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I. TECHNJCKĚ ÚDAJE A ÚDRŽBA

‚

Káni
Perovanie prednéhO kolesa
Zdvih prednéhO perovania
Zadně perovanie

1. Technické údaje

—

Hmotnost vozidla bez paliva
—65 kg ± 2 %
M:::-:rn. zataženie osi predného kolesa 62 kg
Maxim. zataženie ost zadněho kolesa
168 kg
—

celkové prevody: 1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň

—

—

I.
1: 27,72
30,03
1 : 15,18 alebo 16,44
1 : 10,27
11,13

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—‘

—

—

—

—

—

—

—

—

Zdvih žaclného perovania

teleskopická vidlica
90 mm
kyvná vidlica s dvoma tele
skopickými tlmičmi
85mm

—

Motor
Typmotora
Obsah vaIq@.~r
Priemer vaia ‘(vřtanie)
Zdvih plest~~Kompresný pomer
Max. výkon motora
Druh vyplachovania
Základný predstih zapalovania
Vzdialenost kontaktov prerušovača
Ložiska motora

—-

—

—

—

B-

Materiál valca

—

—

—

—

—

—

dvojdobý
49,9 ccm
38 mm
44mm
1:9,5
3,5 K (2,5kw pri 600~bt/min.)
vratné
1,2
1,5 mm
0,4mm
1.
6202 ~ 15/35X11.
ks
6303
15/42X13
2 ks
6004
20/42X12
1 ks
hliníková zllatina s vložkou
zo sivej llatiny
PAL 14-8 R
Jikov 2917 PSb,
68
38
17 mm
12 kg
—80 dB

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Spotreby, rýchlostt
Pri zataženi
—

—

Priemerná spotreba
Maximálna rýchlosf
Maxim. stúpavosf

—

—

—
—

—

—

—

—
—

--.

—

—‘~

~

—

~

—

—~

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Převody
Počet prevodových stupílov
Spojka
Prlmárny prevod refazou
Sekundárny prevod refazou
.

—

—

—

—

®125mm
20mm

—

Kolesá
Vyhotovenie

—

—

—

—

—

—

—

2 osobami (160 kg) 1 osobou
(80 kg)
3,2 1/100 km
2,3 1/100 km
50 km/h.
60 km/h.
15%
26%

rovnaké vzadu i vpredu,,.
vzájomne vymenitelné
iSA X 16“
2:75 X 16“
celonábojOvé
6201 ~ 12/32X10
4 ks
6004 ~ 20/42X12
1 ks
1,5 atp
1,9 atp

‘

—

.

Sviečka
Typ karburátora
Hlavná dýza
Dýza voYnobehu
Priemer difúzora
váha motora
Maxim, hladina hluku

—

—

—

—

Brzdy
Priemer bubna (čeYustl)
Šírka obloženia

Rozmery rátika
Rozmery pneumatik
Bubny
Ložiská kolies
prevodu
Ložisko hnaného kolesa sek.
Tlaky: predná pneumatika
zadná penumatika
—

—

palivová nádrž
celkový obsah

—

—

—

—

—

—

—

—

GenerátOr
Zapafovacia cievka
Kondenzátor

—
—
—
—
—

—

—

8 1 Jawa 50/23 A
5,5 1
Jawa 50/20
i~ 48 mm, 0—80 km/h.

—

—

Rýchlomer
Elektrické zariadenie
Zapalovailie
Osvetlenle
výkon
—

—

S

—

príslušenstvoni
predně svetlo
zadně svetlo

—
—

magnetově 6V
25 ~ Ý~
5W
Magneto 6 V, 20 W
8 V, 02
9210.30
0,27 MF.
‘

—

3
dvojlamelová v olejovom
kúpeli
3/8“ X 3/8“
44 čI.
1 X 12,7 X 5,21 X 111
—

1
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Triedenie piestov

I. výbrus

ii. výbrus

38,45 —0,01

III. výbrus

38,70 —0,01

iv. výbrus

+ 0,00
38,95 —0,01

P 0 z fl

—0,01

+ 0,00
38,22 —0,01
+ 0,00
38,47 —0,01

38,21

38,46 + 0,00
001
+ 0,00
38,71 —0,01
+ 0,00
38,96 —0,01

+ 0,00

a m k a:

+ 0,00

+0,00
37,96 —0,01

+000

37,95 —0,01
+0,00
38,20 —0,01

Piest normálny

+ 0,00

Rozmet prs triedenie
zakiadne piesta.

+ 0,00
38,72 —001
+ 0,00
38,97 o,ol

piestov sa kontroluje 32 mm od

3. Tabulka triedeilia pre montáž o~nicového ložiska
Vaičeky
Ojnica

Jawa 50, typ 20, 23 A

B

A
___________Ic
ID
V

—

Obr. 2. Schéma pravodov.

1
2
3

Q.
C

2. Trledenje plestoy a valen

vší
VI

4

5
Piesty a valce sú roztriedené do troch skupín (A, B, C) Üodla pfle
merov. Písmeno .vyznačujúce triedenje je na dielocli vyrazeně. Po pre
brůsení a vyhonovant vaica Sa musí na hornú dosaciaclu plochu vy
razíť písmeno triedenia a číslo výbrusu. Valce sa prebrusujú a honujil
na priemery, ktorě sít uvedené v tabuIke.
Označenje piesta sa musí zhodovaf

5

Valec normalny
I. výbrus
II. výbrus
III. výbrus
IV. výbrus
6

38,00+0,008
38,25 + 0,008
38,50 ÷ 0,006
38,75 + 0,008
39,00 + 0,006

III

E

IFIG
I
H

---

ill

I

IiI

I

H

KIukový Čap

Vaiček

——

—

~‚002

II 25,196 + 0,002
III 25,198 ± 0,002
IV 25,200 ± 0,002
V 25202 ± 0,002
VI 25,204 + 0,002
VII 25,208 + 0,002

C

rL~
38,006 + 0,005
38,258+0,005
38,508 + 0,005
38,756 + 0,005
39,006 + 0,005

IV
I~I~I

OjniCa

označením vaica.

B

iv
III
i1~~

Montážfle skupiny:

Triedenje valcoy
A

VI
V
iv

38,011+0,005
38,261+0,005

.

B 2,499 0,002
C 2,498 0,002
D 2,497—0,002
E 2,496— 0,002
F 2,495 — 0,002
n~494~,~0,002—
H 2,493—o,Q02~
I .2,492 0002

0,002
0,002
4 20,194— 0,002
5 20,192— 0,002
2
3

20,198
20,196

—

Prikiad triedenia podia tabulkyť Za predpokladU, že použijeme ojníCu
25,198 ± 0,002 (skupina III.) a kfukový čap ~ 20,192 — 0,002
(skupina 5), pre sparovanie musíme podia tabulky použit valčeky
~jo02-~skupFna-PH.

38,511+0,005

®

38,761 ± 0,005

39,011 + 0,005

?

J

7

www.JAWA-50.cz

4. Tabulka údržby vozidla
Po uhehnutí km

.

Prevádzaný úkon

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Důkladné očistenie vozidla
Kontrola tlaku v pneumatikách — nahustenie
Preskúšanie svietidiel a bzučiaka
Preskúšanie a nastavenie bfzd
Preskúšanie zapažovacej sviečky, jej vyčistenie a nastavenie
správnej vzdialenosti elektród
Dekarbon!zácia tlmiča výfuku
Dekarbonizácia hlavy valca, piestu, výfukového kanála vo
valcl a výfuk. potrubia
Výmena mikrofiltra
Prekontrolovanie a dotiahnutie všetkých káblov vo svorkách.
Kontrola izolácie káblov
Kontrola a dotiahnutie lúčov v kolesúch
Kontrola a dotiahnutie všetkých vonkajšich skrutiek, matic
a čapov vč. upínacích skrutiek motora
Kontrola a vyčistenie karburátora a palivového kohúta
Preskúšante a nastavenie vůle spojky
Vyčistenie kontaktov prerušovača a kontrola zaparovania
Mastenie čapu vahadla a plsti prerušovača (7)
Očistenie a primastenie sek. refazo priamo na stroji (10)
Kontrola napnutia sekundárn9j refaz~
Demontáž sekondárnej retaze, vypranie, napustenie teplým
mastidlom. Montáž a nastavenie (10)
Premastenie čapov ručných páčok (2) a čapu nožnej brzdy (3)
Mastenie teleskopickej vidlice (4)
Mastenie ložísk kolies (6)
Mastenie otočnej rukoväti plynu (8)
Kontrola a doplneaie oleja v rýchlostnej skrini (5)
Výmena oleja v rýchlostnej skrini (5)
Premastenie laniek plynu, spojky a bfzd (14)
Premastenie čapu štartovacej páky (12), čapu stojana (13),
prevodov rýchlomeru (17), kYúčov břzd (11) a hriadela
rýchlomeru (16)
Mastenie guliek ložiska v hiave riadenia (15)
Kontrola funkcie zadných teleskopických tlmičov, podfa
potreby doplnenie tlmičovou kvapalinou (18]

0

1000

X
X
X

X

L

3000

5000

7500

10000

poznámka

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

x

X
x

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

XX

XX
x

XX
x

XX
x

X
X
x

X
X
x

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

PodIa potreby
Vždy pred jazdou
Vždy prod jazdou
Vždy pred jazdou

.

Kontrola podIa potreby

Každých

10000km
‘

X

X
Každých 900—1000 km

X
X

‚

V

X
X
X

X
X

Í

X
X

Každých gao—iDOU km

Každých 3000—5000 km
Prvý raz Po 500 kaJ

x
X

Podta potreby

9
8
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C

Po ubohou«
. km
podYa tab, údržby

H‘

CD

‘1
to

C)

t

0~‘

fl

03
N

KVOČe břzd (prl demontáži)
Čap spúšíacej páky
Cap stojana
Hlava riadenla (po demontáži
a umyli namastíť)
17 Provody náhonu rýchlomeru

1.1
12
13
15

6 otoČná rukovat plynu
10 sekundárna retaz (ponoronim
do rozohrlateho tuku)

3 Cap nožnej brzdy
4 Teleskopická vldlica

Miesto mastenta

Mastiaci tuk A 00

W

7 Plsť prorušuvuča (mierne napus
tíť tukom a niekotkými kvapka
ml oleje)
6 t,ožiská koties a ložisko reťazo
vúho kolesa

Mastiaci tuk AV 2

pohonná zmes

—

S Rýchlostná skrlfla

v záUel‘u Po uhehnut( prvých 500 km a ďalšlch 2500 km vymenit olei.
oLej M S mix s henzlnom v pomere 1:20.

—

18 Zadně teleskopické tlmlČe — doplnit t)miČovým olejoni podVa patreby (v každom tlmiČl olejová
náplň 30 ccm). Výmena oiejtt 1 X za 2 roky. Pri demontáži tlmiča namastit pružiny tukoni A 00.

5 Rýchlostná sktlIla (výmena
oLein)

ta Hrladet rýchlorneru (po odpojeni
nakvapkat niekoYko kvap lak

7 Čap vahadta prerušovača
(kvapka olejuj
14 Lanká

2 Čapy ručných páčok
S Rýchlostná skriňa (doplnenie)
10 sekundárna retaz .— primastente

nevodový olej PP7

Tabu!ka mastenia

II. PODVOZOK
Ja

6. Vybratie preduélio kolesa (obr. 4)
FomocoU nástrčkového kiúča 17 vyskrutkuieme maticu (29), snímeme pružnú podložku (30) a vytiahueme hriadel kolesa (28). Miernym
spustením kolesa smerorn dolu vytiahneme čap veka brzdového bubna
(17) zo záchytu reakcie a snímeme koleso. Veko brzdy i 5 čelusfami
(17) zostane na lanku prednej brzdy.
7. Vybratie zadného koidsa (obr. 6)

Os i maticu demontujeme ako pri prednom kotese (kap. 6). Uvolní
me lanovod zadnej brzdy spod príchytky (z vnátorne] strany kyvnej
vidlice). Na íavej strane vytiahneme smerom dozadu záchyt reakcie
(27). Koleso vysunieme zo záberových kolíkov reťazového kolesa (32),
presunieme ho do hornej zadnej časti krytu, z kolesa snímeme veko
brzdy a odložíma ho volne cez Iavé rameno kyvnej vidlice. Zdvihne
me motocykel za rukovat na zadnom kryte tak, aby koleso volne vy
padlo.

É

IJpuzorneute:
Fri montáži zadného kolesa na motocykel dávaine
záchyt reakcie nenamontovali opačne (olYr. 5).

pozor, aby sme

4

15

15

22

j-i
2ľ‘
Č

19~
61

Obr. 4.

Obr. 5.
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8. výmena loMsk v kolesácb (obr. 4)
Výmena ložísk je pri obidvoch kolesách rovnaká. Z obidvoch strán
náboja kolesa vyberieme tesnenie (10). Z !avej strany náboja vybe
rieme pomocou segerových klieští poistný krúžok (18). Ložlská vy
razíme.
Rovnakým spösobom postupujeme pri demontáži pravého ložiska
(15). Po demontáži všetky súčiastky očistíme od starého tuku a umy
jeme V petroleji, v pripade opotrebeflia ložísk vymeníme tieto za no
vé. Fri montáži ložísk postupujeme nasledovne. Pre u!ahčenie montá
že ložísk ohrej eine mierne náboj brzdového bubna na cca 80°. Na Xa
ve] strane vsunieme ložisko, toto zaistíme segerovým krúžkom a vId
žíme tesnenie 5 pIstou. Do náboja natlačíme vazelínu, vsunieme roz
perku, pravé ložisko 5 tesnením a plsfou. Plstové tesnenie napustíme
pred montážou motorovým olejom.
Obr. 7

I

9. Demontáž brzdy
Po demontáži veka brzdy (17a) z naboja kolesa roztiahneme brzdo
vé čeíuste (20) a stiahneme ich z veka brzdy (19a). Fri montáži po
stupujeme obráteným spösobom. Čap i brzdový k!úč mierne namastí
me mastlacim tukom.

Obr. 6

14

10. Demontáž zadného reťazového kolesa a výmena ložiska (obr. 6)
Zadně refazové koleso mĎžeme demontovat Po vybratí zatínélio ko
lesa z vozidla. Rozpojíme sekundárnu refaz a odpojíme ohybný bylade! od náhonu, rýchlomeru (40). K!účom ~ 27 vyskrutkuleme upev
ííovaciu maticu (50) a z pravého ramena kyvnej vidlice snímeme re
fazové koleso úplné (32), (obr. 9). Z náboja refaz~ového kolesa snímeme náhon rýchlomeru (40) a miernym klepnutím dreveným kladivem
vyrazíme náboj (31) z ložiska. Vyberieme tesnenie (38). Fomocou
segerových klieští snímeme poistný krúžok (34). Ložisko (33) vyra
zíme.
Fri montáži postupujeme obráttným spbsobom. Ložisko namastíme
tukom a plst napustíme olejom.
15
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11. Demontáž a montáž krytov (obr. 8, 9)
a) Predný kryt
Po pootočení poistky smerom dozadu chytíme predný kryt (2) za
spodnú časí, ktorú mierne roztiahneme a naddvihneme [obr. 9). Po
tom celý kryt potiahneme dozadu natolko, až sa nám v jeho hornej
časti vysunie háčik z otvoru v ráme.
b) Predný ochranný štít
Fri jeho demontáži postupujeme nasledovne:
Odskrutkujeme skrutku svetlometu a odklopíme ho. Z rýchlomeru
odpojíme ohybný hriadeí. Z kábla zapaÍovacej cievky odskrutkujeme
káblovú koncovku. Ohybný hriadel i kábel zapaYovacej cievky vytiah
neme spoločne s gumovými prlechodkami z ochranného štítu smerom
k motoru. Na obidvoch stranách stúpačiek vyskrutkujeme Po jednej
skrutke M 5X10, ktoré upevňujú tunel (17) k stúpačkám a tunel sní
meme. V hornej časti predného štítu (16) vyskrutlcujeme 4 skrutky,
v dolnej Časti 5 skrutiek M SX1O upevňujúce predný štít k rámu a
podlahám. Predný štít snimeme.
c) Zadný kryt
Odskrutkujeme tn škrutky M 6X10 pod sedlom v jeho prednej časti
a sedlo snimeme. Nad motorom rozpojíme v bakelitovej svorke žité
káble zadného svetla. Po odskrutkovaní dvoch matíc M 6 v hornej
Časti zadného krytu, jednej skrutky M SX 10 upevňujůcej kryt k rámu
a štyroch skrutiek M 5 X 10 s maticami upevňujúcimi zadrní časf krytu
Ic podlahám, miernym roztiahnutím kryt snímeme.
Pri montáži krytov postupujeme obráteným spčsobom.
.

L.

Obr. 8. Jawa 50, typ 20
16
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12. Demontáž svetlometu
Na spadne) časti rámika vyskrutkujeme skrutku M
svetlomet. Pootočením telesa S uzáverom na zadnej
snímeine svetlomet.
13. Demontáž riadidlel
Riadidla demontujeme spoločne S lanovodom plynu. Snímeme pred
ný kryt, pravé veko motora a na karburátore odpojíme lanko plynu
(kap. 23). Na rladidlácl‘ demontujeme svetlomet (kap. 12) z uzáveru,
a zo bzučiaka odpojime káble vychádzajúce z prepínača svetiel na
riadidlach. Klúčom 10 povolíme vreteno riadidiel a dreveným kladlvozu ho sklepneme. Riadidla miernym otáčaním spoločne s lankom
plynu a káblami vytiahneme.
Pr! montáži postupujeme obráteným spósobom.

5

14. Demontáž krytu svetlometu (obr. 10)
Pri jeho demontáži najprv demontujeme riadidlá a svetlomet. Potom
priestore krytu svetlometu odpojíme ohybný hriadeX rýchlomeru
a v jeho horne) časti odskrutkujeme dye skrutky pripevňujúce spí
naciu skrlnku. Zo bzučlaka odpojíme zostávajúci kábel. Odskrutkuje
me dye matice pripevňujúce kryt svetlometu k nosníku, vytiahneme
skrutky a kryt svetlometu snímeme.
V

15. Demontáž vidlice z rámu (obr. 10)
Vymontujemě predné kole~b, rladidlá a kryt svetlometu, ako je Po.
písané v predchádzajúcjch kapitolách. Z obidvoch ramien vyskrutku
jeme matice M 6 (12) a obidve zátky (24). Oclskrutkujeme dye skrut
ky M 6X7 (11) a snímeme krycí plech. Odskrutkujeme maticu (5)
a snímeme horný nosník (4), krycí plech (2) a prednú vidlicu vy
tiahneme. Pri vytlahnutí vidlice z rámu dávame pozor, aby sa guličky
hlavy riadenia nerozsypali.
Pr! montáži postupujeme obrátene. Gulóčky a misky namastíme tukom a vidlicu prltiahneme maticou (5) tak, aby sa Iahko otáčala a
nemala verků vóTu.

1

16. Demontáž klzákov z ramlen prednej vidlice (obr. 10)
Demontujeme predné koleso, klzák otáčaním dolava vyskrutkujeme
a vytiahneine.
Pr! montáži postupujeme obráteným spósoboin. Pred zmoMovaním
klzáky premastíme tukom.
18

Obr. 10

.
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17. Demontáž zadných teleskopických tlmiěov (obr. 11)
Demontujemi sedlo.
Snímeme predný kryt.
Demontujeme zadný kryt.
Kl‘účom 14 odskrutkujeme matice, vytiahneme skrutky upevňujúce
tlmiče k rámu a k ramenám kyvnej vidlice. Tlmiče snímeme.
Teleskopický tlmič stlačíme tak, aby sme mohli do vyfrézovanej
drážky tahadla vložit Milč 7, čím zaistíme tahadlo. Zo závesu vytiah
neme kolík a vyskrutkujeme záves.
Z pléšok tahadla vytiahneme ki‘áč a stlačené časti uvoľníme.
Horný kryt, pružinu, dolný kryt a gumový doraz snímeme z valca
úplne.
Z celého valca vyskrutkujeme celé tesniace puzdro, ktoré spoločne
s celým piestom vytiahneme.
Z celého valca vylejeme starý tlmičový olej a vajec s piestom umy
jeme v petroleji. Fri oprave celého piesta alebo celého tesniaceho
puzdrarobime demontáž takto:
Z tahadla celého piesta snimeme tesníace puzdro Úplné. Na spod
nej časti tahadla vyskrutkujeme maticu M 8 a snímeme piest spoločne
S manžetou.
Z tesniaceho puzdra vysunieme dva kolíky zaistujúce závernú skrutku k puzdru a závernú skrutku vytiahneme.
Ak timič tečie, vymeníme podl‘a potreby silonový krůžok alebo dva
gumové knížky zo závernej skrutky, alebo celd závernú ‘skrdtku. Fred
montážou .silonového knížku na závernú skrutku krúžok nahrejeme
v oleji zohriatom cca na 150 °C.
Fri montáži postupujeme obráteným spésobom. Fo naskrutkovaní
matice na tahadlo maticu zaistíme roznitovaním konca tahadla.
Pred montážou celého piesta do valca nalejeme predpísané množ
stvo 30 ccm tlmičového oleja.
.

‚

.

‘

..‘:

í O.

Demontáž zadnej kyvnej vidlice (obr. 12)

Postup pri demontáži čapu zadnej kyvnej vidlice z rámu:
Vylisovaule osi zadnej kyvnej vidlice robíme jedine v prípade, ak je
poškodený rám alebo kyvná vidlica, pretože os zadnej kyvnej vidlice
je nalisovaná pevne v ráme i v puzdrách kyvnej vidlice a je tažko
demontovatelná.
Najjednoduchší spósoh rozlisovania je takýto:
Vo vyznačenej časti (pozn obr. 13) prerežeme pilkou os zadnej kyv
nej vidlice vo dvoch ‘ miestach. Fo prerezani osi zrazíme hroty, ktoré
vznikli pni rezani. Zostávajúce časti osi vylisujeme pod ručným lisom.
Postup pci zalisovaní vložky a osi ky~nej vidlice;
Do kyvnej vidlice nasunieme gumovú vložku, ktorú pred vkladanim
mžeme namočíme v Lrichláretyléne

20
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~ocou pripravku A a B zavedieme puzdrO do otvoru v gumovej
~e a zalisujeme ho. Na rám nasunieifle kyvnú vidlicu. Do puzdier
Leme pomocný čap C, aby súčiastky zaviedol Do puzdra mierne
cleme os kyvnej vidlice a v prípravku pod lisom zalisujeme (De
ó rozkresleme prípravkOv je na obr. 13a, 13b1.
to práca je velmi obtažná a neodpOrúča sa robit bez špeciálnych
~vkov, pretoze by sa sůčiastky mohli zničit.
is. Výmena ohybnéllo briadeTa rýchlomeru
montujeme predný kryt a svetlomet. Od rýchlomeru v priestore
tu svetlometu odskrutkuienie vrúbkOvanú maticu ohybnéhO hria
a, ktorý vytiahneme i s gumovou priechodkOu smerorn k motoru.
Xl

4‘
Obr. 13

Obr. 12
22

A zo zostavy iSa

Súčiastka B zo zostavy iSa
2S
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rnej strany pravého ramena kyvnej vidlice snímeme upevňo
Lw. Z náhonovej skrinky na zadnom kolese odskrutkujeme
anů maticu a ohybný hriadel vytiahneme.

.áži postupujeme obráteným spösobom.
20. Výmena lanka plynu (obr. 14)

Súčiastka C Zo zostavy 13b

tujeme svetlomet a predný kryt. Na karburátore odpojíme
Otočná rukovat plynu otočíme tak, aby bob možné cez
~ý otvor vyskrutkovat skrutku zaistujúcu zátku v riadidlách.
I so zátkou stiahneme. Z posuvného bežca vysunieme kon
nka a lanovod i s lankom vytiahneme Montá2 robíme obrá~
pbsobom, pričom posuvný bežec a otočná rukovat vnútri na
mastiacim tukom
Lynu.

4

21. Výmena Janka spojky
ritujeme predný kryt, svetlomet a pravé veko motora. Uvoľ
~rutky Z valčeka vytiahneme lanko z vypínacej páčky. Na
rane rladidiel Z páčky spojky vysunieme oporná misku. Nalanka vysunieme valček a lanovod i s lankom vytiahneme.
itážl postupujeme obráteným spĎsobom. Nastavenie urobíme
ivádza v kap. 59.
22. Výmena lanka prednej a zadnej brzdy
~mene lanka prednej brzdy demontujeme svetlomet Lanko
brzdy uvolníme z páčky prednej brzdy a vytiahneme ho. Fri
lanovodu zadnej brzdy vyskrutkujeme najskér nastavova
icu na zadnom brzdovom veku. talej vysuneme valček z brz
)áky a lanovod vytiahneme.
nontážl postupujeme obráteným spösobom Lanká pred montá
‘~ie premastit olejom uvedeným v tabulke mastenia.
I

Súčiastka D zo zostavy 13b

26

J-j
27

www.JAWA-50.cz

HI. KARBURÁTOR
23. Demontáž a montáž karburátora 2917 PSb (obr. 15)
Snimeme predý kryt (kap. 11).

:

fl

Cd
.-

!‘
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fl
fl.

::

-

24. Clstenie a Údržba karbnrátora (obr. 15)

.—.

Cistenle robíme takto: Karburátor demontujeme Z n‘locykla (kap.
23). Po jeho demontáži všetky súčiastky umyjeme v čistom benzine.
Dýzy a otvory v telese karburátOra prefúkame. Čistenie a údržbu
robíme podIa tabulky údržby.

.

C

Upozotnonie

.0

.

1%

Dbr. 15
28

Uzavrieme kohút privodu paliva a z veka plavákovej komory od
pojíme hadičku paliva. Z difúzOra snimeme čistič vzduchu, ktorý zá
roveň tvorí I tlmič nasávanta. Na karburátore odskrutkujelfle veko
zmtešavacej komory (10), ktoré vytiahneme I S posúvačom (14) z te
lesa karburátOra (2).
Stlačenlm pružiny (11) odpojíme koncovku lanka plynu z posúvača
a posŮvač s pružinou a vekom vytiahneme.
Plavákovú komoru demontujeme povolením dvoch skrutiek M 5 (8),
sniineme veko (4) a vytlahneme plavák s lklou (3).
Na rave] strane telesa karburátora vyskrutkuieme hlavnú dýzu (15),
vo!nobežnü dýzu (5) a skrutku posůvača (16) s pružinou (17).
Teleso karburátOra snímeme spoločne s hrdlom karburátora Po od
skrutkovaní dvoch matic pridtža]ůciCk hrdlo karburátora na valec.
Tlmič nasávania demontujeme ~0 sňatí gumového krúžku a z plášta
tlmiča vytiahneme mikro! ilter.
Pri montáži postupujeme obráteným spósobom.

Otvory dýz a kanály telesa karburátOra sa nesmú čistit tvrdými
predmetnhi (drÓtom).
Karburátor je na stroji správne nastavený už z továrne. Správnei
účinnosti karburátora zodpovedá hlavná dýza 68. Celkove je karbu
rátor osadený dvoma dýzami, a to hlavnou dýzou 68 (15) a dýzou
beku naprázdno 38 (5). Uprostred oboch dýz je v telese karburátOra
zaskrutkovaná nastavovacia skrutka posúvača (16) s pružinou, ktorou
sa nastavuje volný bek motora. Ihlu posúvača nastavujeme v dobe
zábehu na 3. zárez zkora, Po zábehu na 2. zárez zhora. Volný bek
nastavíme skrutkou posúvača (16) a po nastaveni vymedzílDe vóTu
lanka drážkovanou skrutkou na veku zmiešavacej komory.
29
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stiahnutý krúžok do hornej časti valca a medzeru odmeriame porno
cou medzerníka. Nasunutie nových piestnych krúžkov urobíme opa
trným roztiahnutím krúžku.
27. Demontáž a montáž piesta (obr. 19)
Snímeme hlavu, vaJec a piestové krúžky. Plochými kliešíami vybe
rieme 2 segerové poistky (12) zaisíujúce piestový čap (11). Vytlačo
vačom M 10 vytlačíme piestový čap (11) Z piesta (9) obr. 19.
Pri montáži postupujeme takto:
Piest nahrajeme vriacou vodou na 80°C a pomocou stahovača M 10
nasadíme čap. Čap z obidvoch strán zaistime poistkami.
28. Montáž valca a hlavy
Na motorovej sknini očistíme dosadaclu plochu valca a na závrtrč
skrutky navlečieme tesnenie namočené do oleja. Piest posuniemQ
stlačením štartovacej páky do hornej mřtvej polohy. I{rúžky na pieste.
namastíme olejom, nastavíme ich do správnej polohy oproti zaisto
vacím kolíkoni v drážkach piesta, stlačíme krúžky a valec nasunie
me~ (obr. 20). Pred nasunutím valec vnútri namastíme. Dbáme na~
to, aby Po nasunuti hlavy na závrtné skrutky boll navlečené podložky~:
pod každú maticu, ktoré dotahujú hlavu i valec k motorovej skrini.~
MaĹtice hlavy dotahujeme tak, aby nám hlava dosadla rovnomerne pz
celom obvode valca. Fri montáži hlavy valca dosadacie plochy valc~
a hlavy dókladne očistíme, osušíme a mierne natneme olejom. Po~
hlavu valca nedávame tesnenie ani tesnlaci tmel. Tesnenie zaisfujL,
dva zápichy (labyrinty) na vložke valca.

29. Demontáž pravého veka
veka vyskrutkujeme 3 upevňovacie skrutky. Odpojíme z vypína
o palca spojky Janko a veko spojky snĺmeme. Vypínací palec de
Aujeme vyrazením kolika na vonkajšej strane veka a palec vy
Irneme.
~o.≤isko demontujeme po vybrati tesniaceho krúžku a nahnati veka.
‚‘ýmene tesniaceho O krúžku vypínacej tyčky demontujeme ložisko
Lusniaci krúžok z veka, krúžok pomocou skrutkovača opatrne vy
dome z drážky.
29a. Demontáž a montáž štartovacej a zasÚvacej páky
Na pravo] strane motora v hornej časti odskrutkujeme kíůčom 14
uiticu M 8 a páku (16) vytiahneme z otvoru. Z automatu vypojíme
ahadlo zasúvania provodov a zasúvaciu páku snímeme. Štartovaciu
iku stiahneme Po odskrutkovaní matice lvI 6, klm štartovacej páky
‚~azíme a páku z hriadela štartéra vytiahneme. Pri montáži obi
.voch pák postupujeme obráteným spósobom.
30. Demontáž a montáž sekuuclárneho retazového kolesa
Demontujeme pravé veko motora a rozpojíme refaz sekundárneho
prevodu. Pod maticou vyrovnáme poistku vyrovnávačom M 15, ktú
2OTJL
27 maticu vyskrutkujeme. Sekundárne koleso stlahneme.
31. Nastavenie predstlhn
Z hlavy valca vyskrutkujeme zapaiovaciu sviečku a snímeme pravé
veko motora. Do otvoru sviečky zaskrutkujeme meradlo predstihu M 4,
pomocou ktorého nastavíme piest do horne] mt‘tvej polohy (obr. 23).

Obr. 19

Obr. 20
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V tejto polohe nastavíme vzcllalenosf medzl kontaktmi •prerušovača
uvolnením nastavovacej skrutky na 0,4 mm a skrutku opáť dotialine
me. Vzdialenosf kontaktov prerušovača meriame mierkou odtrhu. Po
tom medzi kontakty prerušovača vložíme cigaretový papier a kluko
vým hrladefom otáčame dolava (proti smeru točenia motora), čím Sa
kontakty prerušovača približujú a v momente, kecl sa kontakty pri
blížia na vzdialenosf cca 0,05 mm (cigaretový papler móžeme mier
nym ťahom vytiahnuť), meriame predstih.
Pri tejto vzdialenosti kontaktov kontrolujeme na meradle polohu
±~:00La, ktorá ma byť 1,2
1,5 mm pred hornou mftvou polohou.
Keďže však os meradla ftc je súosová s osou valca, na dosiahnutie
tejto hodnoty 1,2
1,5 mm musí byť na meradle veIkosť predstlhu
‚1,4
1,7 mm. Ak nie je predstih V dovolenej tolerancil 1,2
1,5 mm
(na meradle 1,4
1,7 mm), treba potočif statorom. Pred potočením
statora uvolníme dye príchytky a otáčaním statora doprava predstih
zmenšujeme a dolava zväčšujeme. Po nastavení predstlhu skrutky
pritiahneúie a urobíme znovu kontrolu nastavenia predstihu I odtrhu.
Ak je nastavenie správne, všetky skrutky Po dotiahnutí zalstime la
kom.
—

snímeme. Do otvoru skrutky v rotore naskrutkujeme sťahovač M B
(obr. 21) alebo dlhú skrutku M 8. Otáčaním sťahovača stiahneme
rotor z jcIukového čapu a vytlahneme kolík z čapu klukového me
chanizmu.
Pri montáži do otvoru v čape klukového hrtadeTa vložíme kolík a
na čap nasunieme rotor a upevníme vačku. Potom priskrutkujeme
stator, zapojíme káble, nastavíme predstih a odtrh.
Ak vymieíiame kolík, ktorý ustavuje polohu rotora, dbáme, aby sme
nepoužili vysoký kolík. Tento by nám zapríčinil nedosadanie rotora
na samosvorný kužel‘ a nastalo by hádzanie motora.

—

—

.—

33. Demontáž primárneho prevodn a spojky (obr. 24)

—

Snímeme predný kryt. Nástrčkovým kXúčom * 14 vyskrutkujeme
maticu M 8 upevňujúcu zásúvaclu páku k motoru, skrutku vypúšía
cíeho otvoru a vypustíme olej z motora. Na Yavej strane motora vy
skrutkujeme všetky upevňovacle skrutky veka a ktúčom * 10 v jeho
zadnej časti vyskrutkujeme svorník. Ak veko po vyskrutkovaní skru
tiek a svorníka nejde lahko dolu, uvolníme ho poklepnutím dreveným

32. Demontáž a montá~ magneta (obr. 21)
Snímeme pravé veko, odpojíme káble Zo svorkovnice a kábel pre
rušovača. Vyskrutkujeme 2 skrutky upevflujúce pomocou príchytlek
stator ku skriniam motora. Stator snímeme. Vyskrutkujeme skrutku
upevüujúci vačku a rotor S čapom kžukového mechanizmu a vačku

Obr. 23

Obr. 21

Obr. 22
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khWivoin. Skrutkovačom vysunielne poistky (8) (obrázok 24).
Po uvoineni poistiek snímeme prítlačnú lamelu spojky (3) spoloč
ne s kalíškami (6), pružinami (5) a podložkami (7). Vyrovnávačom
podložiek M15 vyrovnáme podložku (9) pod maticou (10) pevnej la
mely (2).
Rúrkovým kiúčom 14 vyskrutkujeme maticu (10) (obr. 25) a kfú
čom * 19 vyskrutkujeme maticu (16) primárneho kolesa. Pomatou
stahovača M 5 uvolníme reťazové koleso (14) z klukového hriade!a
(obr. 27). Primárne koleso, retaz, obidve korkové lamely (1) a hnaciu
lamelu spoločne snimeme.
Fri výmene korkového obloženia alebo reťaze musíme vždy demon
tovat celý primárny prevod spoločne so spojkou.
Pri montáži primárneho prevodu a spojky postupujeme obrátenýin
spdsobom. Po zamontovaní zaistíme maticu (10) pred uvolnením oh
nutím okraja podložky (9). Dosadaciu plochu veka namastíme olejom
a prilepime naň papierové tesneriie.

Obr. 24

I

Obr. 25

Obr. 26
34. Výmena korkových vložlek
Korkové vložky vložĺme do vriacej vody kým zmäknú. Vložky
natlačíme do lamely tak, aby rovnomerne prečnievali na obidvoch
stranách, a necháme preschnúf. Preschnuté vložky orežeme ostrým
nožom a zabrúsirne na šmirgIovom plátne tak, aby vložky rovnomer
ne prečnievali na obidve strany. Hrúbka obrúsenej lamely má byť
8,8
0,2 mm.
—

‚

.

*

35. Výmena tesniacich krážkov (gufero) (obr. 31)
Fri vým~ne tesniaceho krúžku gufero (29) na Íavej strane kľuko
váho mechanizmu musíme demontovat celý primárny prevod (kap.
33). Tým istým vyfahovačom vytiahneme tesniaci krúžok (29) i na
druhej strane klukového hriadeYa Po predchádzajúcej demontáži mag
netu. Tesniaci krážok (30) sekundárneho prevodu vytiahneme Po de
montáži sekundárneho refazového kolesa (kap. 30). Nové tesniace
krúžky namontujeme narazeaím s dreveným kladivom alebo nalisuje
me pod lisom. Pri narážani tesniaceho krúžku dbáme na to, aby ne
spadla obopínacia pružina a 4rúžok. Pred montážou tesniace krúžky
necháme ponorené v motorovom oleji, aby boll pružnej~ie.
30. Demontáž tlmiča „fuku a dekarbonizáeia (obr. 29)
Rúrkovým kfdčom ~ 10 odskrutkujeme matice M 6 (3) a zo zva
renej žhly snimeme koncovku (11). Sním~me tesnenie (10) a prle~
hradku (7). Ak je priehradka velmi zakarbónovaná a nedá sa z žhly
a z telesa výfuku (6) volne stiahnuf, použijeme kúsok zahnutého
ocerového drötu cca 300 mm a jeho zahnutý koniec vložíme do nie
ktorého z dvoch otvorov priehradky. Druhý koniec drůtu uchytíme do
klleští a fahom priehradku snímeme. Potom demontujeme teleso vý
fuku zo stroja.
Demontované súčiastky očistíme ocelovou kefou a otvory konco

36
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38. Rozdejenje skrine motora (obr. 31)

Obr. 27

Obr. 28

vého kužera V priestore u1o~enia koncovky vyčistíme ocelovým ~za
špicateným predmetom. Fri silnom zakarbonovani móžeme nechrČ
movaně súčiastky vypálit (Pozor na nebezpečenstvo požiaru. Robime
na voinom priestranstve).
Otvory prlehradky, ktorá je navarená v priestore telesa výfuku, ako
I medzikružle difúzora a obdlžnlkové otvory Ihly vyčistíme zašpica
teným predmetom. Dekarbonlzujeme v termínoch, ako je uvedené v
tabuíke údržby.

Fri oprave .pr?vodovky, kfukového mechanizmu, výmeny ložísk, prí
padne zasúvacieho automatu musíme rozdelif skrine motora. Rozde
lenic robíme takto:
Demontujeme hlavu valca, valec, Íavé veko (8) a primárny prevod
so spojkou. Fri oprave klukového mechanizmu demontujeme i mag.
dynamo. Vyrážačom M 13 vyrazíme strediace puzdrá (24). Vyskrutku
leme 9 skrutiek (17, 18, 19) spájajúcich skriňu motora a vyskrutku
jame dorazovú skrutku automatu. Rozdeľovačom M 1 skriňu rozpojí
me.
RozdeIovač N 3 alebo F 1 nasunleme z Xa‘ťej strany motorovej skrl
ne. RozdeIovač F 1 nasunieme tak, aby sa stredná skrutka opierala
O čap klukovéha hriadela. Skrutky rozde!ovača N 3 sa opierajú O čap
kíukového hriaůeTa a o hrladel predlohy. Presvedčíme sa, či Je roz
deIovač dobre upevnený v správnej polohe a až potom otáčame strie
davo skrutkami, čím rozdetujeme skrlňu motora obr. 30.
Kontrolujeme, či sa nám skriňa rozdeluje rovnomerne. Ak sa skrine
spriečia, vyrovnáme Ich miernym klepnutím dreveným kladivom na
miesto, kde je rnedzera medzi skriňaml menšia.

B. DEMONTÁŽE A MONTÁŽE PO VYBRATI MOTORA Z RÁMU
37. Demontáž motora z rámu

Obr. 30

Snímeme kryty (kap. 11), odpojíme prívod paliva, lanko plynu a
spojky a ťahadlo zasúvacej páky. Rozpojíme sekundárnu refaz a ná
strčkovým kIúčom r~. 14 vyskrutkujeme 4 upevňovacie skrutky M 8 a
motor vyberieme z rámu. Pil demontovanoni motore možno vykonávaf
I všetky inontážne a demontážne práce ako je uvedené v časti IV A.
9
12
9
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39. Demontáž prevodovky (obr. 32, 33)

29

Vytiahueme Vedenie (6, obr. 32) zasúvacej vidličky (5). Vytiahneme
hlavný hriadeí (1, obr. ~33), ozubené koleso 20 Z (4), zasúvaciu vi
dličku, hriadeY predlohy (2) spoločne s pastorkom (3) a kolesom 18
z (12). Vratnú pružinu (1Š) štartovacieho hriadeIa (10) vysunleme
zo záchytu v pravej polovici skrine a štartovací hrladeT so segmen
tom (11) vySunieme von.
Z hornej časti pravej polovice skrine vyskrutkujeme skrutku M OX
18 (13, obr. 32) spájajflcu zasúvací automat (1) s pravou polovlcou
skrine a automat vyberieme. Demontujeme koleso sekundárneho pre
vodu a coleso s nábojom (5, obr. 33) vyrazíme klepnutím dreveného
kladlvk von.

40. flemontá~ klulcověho mechanizmu ze skrlne

Obr. 31
40

Fred demontážou ktukového mechanizmu Zo skrlne snímeme naj
pry zasúvacju páku (kap. 29). Demontujeme magneto (kap. 32), prl
mámy prevod so spojkou (kap. 33), hlavu valca S valcom (kap. 28),
rozdelTme skrlne motora (kap. 38) a demontujeme prevodovku (kap.
39).
Z pravej polovice skrine kíukový mechanizmus demontujeme pod~
lisom.

‘1

41
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41. Oprava (rozobratie) a stretlenie Makového mechanizmu
(obr. 34, 35)

.

6

.

.

_________________
H‘

odchýlka excentrickosti čapu hrladela oproti zutrvačníku je
±Dovolená
0,02 mm. AxláIna tolerancia zotrvačníka je potrebna v tolerancil
d fl.
Čapy klukověho hrladela vyrovnáme do roviny~ která ide čez os
ojnlcového čapu (ručičky obidvoch indikátorových jic~die musia uka
zovať odchýlku rovnakého smeru, alebo (-4- +) alebo (
Pracovný postup:
Ke« ručičky indikátorových hodin ukazujú (+—):
a) zistiť najvyššie miesto na čape klukového hriade~r‘,
b) bit medencu paličkou primeranou silou na (+ I rameno kinky
v označenom smere (Šípka A).
Vycentrovat čapy klukového hriadela, ktoré idil cez os ojnicového
čapu (hodnota výchylky ručičiek indikátorových hodin sa zistuje na
mieste proti ojnicovému čapu).
Ke« ukazujú ručičky (+)‚ odtiahnu sa klukově ramená v naznače
nom smere pomocou iiáky.
Ke« ručičky ukazuJil (—)‚ bije sa na ramená kluky zo strany podla
Šípky B v naznačenom smere.
Ke« je docentrovanle (+
V rovine, ktorá prechádza cez os ojni
cového čapu a čapom klukového hriadela, potom je vycentrovanie
klukového mechanizmu nemožné, lebo vzdialenostl stredu ojnicového
čapu a čapov klukového hriadela sil v ramenách kluky rbzne). V torn
prípade musí byť klukový hriadel vmontovaný bez predpísaného cen- r
trovanla, no pri maxlmálnej odchýlke 0,02 mm, inak treba klukový
hriadel vymenit.

Klukový hriaďel Po demontáži zo skríň motora rozoberieme vyliso
vaním kl‘ukovéhO čapu (5) z obidvoch polovic kĺukovéhO hriadeta
a chybně súčiastky vymenírfle. Pri montáží ojnicového ložiska ihly (7)
klukový čap (5) a ojnicu (4) spárujeme podIa tabulky triedenia. Do
ojnice vložíme klietku (6) a nasunieme spoločne na kTukový Čap (5),
ktorý je nalisovaný v pravom zotrvačníku. Do klietky vložíme ihly
(7) a zlisujeme kl‘ukový mechanizmus.
Pri zlisovaní klukového hriadeía pomocOu uholnika vyrovnáme
pravil (2) a lavú (3) polovicu kYukovéhO hriadela tak, aby bola do
držaná pribllžná súosovosf oboch častí klukovéhO hriade!a.
Po zlisovaní musíme hriadel vystredif takto (obr. 35):
Prípustná excentrickosť čapov klukového hriadel‘a je
0,01 mm.

±

I

—)

42. Vylisovanle ložísk Zo skrlne motora
Urobíme úplnú demontáž rýchlostnej skrine (kap. 39) a skriňu vy
myjeme. Vyberleme tesniace krúžky (gufero) a pomocou Segerových
klieští vyberieme Segerově polstky. hi stahovaní dbáme, aby sme
ložlská nevytahovali čez drážky segerových poistiek. Na lepšiu de
montáž ložísk skrine nahrejeme na 80 °C.
43. Výmena puzdler (obr. 31)

2

Hriadel predlohy je uložený do dvoch bronzových puzdier (2, 3),
ktoré vyrážame zo skrlne pomocou rúrky s priemerom vonkajšleho
povrchu puzdra. Puzdrá vymieňame len v tom prípade, ak sil poškode
ně alebo bodne opotrebovaně. Po nalisovaní nových puzdier musíme
presústružif ich otvory na
+ 0,027
~
— 0,000 mm.

‚.1-“

Obr 35
45
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45. Montáž hlukového mechanizmu
Do ohriatej pravej polovice shrine nasunieme hlukový hriadeY. Na
montujeme prevodovku (kap. 47). Dosaclacie plochy pravej polovice
shrine namastíme olejom, prilepíme naň papierové tesnenje a nasadime Iavú polovicu shrine.

4~4. Montáž motora (montúžny postup)
Pred montážo‘a motora omyjeme dokonale všetky jeho dlely a vy
susíme. Dotyko~é plochy vlek a motorovej shrine čistíme opatrným
oskrabaníni. ‘,‘šetky diely dbklad~ne prehiladneme a poškodené alebo
opotrebene vymenime. Používame vždy originálne súčiastky dodáva
né výroj‘úéom. Ak je poškodená‘ niektorá z polovíc skrine, musíme vy
‘U~ntť obidve polovice, ‚pretože sú vo výrobnom závode spárené.
Pri montáži potrieme všetky pohyblivé časti, čapy, hriadele, kolesá
atd. olejom. Jednotlivé súčiastky si pred montážou rozložíme na mou
tážnom stole na čistý papier.

47. Montáž prevodovky (obr. 32, 33, 36, 37)
Montáž robíme Po nasunutí kTukového hriadeřa a ozubeného kole
sa s nábojom [5). Do výrezu v pravej polovici shrine nasunieme za
súvací automat (1) so zavedením jeho zadnej časti do drážky v ná
liatku skrine a upevníme ho skrutkou [13). Na užahčenie montáže
prevodovky zasunieme na automate ňeutrál medzi I. a nI. prevodo
vým stupňoin Nasunieme hriadef štartera so segmentom (20) a vrat
nou pružinou (13), ktorej koniec zavedieme do otvoru skine motora
Na koniec,hrjadeía nasunieme štartovaciu páku (161 a~ zaistíme ju
klinom [15). Do pravého puzdra vsunleme predlohový hriadef (2)
tak, aby zuby kolies.tretleho prevodového stupňa zapadli clo seba. Na
predlohový hriadeI nasunieme koleso II. prevodového stupňa (12)
tak, aby tn kolíky šmerovali doiava. Do oválneho otvoru automatu
nasadíme zasúvaciu vidličku (5), ktorú zasunieme do drážky .v pred
lohovom kolese II. prevodového stupňa. Do radiacej vidličky nasuriie
me vodidlo (6) [obr. 36) tak; aby jeho zúžený koniec smeroval dolava. Na vidličku nasunieme koleso I. prevocjového stupňa (3) tak
aby tn koliky smerovali doprava.
Do drážkových otvorov kolies II. a III. prevodového stupňa näsu
nieme hlavný hriadeZ (1). Na predlohový hniadel nasunieme koleso
I. prevodového stupÝla (obr. 37), na ktorom je nasadené koleso štar
téra. Po uloženi prevodov do pravej polovice shrine preskúšame funkclu zasúvania prevodov zasúvaním jednotlivých prevodových stupliov.

45. Montáž ložísk a polstných krúžkov
Pred montážou ložfsk máme v obidvoch poloviciach skrine motora
nalisované iba puzdrá. Do zápichov obidvoch polovIc skrine motora
nasunieme poistné krúžky. Skrine motora ohrejeme na cca 70
80 cc.
Ke« máme shrine ohrlate, do otvorov nasadíme príslušné ložiská tak,
že dosadnú na poistné krúžky. Dávame pozor, aby ložiská neboli liso
vané šikmo. Pri šikmom nalisovaní by strhli hrany otvorov a sadli
kriv,dv otvore shrine.
—

.

‘

‘

48. Spojenie polovíc sknine (obr. 31)
Dosadaciu plochu pravej polovice shrine nauilastime olejom a prile
pirne na i‘iu papierové tesnenle (37). Stlačení$~štartovacej páky sme
rom dopredu vsunieme zuby segmentu do koi4a štantéra. Štartovaciu
páku držím‘e stlačenú takAlho, kým nám sadnú sknine motora na seba.
V prednej a zadnej častí skrine zarazíme strediace puzdro a shrine
devlatinii skrutkami (17, 18, 19) stiahneme a naskrutkujeme dorazo
vú skrutku (9 obr. 32) automatu.
Ďalej namontujeme tesniace knižky (gufeno) na obe strany hluko
vého mechanizmu a na hrladel sekundárneho ozubenéj~ľo kolesa (kap.
35).
49. Montáž ostatnýeli ěastĺ motora
Ost&‘tné časti motora, ako valec, hlavu valca, pnlmárny prevod so
spojkou atd., montujeme tak, ako je uvedené v kapitolách časti IV. A.
Do zmontovan41~g motora nalejeme 0,5 litra oleja podia tabulky ma
stenia a motor‘%montujeme do rámu.
‚‘

Obr. 36

45

Obr. 37
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V. ELEKTRICKÁ VYZBROJ
50. Zdroj elcktrickej energie a zapojenie elektrickej výzbroje
Zdrojom elektrickej energie je dvojkruhový alternátor striedavého
prüdu s menovitým napátini 6 V. Fri zaťažení dvoma žtarovkami G VI
25 W a 6 V15 W je napafová charakteristika alternátora V závislosti
od otáčok uvedená na obrázku 38. Káble sú farebné, označené podIa
schémy zapojenia.
Fri oprave stroja kontrolujeme i káble, či sa niektoré neodierajú.
Tým zamedzilDe skratOrfl. Káble 5 porušenou izoláciou omotáme izo
lačnou páskou, pripadne vymeníme. Spoje dotlahneine a zaistime Ia
kom. Zaspájkované spoje skontrolujeme. Pričiny spósobujúce poruše
nie izolácie odstránime (ostré hrany, volný kábel a pod.).

‚Vuml

4

ALTERNATOR 25.5W
2:

—
Čierny

a

Obr. 38. závislost napátia od obrátok alternátora. zataženie žiarov
kami 5 + 25 W.
—.

—ý
Červen

51. Alternátor
Rotor magneta tvoria 2 pólové nadstavce, ktoré svojím hviezdicOvým
usporiadanim vytvárajú 6-pólový systém budený orientovaným tento
vým krúžkom, ktorý je uchytený a zaliaty v nemagnetickei výplni.
Svojou kuželovou častou je zavedený na kfukový hriadel a ucliytený
skrutkou M 5. Poloha vačky je určená zaistovacou drážkou.
Stator generátora je upevnený na skrinl a možno ho otáčat v roz~
medzl 20° na nastavenle predstihu. Stator generátora tvorl nosnik
statora, ktorý je z nemagnetického materiálu a nesie jievné a pohyb
livé ramienko prerušovača, stlerač vačky, kondenzátor a póly na
pájajúce elektrické spotreblče.

Obr. 39

—

Schéma el. zapojenia a polohy páčky spínača svetiel
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Pólové predstavce sú prlskrutkované na nosník statora skrutkaml
M 4. Fri výmene alebo oprave pólových nadstavcov treba urobit mon
táž tak, aby bola medzera medzi rotorom a pólovým nadstavcom ma
ximálne 0,3 mm.
Magneto nevyžaduje žiadnu údržbu. Občas urobíme prehlladku mag
neta, vyčistíme a skontrolujeme prerušovač a predstih. Súčasne pre
mastíme čap prerušovača a stierača vačky. Porucha magneta móže
nastat jedine mechanickým poškodením. Pri takejto poruche vymení
me poškodenú čast.
52. Zapa!ovanie
Zapa!ovacia cievka
Cievka nepotrebuje údržbu. Stačí ju udržlavat V čistote, kontrolovat
jej upevnenie I pripojenie káblov. Pci chybnej cievke nemožno motor
naštartovaf, lebo sa náhle zastaví
prestane pracovat zapalovanie.
Porucha v cievke Sa tiež prejavuje buď nepravidelným lskrením na
svlečke, alebo slabou modrastou Iskrou. Chybnú cievku (spálené pri
máme alebo prerazené sekundámne vinutie) vymeníme. Fri výmena
používame len clevky na 8 V s výrobným označením 02-9210.30, ktoré
sít špeciálne určené na zapalovaclu sústavu s generátoroin strieda
vého prúdu. Kábel ku sviečke nemá odrušovaciu koncovku, ak sa Po
užije svlečka 14-8 R.
Poruchy v zapalovaní möžeme zistovat pomocou skúšačky. Pd pr!
ložení hrotu skúšačky ku káblu musí skúšačka blikat. Skúšačka bliká
však bez ohradu na to, čije sviečka dobrá, alebo zlá.
Zapa!ovacla sviečka
Používa sa zapalovacia sviečka PAL 14-8 R, ktorá má odrušovací
odpor v telese sviečky. Fri použití mého typu svlečky bez odrušova
cieho odporu musíme použit káblovú koncovku s odrušovacím odpo
rom. Zapatovacie sviečky treba udržlavat v člstote, hlavne vonkajšiu
čast lzolátora. Vzdlalenost elektród má byt 0,4
0$ mm. Upravíme
ju prihýbaním vonkajšej elektródy. Kontrolujeme správnost volby
tqpelnej hodnoty svlečky.
.
Najviac porúch v zapalovaní spbsobujú sviečky.
a) Svlečka s nízkou tepelnou hodnotou
elektródy sa rozžeravia a
motor má potom detonácie (plest klepe).
b) Sviečka s vysokou tepelnou hodnotou
Často sa znečlstuje,
začadí a zaolejuje.
c) Zaolejovaná sviečka spósobuje vynechávanie chodu motora
iskra je nepravidelná, alebo motor nemožno naštartovat, alebo sa pri
jazde zastaví. Príčinou zaclejovanla alebo zakarbónovania svlečky je
obyčajne nesprávne nastavený karburátor, alebo nesprávne volená te
pelná hodnota svlečky. Znečlstené sviečky dokonale očistíme, prípad
ne opieskujeme.
d) Fri vefkej vzdialenosti elektród vznikajú podobné poruchy ako
pri zaolejovanej sviečke.
e) Fri skrate medzi elektródami alebo pri porušenej izolácil svieč
ky motor, nemožno naštartovat. Fri vzniku týchto porúch sa motor
za jazdy zastaví.
—

Obr. 40. Zdroje a spotreblče elektrického prildu
1. Zapalovacia sviečka, 2. Bzučiak. 3. SpínaČ svetlel a zapalovanla.
4. Svetlomet. 5. Prepínač svetlel a tlačidlo bzučiaka, 8. Zapalovacma
cievka. 7. Magneto. 6. Koncové svetlo.

‚
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—

—
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Premušovaě
Kontakty prerušovača majú mat dotykové plochy rovné a čisté.
Opálené a znečistené kontakty očistíme benzínom a hrbolčeky opatrne opilujeme jemným plochým pllníČkom alebo ostrým nožom. Prí
liš opotrebované kontakty vymeníme. Pr! nečlstených alebo opálených
kontaktoch prerušovača motor vynecháva, Iskra je nepravidelná, prí
padne Sa zastaví a nemožno ho naštartovaf.
Ramienko prerušovača Sa musí na čape pohybovat volne, plochá
pružjna musí mať dobrý kontakt s prívodnou skrutkou. Plsť musí byť
dostatočne napustená tukom, aby vačka neodlerala palec prerušovača,
ktorý je z texgumoidu, novotexu a i., a tým nezmenšovala vzdialenost
medzi kontaktini.
Fri poruchách zapalovanla v prerušovačl kontrolujeme, Čl sa pri
otáčkach motora vychyluje ramlenko prerušovača O predpísanú vélu,
či sít dotyky rovné a čisté, Čl nie sú uvolnené alebo zaolejované, Či
vačka nie je uložená excentricky a tým nespósobuje dva odtrhy, Či
nie je zlomené alebo oslabené pero ramienka prerušovača, či nevlazne
ramlenko prerušovača na otočnom čape a či tento čap je dostatočne
ma stený.
Uvedené poruchy spósobujú vynechávanie motora, hlavne prl vyso
kých otáčkach. Ak sa dostane do prerušovača voda (zapalovanie ne
pracuje), vodu vyfúkame, opatrne vytneme a necháme vyschnút.
KondeDzátog
Chybný kondenzátor spés®uje, že zapalovante vébec nepracuje.
Prerazený kondenzátor alebo‘ kondenzátor s povrchovým krátkym spo

‚
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Odstránime vyčistením a nastavením karburátora a vložky.
fl Znížený výkon stroja
znížená kompresia. tito poruchu spůso
buje opotrebovaný valec, piestové knížky. Odstránime výmenou pies
tových krúžkov alebo výbrusom. Pozn tabulku výbrusov.
g~ Prefukuje pod hlavou valca.
Odstránime dotiahnutím hlavy.
h) Brzdenie stroja na kolesách.
• Poruchu spésobuje brzdové obloženie, ktoré dne o brzdový bubon.
Odstránime prebrúsením obloženia a správnym nastavením Mzd.
—

jeníni spčsobuje za jazdy zastavenie motora
sviečka nedáva iskru.
tito poruchu zistíme jeho odpojením a točením motora
medzl kon
taktmi prerušOvača preskakuje iskra.
Občasné poškodenie izolácie kondenzátOra sa prejaví nepravidel
nou činnostou zapalovania a silným iskrenim na kontaktoch.
Vývody konderizátorOv bývajú niekedy utraseníin odtrjtnutě alebo
sú zle pripojené. Kontakty prerušo~ača sa pri prerušení vývodu kon
denzátora silným iQkrením opa!ujú a nastáva porucha zapafovania.
Skontrolujeme vývody kondenzátora a pri skrate a znečistenom
kondenzátore očistíme čelnú izolačnú stenu od nečistöt. Ak nezistíme
vonkajšiu chybu a po óčistení je chybný, výmenírne ho.
—

—

53. Osvetlenie a zvuková slgnalizáeia

55. Drenie a pískanie v motore
Rýchlostná skriňá je hlučná.
Tieto poruchy spósobujú:
a) Málo oleja alebo nijaký olej v rýchlostnej skrini. Doplníme.

Svetlomet je priemeru 110 mm, má dvojvláknOvú žiarovku 6 V, 25/
.5 W. Dopad svetla na vozovku nastavujeme rraklonením paraboly po
uvolnení nastavovacej skrutky na vrchu svet1omet~ zatlačením skrut
ky dopredu alebo dozadu a opatovným dotiahnutím.
Žiarovku z objímky vyberieme tak, že ju pritlačíme pootočením vla
vo, až ju pružina vytlačí. Koncové svetlo má sulfltovú žíarovku 6 V
5 W.
B z u Č i a k je zapojený na svetelnú svorku magneta Č. 55 (na spí
nači svetiei). Druhý kontakt bzučiaka je cez ovl&dacie tlačidlo zapo~
jený na kostru.
—

VI. PORUCHY A ICR OBSTRANENIR
54. Motor má malý výkon
a) Zle nastavený predstih.
Správne nastavíme predstih (1,2
1,5 mm) (kap. 31).
b) Nasávanie falošného vzduchu.
Pod nasávacím hrdlom odstránime výmenou tesnenia alebo dotiali
nutím hrdla.
Nasávanie falošného vzduchu cez tesnlaci krúžok pod magnetom.
Odstránime vymenením tesnenia.
c) Nasávanie oleja do kartera sa prejavuje silným dymením, za
pal‘ovacia sviečka je stále zaolejovaná. tito poruchu spbsobuje na
sávanie olej a cez tesniaci krúžok v Xavej polovici skrine. Poruchy
odstrániine vymenením tesnenia (gufera).
d) Motor sa silne hreje.
Túto poruchu spůsobuje zanesený tlmlč výfuku
zakarbóflovallle.
Odstránime vyčistenírn tlmiČa výfuku (kap. 36).
e) Motor detonuje
fažko sa dostáva do vyšších otáčok
vyne
cháva.
Poruchu spösobuje chybne nastavený karburátor, upchatá dýza
alebo zanesena čistiaca vložka tlmiča nasávania.
—

Obr. 41

—

Jawa 50, ~yp 20

Obr. 42

—

—

—

.
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b) Vydraté ložisko kYukového mechanizmu alebo Ině ložisko rý.
chlostnej skrine
stroj šelesti, píska.
Odstraníme výmenou príslušného ložiska.
c) Nenamastený stierač vačky. Stroj píska.
Odstraníme napustenini plsťového obloženia stierača olejom a tu~
kom.
ti) Rotor dne o stator.
Odstránime vyčistením kužela v rotore a na klukovom čape. Rotor
správne dotíahnenie.
e) Primárna retaz dne o skritlu, je volná. Reťaz vymeníme.
—

56. Motor klepe
a) Volný piestový čap (ostré kiepanie). Vymeníme piestový čap.
b) Opotrebované ojnicové ložisko.
Výmena klukového mechanizmu alebo jeho oprava (kap. 41).
oj Velký predstih.
Odstraníme nastavením predstíhu na predpísanú hodnotu.
ti) Mnoho karbónu na hiave valca a na pieste. Dekarbonizujeme.
e) Mnoho karbónu vo výt ukovom kanáli valca.
Snímeme výfuk a dekarbonizujeme výfukový kanál.
.

57. Poruchy karburátora
Naj~astejšou poruchou karburátora býva znečistenie pnítokových
otvorov paliva nečistotou. Upchatiu zabráníme občasnou kontrolou
;~‘~ sitka na benzínovom koháte. Pri znečistení dýz musíme ich vyskrut
kovať a prefúkať (nečistiť tvrdými predmetmi).
Ďalšími poruchami karburátora bývajú:
a) zadretý postívati (prebrúsit pomocou lapovacej pasty),

Obr. 44

b) uvolnený posávač klepe (vymeniť za nový),
c) ohnutá ihla posúvača (vymenlí za novú),
ti) prerazený plavák (vymenit alebo Po vysušení zaspájkovať),
e) netesnosť plavákovej ihly (ihlu vymenif alebo zabrúsiť lapova
cou pastou).
50. Poruchy v zasúvaní provodov
a) Fri násilnom zasúvanf zdeformovaná kulisa automatu.
Porucha spósobuje nezasunutie rýchlostl.
b) Zaseknutie západky na teliesku automatu.
Porucha spósobufe nezasunutie rýchlostí.
Odstránlme vyčlstením uloženia západíek
západky sa musla vol
ne otáčat.
c) Vyskakovanie I. alebo III. prevodového štupňa.
Porucha může byť spůsobená natočením zasúvacieho automatu, chyb
ňým zhotovením valcových výstupkov na 20-zubovom kolese. Hrany
zapadacích otvorov kolesa s nábojom sŮ sUne opotrebovaně
ošla
hané. Natočenie automatu je spósobené bud presadením drážky v skrt
ni, do ktorej automat zapadá, alebo automat je zdeformovaný. Fri
rozobratej rýchlostnej skrini kontrolujeme všetky uvedené poruchy.
Kolesa s velkým opotrebovaním hrán a zapadacích otvorov vymenfme.
d) Klepanie v rýchlostnej skrini prl chode naprázdno.
Táto poruchu spósobuje prehnutá zasúvacia vidlička, volný čapfk
v holubici alebo prehnutá kulisa automatu. Odstránime ju vyrovnaním
kulisy automatu alebo výmenou chybných dlelov.
e) Fri štartovaní štartovacla páka chodí naprázdno
nemá záber.
—

—

—

Obr. 45
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Porucha je na rohatke, ktorá vo vypnutej poloha zostáva visleť.
Odstránime rozobratini a apretúrou na puzdre.
fl Štartovacia páka sa zasekáva.
Porucha je spůsobená na štartovacom segmente. Zuby štartovacleho
segmentu sú poodlamované.
Odstránlme ju výmenou segmentu.
59. Poruchy spojky a jej nastavenie
Spojka preklza.
Poruchu odstráníme nastavením nastavovacej skrutky.
Ak spojka prekiza l Po správnom nastavení (kontrolujeme na vypí
nacej páčke na riadidlach, ktorá musí mať vů!u), poruchu neodstra
ňujenze dalším zmenšovaním vůle. Prekontrolujeme korkové oblože
nie, či nevypadla korková vložka, alebo obloženie nie jp opotrebované.
Odstraníme výmenou korkového obloženla.
Unavené pružiny pritlačnej lamely spůsobujú prekIzanie spojky.
Pr.eklzanie odstránime vložením podložiek pod pružiny alebo Wh vy
meníme.
Spojka nevypína.
Poruchu spůsobuje zadreta vypínacia tyčka. Tyčku vymeaízue, dbá
me však na občasné premazanie vypínacej tyčky a guřůčky.
Nastavenie spojky robíme takto (obr. 41):
1. Povolíme maticu (2) a skrutku (1), v strede pravej strany moto
rového veka vymedzíme vůiu. Po vymedzení vůle maticu opäf do
tiahneme.
2. Pri vytiahnutí lanka spojky vůl‘u vymedzíme uvo!nením poistnej
matice nastavovacej skrutky na spodnej časti pravej strany motorové
ho veka a nastavovacou skrutkou vymedzíme vůřu.
Po preskúšaní vůle ručnej páky dotlahneme poistnú maticu.
.

.

.

60. Poruchy podvozka
a) UvoInený motor v ráme.
Porucha sa prejavuje silným klepaním motora Po uvedení moto
cykla do chodu. Odstránime ju utiahnutím skrutlek motora.
b) Zadreté predné teleskopy.
Poruchu odstránime preleštením klzákov a ich premastením.
c) Dorážanie zadných teleskopov.
Poruchu odstránime výmenou a doplnením oleja v teleskopických
tlmičoch podia kap. 17 (obr. 4?).
61. Poruchy zapalovania
1. Motor nemožno naštartovať, alebo so náhle zastaví a ani pH d‘al
šum štartovaní nenaskočí.
Porucha může byť v prívode paliva, v karburátore alebo v zapařo
vaní. Ak je prívod paliva v poriadku a je dostatok benzínu, kontro
lujeme, či sviečka dáva iskru. Najčastejšie býva porucha v samotnej
sviečke (zaolejovaná sviečka, porušená lzolácia sviečky, krátke spo
jenie medzi elektródami alebo veTká vzdialenosf elektrúd). Preto pri
vyskrutkovanej sviečke vyskúšame iskrenie. Ak medzi elektródaml

pri štarLovanl nie je iskra, pripadne iskra je slabá, kontrolujeme a
skúšame, či je Iskra na konci kábla a či je dostatočne silná. Ak je
porucha yo sviečke (na konci kábla je iskra), sviečku opravíme ale
bo vymenime. Ak je Iskra slabá i na konci kábla, porucha může byť
v zoslabení permanentných magnetov. Napatie meriame na osvetřo
vacom vinutí statora pri zapnutých svetlách.
Na konci kábla nie je iskra (obr. 43).
Možná porucha:
Prepínač svetiel v polohe stop!
Porucha v prerušovači.
Prerušovač prekontrolujeme a poruchu odstránime.
Chybný kondenzátor
vymenime.
Voda v prerušovači. Prerušovač vyfúkame a vysušíme.
Poškodená zapafovacia cievka. Cievku vymeníme.
Poškodená kablová koncovka. Koncovku vymeníme.
Prerušené alebo uvořnené káble Od zapaTovacieho vinutia magneta
Po prerušovač a Po sviečku.
Skrat káblov na kostru. Skontrolujeme vodiče, opravíme a prípadne
vymeníme.
Kec! nie je iskra na konci kábla, ani na vývode z cievky a poruchu
bežnou kontrolou nemůžeme nájsf, zisfujeme poruchu postupne pomo
cou žiarovkovej skúšačky 5 batériou (suchým článkem) a prípadne
J voltmetrem na striedavé napátie.
leden vývod skdšačky (žiarovka spojená do série s batériou) zapo
jíme na costru vozidla. Druhým vývodom kontrolujeme .jednotlivé
obvody. Odpojíme káble Žb svorky (1) na cievke. Na kábel vedúci
na prerušovač zapojíme skúšačku a pootočíme motorem. Kec! žiarov
ka stále svietl, může byť skrat vodiča 1 na kostru, prípadne prere
zaný kondenzátor. Ak žiarovka po odpojení kondenzátora pri točení
motora bliká, vymenime chybný kondenzátor, prípadne odstránlme
povrchový skrat. Inak h!adáme skrat kábla 1 alebo prerušovača, kde
tiež odrením palca prerušovača nenastáva vůbec prerušovanle kon
taktov prerušovača. Ak sa žiarovka pri otáčaní motora vůbec neroz
svleti, porucha může byť v zlých ~pojoch alebo v prerušenom kábll 1,
Opálených kontaktoch prerušovača, zlomenom alebo oslabenom pere
prerušovača. Poruchu si bližšie vymedzíme, ak skúšačkou kontrolu
jeme priame na prerušovači.

:

.

.

—

.

.

2. Motor nepracuje pravitlelne

—

občas vynecliáva

a) Iskra je správna.
Okrem porúch v karburátore a v prívode paliva poruchu možu spo
sobovať občasné krátke spojenia káblov od magneta po prerusovač
a spínač svetiel alebo prerušenle zapaFovacieho kábla. Príčinu spo
sobujúcu skrat zistíme a odstránime, chybné káble vymeníme alebo
omotáme izolačnou páskou. Pripájacie svorky vodičov dotiahneme
a zalstíme lakem.
b) Iskra je nepravidelná.
Poruchu spůsobuje:
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Zaolejovaná alebo nevhodná sviečka. Svlečku vyčistíme alebo vy
rneníme.
Velká vzdialenost elektród sviečky. Vzdialenost upravíme na 0,5
mm. Znečistené alebo‘opálené kontakty prerušovača. Kontakty očistí
me handrou namočenou do benzínu a opílime jemným pflníkom.
Zle nastavená vzdialenosí kontaktov prerušovača. Vzdialenosí na
stavíme na-cca 0,4 mm.
Chybný kondenzátor, motor jde len na malé otáčky. Pravidelné
I silné iskrenie medii kontaktmi prerušovača. Kondenzátor vymenime.
Občasné krátke spojenie káblov, ako I pri správnej iskro.
3. Motor pil prcpnutí spínača svetiel do polohy stop sa nezastaví
Prerušený kábel 1 od zapalovacej cievky Po spínač svetiel.
chybné spoje kábla 1 na cievke alebo spínači.
Chybný kontakt spínača svetiel (svorkou 31) na kostru.
Zaoxidované kontakty v spínači svetiel.
62. Poruchy osvctlenia
Spálené žiarovky. Žiarovky vymeníme.
Uvolnené prívody vo svorkách (55, 56, 58) alebo prerušené káble.
Prívody upevníme, skontrolujeme zaspájkovanie na spínačoch, káble
opravíme alebo vymeníme. chybný prepínač alebo spínač svetiel.
Kontakty očistíme, prepínače opravíme alebo vymeníme.
Skrat káblov 55, 56, 58 na kostru.
Zistíme si príčinu skratu a odstránime ju. Káble opravíme alebo
vymeníme. Skratový kábel zistíihe postupným odpájaním káblov.
Najprv spínač prepneme do polohy „jazda vo dne“, naštartujeme mo
tor a stlačíme tlačidlo bzučiaka. Ak bzučiak dostatočne signalizuje,
skrat je od svorky 56 na spínači svetiel Po žiarovky. Prepneme spínač
do polähy „jazda v noci“, postupne odpájame jednotlivé vodiče žia
roviek Po spínač svetiel.
Chybné magneto
skrat alebo prerušené vinutie cievky. Cíevku
vymeníme.
Žiarovky svietia slabo i pri plných otáčkach motora:
Použité žiarovky s velkým príkonom. Vymeníme za žiarovky 25/25
W/G Va5 W/S V.
Niektorý z káblov má čiastočný skrat na kostru.
Zlý kontakt vodičov vo svorkách, oxidované svorky. Káble upevníme, svorky očistíme.
Skrat v cievke osvetlovacieho vinutia. Vymeníme cievku.
.

.
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63. Poruchy zvukovej signalizácie

Bzučiak nesignalizuje:
Na bzučiaku spĎsobujú poruchu prerušené alebo skratOvané káble
od svorky 55 na spínači svetiel cez tlačidlo Po kostru, zle spoje na
svorkách bzučiaka alebo tlačidla. zlé kontakty tlačidla. Bzučíak ne
signalizuje i pri zapnutých svetlách a nižších otáčkach motora a pri
jeho úplnom rozladení.
Káblo opravíme alebo vymeníme, kontakty očistíme a napruzíme.
Spálený bzučiak vymeníme.
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P14

M
M
M
M

1
2
4
6

Rozdeľovač skrine
Montážna páka
Mlerka predstlhu
&ťahovač refazových kolies

M B Stahovač rotora
M 10 VytláČ~Č plestneho Čapu
M 12 Centračná tMa
M 13 Vyrážač puzdler
M 15 VyrovnávaČ polstných pod
ložiek

M

3 Fixovacia lamela

na rozdelenie skrine motora.
na montáž pružin spojky.
na nastavenie predstlhu.
na stiahnutie všetkých re~azových
kolles a na stiahnutie hnaného
bubna sppjky.
na demontáž rotora magneta.
na vytlačenle piestneho Čapu..
na vystredenie otvorov pri mon
táži motora do rámu.
na vyrazenie centračných puzdier
motora.
pri demontáži slúži na vyrovná
vanie podložiek pod maticami se
kundárnehO kolesa a hnaného
bubna spojky. Pri montáži na za
linutie podložlelc.
montáž a demontáž spojkového
bubna
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