressure fuel line turun ke 
1000 psi (6900 kPa). Pada tekanan ini valve akan menutup dan menahan tekanan yang 
tersisa di dalam fuel line.  

 
Jumlah Bahan Bakar 
 
Pada siklus pompa sebelumnya, scroll tidak membuka spill port hingga plunger telah 
melakukan langkah sempurna. Sehingga, sejumlah maksimum bahan bakar akan diinjeksikan 
ke dalam cylinder dan engine akan berada pada throttle penuh.  
 
Plunger melakukan panjang langkah yang sama di setiap siklus. Variasi atau pengukuran 
jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, dilakukan dengan memutar plunger. 

 
 

Gambar 3.32 – Kiri: Full Load 
Kanan: Idle Rack 

 
Pada throttle penuh, bagian dasar scroll membuka spill port pada akhir langkah dan sejumlah 
maksimum bahan bakar diinjeksikan (Gambar 3.32, kiri). Untuk mengoperasikan engine pada 
kecepatan idle, plunger berputar searah jaruh jam sehingga scroll membuka spill port lebih 
cepat (Gambar 3.32, kanan). Area pada scroll di antara idle dan throttle penuh memberikan 
langkah efektif yang bervariasi untuk throttle efisien yang halus dari engine.  
 
Jika plunger sepenuhnya berputar searah jarum jam, celah pada plunger sejajar dengan spill 
port dan tidak memungkinkan terjadinya pemompaan. Posisi ini digunakan untuk mematikan 
engine. 
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Gambar 3.33 Gear segment 

 
Untuk mengatur perputaran plunger, gear segment yang dipasangkan pada plunger 
berhubungan dengan rack di housing pompa (Gambar 3.33). Pergerakan maju mundur dari 
rack akan memutar plunger. Enam plunger di housing pompa berhubungan dengan rack 
untuk menghasilkan sejumlah bahan bakar yang benar-benar seragam. Pergerakan fuel rack 
diatur oleh governor assembly.  
 

 
 

Gambar 3.34 Gear segment dan rack 

 
Gambar 3.34 adalah gambar lain dari gear dan rack. Pergerakan rack memutar plunger pada 
barrel dan merubah hubungan scroll dengan spill port.  
 

 
 

Gambar 3.35 Spill port 

 
Bahan bakar yang dialirkan melalui spill port bertekanan tinggi. Untuk mencegah erosi pada 
housing pompa, dowel yang berlubang mengarahkan bahan bakar dari spill port ke fuel 
manifold (Gambar 3.35). 
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Gambar 3.36 Cover plate 

 
Bahan bakar yang keluar dari dowel menghantam cover plate baja (Gambar 3.36). Semburan 
bahan bakar yang bertekanan tinggi ini menyebabkan bintik-bintik terang yang segaris 
dengan spill port pada cover plate manifold yang terdapat pada sistem bahan bakar 3406B/C.  
 

  
 

Gambar 3.37 

 
Selama langkah pompa, jalur balik high pressure bleed sejajar dengan alur di sekeliling barrel 
dan plunger selama injeksi untuk mencegah percampuran dengan oli engine (Gambar 3.37, 
kiri). 
 
Saat engine shut off, alur kecil di check valve memungkinkan tekanan 1000 psi pada high 
pressure fuel line akan release (Gambar 3.37, kanan). 

 
PROSEDUR MELEPAS DAN MEMASANG FIP  
 
Prosedur Melepas Fuel Injection Pump 

 

 
 

Gambar 3.38 
 

1. Lepaskan fuel line (1) dari fuel transfer pump. Lepaskan fuel line (2) dari housing fuel 
injection pump. Lepaskan line (3) dari fuel ratio control dan housing aftercooler (Gambar 
3.38, kiri). 

 
2. Lepaskan fuel injection line (4) dari housing fuel injection pump (Gambar 3.38, kanan). 
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PERINGATAN: 
Jangan melepaskan air line dari governor air compressor hingga tekanan udara nol. 

 

 
3. Lepaskan bleed valve, dan buang udara bertekanan di dalam tangki udara.  
 

 
 

Gambar 3.39 

 
4. Lepaskan air line (5). Lepaskan coolant line (6) (Gambar 3.39, kiri). 
 
5. Berat housing fuel injection pump dan governor adalah 57 kg (125 lb). Pasangkan hoist 

ke housing fuel injection pump, dan lepaskan bolt (7) (Gambar 3.39, kanan). 
 

 
 

Gambar 3.40 
 

6. Lepaskan dua nut dan dua bolt (8) serta bolt (9). Lepaskan housing fuel injection pump 
dan governor (10) (Gambar 3.40, kiri). 

 
7. Lepaskan seal O-ring (11) dari housing fuel injection pump (Gambar 3.40, kanan). 
 
Prosedur Memasang Fuel Injection Pump Housing Dan Governor 

 

 
CATATAN: 

 Dibutuhkan socket 5P0144. 
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Gambar 3.41 
 

1. Pasang hoist ke housing fuel injection pump dan governor (1). Pastikan tiga seal O-ring 
terpasang di posisinya pada housing fuel injection pump. Pasang housing fuel injection 
pump dan governor ke timing gear housing (Gambar 3.41, kiri). 

 
2. Hubungkan air line (2) dan water line (3) ke air compressor (Gambar 3.41, kanan). 
 

 
 

Gambar 3.42 
 

3.  Hubungkan fuel line (4) ke housing fuel injection pump, dan kencangkan nut dengan 
torque 40 ± 7 Nm (30 ± 5 lb.ft) dengan tool (C) (Gambar 3.42, kiri). 

 
4.  Hubungkan fuel line (5) ke housing fuel injetion pump, dan hubungkan fuel line (6) ke fuel 

transfer pump. Pasang line (7) antara fuel ratio control dan housing aftercooler (Gambar 
3.42, kanan).  

 

 
  CATATAN: 
  Untuk timing fuel injection pump, lihat pada “Memasang Automatic Timing Advance”. 
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