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Resim 1: Kontak köprüsüyle birlikte marş motoru kesiti (1) Manyetik 
şalter (2), Avara kolu (3) ve serbest tekerlek kavramalı pinyon dişlisi (4)

Resim 3: Tam hasar – 
kömürleşmiş indikatör kâğıdı 
ve erimiş izolasyonla birlikte 
aşırı ısınmış manyetik şalter

Resim 2: Üst: Yeni durumdaki 
manyetik şalter – İndikatör kâğıdı 
renk değiştirmemiş. 
Alt: İndikatör kâğıdının belirgin 
derecede renk değiştirmesi

Önemli: Genel olarak marş motorunun maksimum 30 saniye çalıştırılması ve ardından en az 2 dakika boyunca 
soğumaya bırakılması tavsiye edilir. Bu işlem, daha uzun bir ara vermek zorunda kalınmadan önce, toplam olarak 
maksimum 3 kez arka arkaya gerçekleşmelidir. Amacının dışında bir kullanım, örneğin yakıt fi ltresi değişiminden sonra 
enjeksiyon sisteminin havasını boşaltmak için, kesinlikle tavsiye edilmez! 

Marş motorlarının basit, ancak önemli bir görevi vardır: 
İçten yanmalı motoru çalıştırmak. Burada uygulamaya 
bağlı olarak, boyutlarına, yapılarına ve güçlerine göre 
ayırt edilirler. Ancak işlev hep aynıdır: Bir manyetik şaltere 
akım verilir ve pinyon dişlisi bir kol aracılığıyla volanın dişli 
çerçevesine bastırılır. Aynı zamanda bir kontak köprüsü 
marş motoruna giden akım devresini kapatır; marş 
motoru döner ve motorun çalışmaya başlamasını sağlar. 
Marş motoruna verilen akım kesildiğinde, manyetik şalter 
kontak köprüsünü açar, pinyon dişlisi ayrılır ve dişli 
çerçeve üzerinden kayarak, başlangıç pozisyonuna geri 
döner. Bu döngü, genellikle sadece birkaç saniye sürer. 

Marş motorunun uzun bir süre boyunca, kısa aralıklarla 
peş peşe ve yeteri kadar ara verilmeden çalıştırılması 
durumunda, yüksek sıcaklıklar oluşur. Sarımları olan 
manyetik şalter, bir ısıtma bobinine benzer – bu durum, 
marş motoru üzerinde anormal yüklenmeler oluşturur.

Bu tür aşırı yüklenmeler, üretim sırasında manyetik şalterin 
etrafına sarılan ve belirli bir sıcaklığın aşılması durumunda 
renk değiştiren indikatör kâğıdı ile kanıtlanabilir. Buna göre 
kuvvetli renk değişimi, marş motorunun maruz kaldığı 
termik aşırı yüklenmelerin net bir kanıtıdır.
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