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ПРЕДГОВОР 

МОТОЦlIклеrьт "БаД,""НI С2"-250 с удобна пътни
'!се ка маШIIН;'], о която са намерили отражение 

ПОЧТИ ВСII 'IЮI ПОСТllжеllllЯ I\a съвреМellIIэта мото-

1~IIIUteTHa теХIIНКЗ. 

НаЛИЧIIСТО 113 предна 11 задна федерацня паз
по.rtява на МQТОЦIIКЛ('ПI да сс ДВIIЖJl Н ПО Ilа й ' 
.'!(.Ш lIIте 11ЪТllща, без Па се преДНЗОII ка умора n 
МОТСЦIlh.ЛСТl1ста. Голямото Удобство Пр ll упраВ.lе
IIIIC, както 1I ПО'lТII безшумната работа Н3 ДUll гат~· 
ЛИ IIра!!ят пътуването .Г[СКО 11 "РНЯТНQ. 

Не трябва д3 се забравя оба'lе. 'IC добр"те ка
честв а ва MOTOItll){.r1eTa ПРО.'lllчаоат npll ум е

.II~' упрЗDJIСIIIIС 11 пр!! редовно 11 BIIIIM3TC.1IИO об
С.'Iужване. Всяко IIссп азв.ItlС lIа УК8З3НlIята. за 
ЛСJ'lIа .rш в настоящото ръководство. особено шо 

се отнася до разработв.:IIIС IJЗ IЮВНЯ мотоцик"ет. 
!!од\! до IIeCT1I IpeMOHTH 1I ЗЩI'lIlТСЛНа съкrащавп , 

I le ЖlIвота IIа МОТОЦl1к.'Тета. 

НастояUlОТО р"ководство дава АЪЗМОЖНОСТ за 
подробно ЗnПО3НI'Iва не с МQТОЦlIютетз, за IIЗVЧ::\ ' 

, В:IIIС на ВСIIЧЮI IICI'OBII ча СТ11 11 TCXl4JlTC ф"I I КUlill 11 

I IЗЯСlIява реднца ВЪП'РОС II от 06щ теХНllчеСКII ха 
рнктер. свързаНII с неГО8ата ·еКСП.'1Оi1таЦIIЯ 11 тех · 

t; lll/eCKO обслужване. 





1. ОПi1САННЕ IIA МОТОЦШUlЕТА 

ТеIННЧ~СIIН Ааннн 

111" • • • • А8УТIКТОВ С ВЪ3J1)'WИО ОХ .,а ЖJ18 1I е 
ЦНЛНН.J1РН. • . • .16p. 
Ход 113 6У13110ТО. • . . . .....•.•.. 54 ММ 
Дll81о1еrьр на ц"пHНl1ъpa • • • • • 70 м .... 
Работен ~ lIa UIIJIИИJ1Ъра • 247.з см' 
Степеи из CВHBalle .•••. • •• •••• ••••• , • 1:6,5 
Мощност 11рН 4800 об/МН!!. • , 1'2,5 к, с. 
Свещ Бош с 10n'1"H"0 ЧIlСАО. • • • . • 2'25 
Pa9CТOll ll1l e меЖJIУ eJ1eKТPOAH1e на свещта. • • • • . • ,0,7 ...... 
AIIIIHC н а 311 l1lпl1Внеro, , . •. 4,5 мм 11PI,'J1H Г. М . т. 
PaXТOlfll1le м~ж;.у IIОIП!IIП'Н1е на преКЪС8ача . . • , .0,4 '''''1 
Максимална СIIиpoct и. ABlI lIICIIHe • •.•••• , • , 110 K.,f'! 
Отношеllие на смесване на MaCJlOТO н 6eIlSIlIll , . . •. 1 : 25 
Pa3J; OA 1101 гориво .... 3.3+3,5 .,/НЮ К'" 
Кар6ураroр • • 29/J4 Н 

ДКУМУ.1атор ••• 
ДинаМОNIШlIна 

E, le/(mpu'fecкn t ucme.lta 

.. БV7А/ч 
• , БV45W 

ПреАавзr~IIIIО '1IIC1IO меЖ;llВ АllигаrеJl'l н сморостнзта 
КУ11111, • • • • 1 : 2,35 (17 Х 40 п.61) 

П"РВИ'lна !leрига. , , . , , •• , ' . , ..••• 3(8" Х 4,5) 
ПрtдаааrеJl IlО ЧIIСI10 MelllAY скорОСТll зта N )'ТНЯ и 38;1110ТО 

kO.,eJlO • • • . • •• 1 : 2,5'2 (I~ Х 48 з"ба) 
Вторична вериМl , :.....::. ..1 r'2X 5) 16"·124 C:rьnKII 



Преда40mLJtнu OtnHOU/tНllR 

С"орон 

1 
11 

111 

'" 

Пре~а83Те.,но IIИСЛО 113 

C"OpocТlI3Т01 KYТ"II 
1: 2,99 
1 :1,71; 
1:1 .26 
1:!,CI 

ОС/шо IlреJl3UlIте;шо 
11"(,10 
1 : 11,80 
1: 10,45 
1; 7,51 
1 ; 5,94 

X uiJ04/1'/(u:m 

Pa3~lcpll 1111 ryltl lff~ . ••• •.••.• ' ••.• 3,25 Х ItI" 
Han .. Г~ IIC н г}' ~шtе tJpa ЦIШII·JII.1 I!З.1~; 

~f11~:~I~ .. '.. . ........ _ . _ .. _ .. \:~:: 
H.anllr311~ 11 ry,,"re IIpll )\IIOR'I:t е.!l,13: 

"ре .. шз. __ . . .....••.... 1 .6:н 
за:шз ___ • • _ • • _ • • • • • • • 2,0 ат 

ДНilJoIt1'ЬР lIа IIpc.ilHНlI I;tшра'It'J I б,1ра(l~ II . • • _ 180 мм 
Дll аWl:n'р 11:1 з:tАIША (111 11111'101 11 (i~rilGiH . • . . 160 101101 
B~ICCТII~OCt 11;! рс.'''Рllозга . . ' ,; л 
Р~"ЩРII<I . . .•• _ 2,511 

База. _ .... _ . 
H aR·rOJIII.lln Дl>nЖIШ ,а _ •. 
Hall- ГOn IlМiI I1IНРОЧНIJа . 
НзR-ГOJlII).l а UII(очltll~. _ 

Общи aUlllm 

.. 1350 /4,\1 
.2130 ы .. 
• ббО .... 

BHCOI!Hlla до (C,;ta.1ICaтa ••• • ••• _ • • _ • • 
. ]0$ )1" 

810 )1М 
970101101 

. ... _ . . __ IfIO Kr 
611((1'1"113 "а "ОРJolИIIОТО. 
Р,J,боТIЮ T~Г_'O • 
ХОjl,(ТI1(I le:rJlO _ 

ОпltСЗllllе tЩ Д811гаТСJlЯ 

Цилиндрооа глйба 

290 " 

ИЗ I>зботена е ОТ злуМIШ lJсва С П.'JJ:l В. Челната I1 
СТ!>З llа е шлайфана , tI ВД,IJ"б"атаТII I1 cpCllIНI Iltl Cr 
о(\ рэзуез КОМПРССlfOllIIО npocrpaHCT BO С ПO!lу~ф~ .. 



РlIчна форма. Свещта се НЗВlIва в отвор С резба 
MI4X l,25. За по-добра херметичност между UII
.1индъра 11 ЩJЛlIlIдровата глава е поставена гар

НJlТУРЗ с дебеJНJна 0.5 мм. 

Цllлuндър 

Отлят е от спеЦllзлеtl чугун, УСТОЙЧIIВ на IIЗIIОС
ване. Вътрешната ШIЛlIНдрИtlllа повърхност е по· 
.l! 1I1НIН.1 I1 има диаметъ р 70+0,02- 0.01 мм. В МЯ· 
CTOTq на съеДlIнявзне на ЦlIJ1IIНДЪрэ с картера е 

1I0ставеlJЗ ПО.Q.IlОЖка от хартня. 

Бутало 

Изработено е от аЛ}'М llllпе ва CnJl aB. ПР'Lтежа
ваша висока ТОIJЛОПР ОВОДНОСТ 11 нисък КО~фll 
ЦlICIIT на .iJllllсiшо Р(.lЗШIlРСIIНС. Челото му с с. лек!) 
изпъкнал;) форма. 
В горната си ча ст БУТ!lJlОТО IIМЗ Трll кзналз, 

в '<ОIIТО сз пом еСН'1I11 }(ом преСIIОНlIltТС npDCT('НlI. 

За предотвратяванс :Нlвъртвзнето на пръстенн
те във всеки eA"11 ,.:ана .'! IIма на611ТО за Пllращо 
щифтче. 

Бутален болт 

Изрзботеll с ОТ стомана, която се ЦIIментопа . 
Има днамеТl.Р 20- 0.006 мм. За предотвратяване 
11<:1 стра ничното H~MeCTBalle 6утаЛНIIЯТ БО.:JТ t= 

ограничен с дв" ОСИ ГУРllТеЛllI1 пръстена . 

Колянов вал 

СЪСТОII се От два СТОМЗНСIIII МЗХОВIIка, колянова 
llll'йка 11 пве ОСНОВНIJ ШlCliкlt. КОЛЯlIовата шийка 
(" ЩI/ll'{'НТОD3Н3 11 върх)' llея се търкалят ро.'1ките 



ОТ РОЛКОВftя лагер на Мотовилката . Сно60ДIIIIЯТ 

край 113 дясната основна шиПка е Ila KOIIYC, върху 
който се закрепва роторът lIа ДИllамо~аUJllllата . 
На края на лявата шнйка Ilрез ШЛlщево съедlI
lIение се поставя малкото колело от първичната 

веРlIжна предавка . 

Коляновият вал лагерува 11.'1 два 'еДllоредови 
сачмен!! лагера гост 305 с размери 25X 62X 17. 

Картер 

ОТЛЯТ е от аЛУМlНlНсва сплав. В предната част е 
раЗ!lOJJОЖСllа КОЛRИО-МОТОВIIJIковатз камера, а в 

задната - скоростната кут"я. СЪСТОII се от две по
ЛОDIIНИ. които се раздел ит в СРСДlllпа плоскост 

на МОТОЦlIклета . 

С'ЪедUНllтел 

Назначението му е да отделя двигателя от 
CKOpocTilaT3 кут"я както Прll СПJlране на мото

циклета I'JlII потеГJ1lШС на място, тзка 11 при пре

включваие на скорост. 

Водещият барабан J (фllГ. 1) е съедl1llСН не
ПОДIЩЖИО с верижното колело 2 11 получава дви
жение от КOJ\ЯНОВIIЯ вал lIа ДВllгателя посред

ством nърВlIчната вернга . 

ВОJ1IJМIIЯТ барабан 3 е снабд.ен с вътрешни н 
ВЪНШНИ ШJliЩООС. Чрез "ътреШНlIте си ШЛlIuове 
ТОН е свързан с ГlIзвюtя В3 ,'1 на скоростната 

кутия. 

За ПР"Тl1скане на ди('ковlrГС сд"н КЪМ друг МУ
жат трите пружин!! б, предварителното lIатягане 
на които може да се рсгулвра с гайките 7. 



... .. (, . · / ·//~o·o 
7./2/ ~ L 

Фиг. 1. ОЬеД!lиител 

Карбуратор 

На МОТОЦИК,1ета е IIOCTaBeH карбуратор, пока · 
зан il З фиг. 2. Той се състои от две OCIIOBIIII Ц:Н
ти : поtJлзвкова 11 смеСlIтеЛllа камера. 

ПОТlлавкоnата камера I предстаВJ1Яl.l8 UlfЛltll 
дlJllчен СЪД, в КОЙТО с помошта В8 fI.!!,ЩОка 2. 
снабде" с игла 3. се поддържа автомаТIlЧески 
IIОСТОЯIЩО HI180 113 6СIIЭ IШЗ . Горната част на 110-

ПIlАвковатэ камера с эзтворсиз С капак 4. 
Лостчето S. наречено ПQТОПlIТел, СЛ УЖ'I З3 ПОВ

ди гане нивото на беll311113 в ПОПЛЗlIковата каме
ра над lюрмаЛНQТО, което е неоБХОД II МО nptl пър
воначално пускзне 113 двигателя , 38 щ'лта ЛОСТ-



Фиг. 2. liap6YPUTop 

-lетО се натиска надолу 11 то потапя Ilлавока . 

Иглата освобождава отвора на щуuера 6, през 
който нахлува доп-ь.!IНlIтелно ко.'tIlЧССТnо rOPIIBO, 

ЕДIIИИЯТ кра{\ ЕН) смесител ната камера 7 е 
с вързан СЪС см укателна'га TI)'I.6a 11<1 Д IIII!' аl'CJlЯ, 1'1 
през другия постъпва атмосферен въздух, 
ПСРПСIIДI!К)'JlflР"О н а смеСlIтеЛllата камера (' 

1IЭрзБОl'СIIО IЩ J1Н IIД!ШIjIlО гнездо 8. КЪДf'то Ilраво
.'I lIIteiillO се ДВ IIЖ И ШllБЪрЪj 9. 

10 



НазначеНllето на шllБы�аa е да прнтваря сме
СlIтелната камера. с което става регулнране "а 

КОЛllчеСТ80То на сместа, pec.neKTIIBIIO мощност

та на ДВl!гателя_ 

Отварянето IIа шибъра. т. е, преместването 
~.y КЪМ горно крайно по.l\ОЖС!lllе, се I IЗВЪРШ· 
ва с помощта на стоманено ЖIIЛО, свързано 

с ръчката за газ lIа КОРМIIЛОТО. За 8ръщан~ lIа 
LI.mбъра надолу служи СЛ1lраЛllата пружина /о 
ПО средата на Ш l16ъl'3 е закрепена конусо

образна ДОЗllращз "ГМI 11, свободният край нз 
КОЯТО миза потвора Н3 разпръсквача /2. 
За perymlpaHe състава на горнвната смес в 

з аВИСIIМОСТ от вида на горивото Ilглата може да 

се IIзмества по отношеllне IIа шнбъра в чеТИР ;1 

раЗЛIIЧНII ПО.'10ження. опредеЛСl1II 01' ЧСТllрllТе ОТ-

ВОЗ:П~Р~~I~~~Н ::: ::г.~~~~ · се IIзвърwва nocl>encTBoM 
спеЦllаЛIIО огъната законтрЯЩа фиба /3. Когато 
IIгЛата е спряна 'П lIаЙ-ГОРIIIIЯ отвор, горвана 'га 
смес обеднява 11 обратно. 

Haii-IIКОlIомичеll състав на сместа се получа 
ва пр " средно ПО.lJожеНllе на Шllбъра благ()дарt'· 
Hlle на определената пропускателна способност 
на гла вння ЖИГ.IJЬОр 14 11 отвора между разпръс
квача 12 11 конусообразната игла 11. 
При lIаПЪЛlЕО отвореll шибър iI пр" обоРОТII 1111 

ДВll гателя, ПО· ниски от MaKcIIMa.IJII"Te (такъв му
чаii може да IlаСТЪПIl. когато MOToUIIK.lJeThT IIЗ

качва наклон), ropl1811aT3 СМСС е обогатена 11 I{О
ЛllчеСТАОТО lIа горнвото сс опредt'JlЯ IIЗК.lJЮЧИТ('.!I

но от пропускателната способност lIа ГJlаВН!IЯ жи
гльор. ДОЗllращата "Г.'18 в С.'lучая с и зтеглеl1а в 

JJ 



най-горно flОложеflllе 11 lIe окззва ВJ' t1>1t1 f\e оърху 
НЗТlI ЧО НСТо На fOP'IBOTO. 

Когато шибърът е наllЪЛНО отворен I1 двн гате
лят работи на максимални обороти, разреждане
то н зn рззпръсквача ще нзраства СIIЛ JlО 11 сместа 

ще става прекомсрно богата. За да се избсгне 
това, през каналчето 15 постъпва ВЪЗДУХ, който 
нам а.'1ява разреждането нзд разпръсквача. 

За работенето н а карбураТQ ра н а празен ход слу
жи допълнителния т жигльо р 16. 

Въздухът. необходим за ,П РIIГОТО8JIяваllе lIг 
сместа За празен ход, идва през каналчсто 17 11 
се регулира с болтчета 18. 
пр" навиване на болтt,сто сместа се обогати ва 

'1 обратно. 
Болтчета 19 се IIзползува за регу .. " . раllеlfз ко

ЛIlЧеството нз смесТа прн празен Ход на J]Bi1-

ггТСЛ А . 

С навиване нз БО.IJтчето шибърът се nOBA.tra, от 
което следва увел ичаване на оБОРОТlIте " а ABII

гатмя. 

ОпНСЗtlн е tlЭ ходовата част 

Предно 8иАка 

ЦЯ.'Нl.та КОl1 СТРУКЦНЯ на предната ВИJlка се кре
П\! на две стомзне,tIt тръбlt 7, свързаВII помежду 
сн с дол/шя 10 11 I'ОрН ИЯ 17 мост (фиг, 3). КЪМ 
ДМНltя мост е зnоареН8 тръбата 20. чрез която t 

помощта IIЗ два ОПОрlШ лагера 12 BII,'1KaT3 се 
Ilрикачва Ш3рlНtрНо към pa~!aTa_ 

КЪМ ДОЛ Н1IЯ край на носещзт<! ,'ръба 7 е .1а
бltтз БРОIIЭОВ"" втулка 3, по ВЪilшната повърхност 

12 



Н8 която е направен сш' ра .'IOВИДСII K'Нla.~ за П~ 

до6РЯВ8не на см аз в а нето. 
Бронзова втулка има 11 къ", "ОрНIIЯ край '1<1 

плъзгащата т ръба ' . 
I(ато се оп ира н а две

те бронзови 8ТУЛКlI. плъз
га щата тръба нма BЪ~- .. 
:О~;I~ж~: ~~c~:~eCT~~ ~ 
РЗЗСТОЯНllе 130 мм. 
За поема llе на част от 

работата пр" СОНВ811е "8 
811."1\8Т8 вслеДСТВllе на 

YAa l> OTДO.ТJY. както 11 за

баВЯllе на обратното 11 
ДDllжеНIIС IIма специален 

амортизиращ мехаНl13ЪМ. 

Последllll ЯТ се състои от 
тръба 2 с наВИТII от }ШС 
те I1 странн lIакраiilllЩl1 Н 
ОТ- закре пеlO I към прът" 

19 бутало 4 и ПОДВllжен 
KllanaH 5. 
Поотделно във всяка 

стойка се lIаmша по J 20 
( 11.13 смес от ;5% транс
формаТОРIIО масло 11 25 % 
масло "автол" N!! б. 
3а осигу.ряване 113 11('

обходи.мата херметич
НОСт нм з поставен СlIме-

рав пръстен 8 11 пръстен 
от кече 9. 

<_ 

Фllr. З. ЛРС;\ПЗ 8Миа 
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При Сfшва llе 118 cToflKaTa по· голямата част 01 
УСИ/[llето се поем а от п рУЖ lI на 6, а останаЛата -
от хндравлнчесиото съпротивление Прll протичан{' 

на маслото през прорезите Н3 буталuето 4. 
След поглъщаие lIа удара стойката под дейст, 

вието Ila прУЖilllата започва да се рззпуска. Кла· 
паliчето 5 прилепва към бута,fщето н намалява 

сечението за пре~lIшаваJtе 113 маслото. ХlfдраВЛlI' 
ческото съпротн.вленне нараства, n резултат на 

което скоростта на обратния ход 113 стойката 
ЗllаЧIIТСЛ llО намалява. 

В эаВIIСIIМОСТ от температуратз IIа външната 
среда "твърдостта" на предната ВШlка може- да 
се регулира чрез 113MeflelIНe КО,fll!чеството Н8 със

таВЮIТС чаСТ11 113 сместа. Така например ДЯПIО 
време, ако е необходимо, ПРОilСIIТlIОТО С'ЪЛ1,РЖЗ· 
IIIlе иа "звтол" N! 6 n сместа може ла бъде уве· 
J!l lчено. 

Демпфер на HQI!PCfIH//TC I\олебанuя 
на предната вuлка 

За да се ОГРЗlшчат КОJlеБЗllIlята "а прслнзта 
вилка, използува се нарочно преДВllДСН IIЯТ за це.'I. 

та демпфер (фиг. З). 
При завиваllето на КР".'Iчатата ръкохваТКа 19 

чашкята 18 се Ilз мества 11 IIрнтиск:J. С трите с н 
крачета пръстеllЗ 16. 
Чрез пружшшата шаilба 15 УСИJlието сс предава 

на обхващащата шаАба 14 11 н а опиращия се в пе· 
Р\iферията иа кормилната ГJlава TeKcTo.'!111!')1' 
ГlpъcTell 13. Б,lIзгодарение на създалото се триен с-
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между заПllращата ша"ба 11 теКСТОЛflТОВI1Я пръстеll 
еttлката стаеа ПО-IIСЧУВ(ТВIIТe.тJВ8 към ПIИlнудител

НlIте страНИЧНII завърта НI1Я. 

Седло 

Седалката е снемаем а, което позволява да се 
Itзползува свободното пространство под нея за 

Фш. 4. Сваляне 
I!З седлото 

]5 



постаПЯltе на Iщструментв , ре

зервн а вътрешна гy~a 11 др. 
За снемане на седалката е 

~m~~}-.J. веоБХОДlfМО ·да се раЗЕН1 е на 
3 -+- 4 оборота спеl1иа,!IJtQто З3-
стопоряващо боnт.tе . Разви · 

I ването се tl з вършва с отве ртка 

16 

през отвора от лявата CTpalt<l 
IН:I профнлажа . След това 
npeAltaTa част lI а седалката 

(1 се вдlIГа нагоре (фIIГ . 4). 

Задна Федерация 

Задната федераЦlIЯ (фиг. 5) 
, е мас.'1~mОПРУЖШlllа с ход 80 ММ 

80 ММ. 
UентраЛlfO lIа горната ка

пачка е навито шлаliфваното 
стъбло 12, своБОДIIИЯТ Kpail На 
lOOeTo завършва с буталцето 2 
и клапанчето 3. ПослеДlOtте 
заедно със стеблото могат да 
се движат по оста на вътреш

ния цилиндър 4, в долната 
част ма каАта се иамира ".'1а
панчето 5. Горната част на 
вътреШlllll1 цltЛl1l1ДЪР с 331·130-
рена със запушалка б, която 
служи същевремеНIIО за водач 

на стеблото. 

Вътрешният UlIЛlIИДЪР е 06-
хванат от выIнlfяя ТЭК'LВ 7. 
Пространството във вътреш-

ФIIГ. Б . Задна II IIЯ Цl1ЛIНIДЪР 11 това между 
федераЦIIЯ вътреШНIIЯ 11 външния tt1l1l1111-



дър е запълнено с масло, което няма възможност 

да изтича навън 6лагодареНJlе на уплътняващите 
гумеlШ пръстеНII d 11 У, I1P""IIt;K,НlII от капач
ката 10. 
При свиваllе на федерацията по-rОJ\ямзта чаС1 

от 10uapa се поема от 11РУЖllllзта '!. Остана .. ,ата 
по-малка част се предава като осева Сllла на 

стеблото / ВCJ\едстuttе ПОВilшаВЗIIС на нмяrзне
то 113 маслото във пътреШНIIЛ ЦIIЛlШДЪР. На.'IЯ
гането се ПОВlIшзва, ,,,il като СЪС СЛllзане lIa бу
талото надолу IIЗЛИШIIОТО MaCJIO не с. в състоя· 

Iше да II ре~шне бързо през раДllаДlIllте кан адче

та н а далната запуш.мка 113 вътрешния ЦИЛI:IН

дър_ При това отворитс Itз клэпзнчеТQ 5 са за-
1'80ренн. 

Колкото ударът npll с.ВIIВПНето ШI федераЦllята 
е но-ря зък, толкОва 11 ~l lдраВ_'lIческото съпротив, 

ление 118 маС.IIОТО при прав ХОД ще бъде 110-1'0-
ля мо, Последното 110зво.~ява да се нзполэува 
СР ЗВНlIтеЛ llо по-мека пруЖIIIIЗ, без федерацията да 
чука. Въrt реки тава за прсдпазване от евентуални 
твърди yAaplI, КОIIТо могат да се ПОЯ8ЯТ в случаii, 
че количеството на маслото е по-малко IIЛI I с С 

lIедастаТЪ"на гъстота, и t.tоrзт дз "РСДI1ЗВlIкат по

вреда на федерацнята, с nOCl'aBCII гумеllllЯТ там-
1 1 0Н 12. 
Обратния. ход нд ФсдсраЩI Яl'а сс IIЗвършва 

ПJl(I8НО б.'Iзгодареllllе пак н а маслото, коста с 

ПРИНУДСIIО да Mlllle OKOJIOBPDCTHO lIа буталце10 2, 
За до се регуюrра ТnЪРДОСТ1'а Ila федерацията 

8 заВIIСIIМОСТ от товара (т_ е, да.'I\! ездата е co.'Io 
II.ЧII с ПЪТНIIК) 11 от СЪСТОЯlшето на пътя, Ila пру
ЖIIната може да се да па ПО·ГО.'IЯМО 11,1111 по-малко 

? ИОТОЦllклет .Ба.'lкан~ 17 



предварително н аl'я гаllС I l рез за въртваllС Н8 рс

ГУЛl1ращата гривна /3 посредством преДВIIДСlII1' 
КЪМ IIlIcTpyMel11'IITe спеЦllаЛСfl за целта КJJЮЧ. 

Описан и е "а оргаНИ1'е 33 упрзsлеllне 

Кран. за гориво 

Поставен с D задна1'а част на резервоара отли
ПО Ila МОТОЦllклета. Кранът е OTUOPCII, когато ЛОС1'
цето с З3ВЪРТЯliО IIЗДо.IJУ. При ХОРI IЗОIIТ3ЛНО по
/\оженнс на .IJОСТЧСТО прllТОКЪТ на гориво КЪМ 

карбуратора с СПРЯН. 
Устройството 118 Кр3flЗ е тако63. Чt.! дава въз 

можност за ва.'llllЩС на рсзервно количество го

риво, IIз rlOлзувансто на косто СС налага в случ аl:. 

когато нормалното КОЛll'lССТВО гориво се IIзчер · 

ПII 11 за МОТОЦIIКЛСТllста IIС съществува възмож 

IIОСТ зз зарежда нс. Затова с неоБХОДIIМО лостчето 
ОТ крана да се ПОСТЗIНI веРТlIкално нагоре. 

КОJIIlчеСТВОТQ нз IРЕ'зеРВНQТО гориво -е 2,5 л 11 f.' 
lfапъ.'lllO достаТЪЧ110 за I13минаванс наН·мадко нз 
70 км раЗСТОЯllllf.'. 

ПQтоnuтел 

с.'IУЖII З3 110 Вll шаоанс ющото на беllЗl l lI<l в 
11лаВнtlковата камера Н3 карбуратора прн пуска
не IIП студен двигател (фIlГ. 6). 
За задействуваllето му е необходимо ПОТОПllтелнт 

Л3 се НЗТlIсне леко о продължение на 4-5 се кунд!! 
Чукането с пръст върху ,tlOстчето е неПРЗUН"'НQ 11 

HOAII д() повреждане на плзвока 11 на заПllращата 

IIгла . 
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Фнг, а , ПОТО III /ТС., 

Когато температурата 11 8 ВЪНШl18Тd среда с 
сраВНlIтелно BltCOKR 11.'111 ДвигаТС.'НIТ ~' 10111,,'1 , аз· 

по.1JзуваilСТО lIа ПОТОПIlТС.IJЯ IIC с неоr~~'ОДНМ(), 

Pe~ucrъp за 8ъздух 

Позволявз оБОl'зтява llС на "ОрIlВIIII Г: I C\ICC '.рез 
чаСТIIЧНО IIЛII ПЪЛIIО затваряне н а притока 113 
въздух . 

Използува сс при пускане на CTy.a~1 1 ;Шl1гатс.'1. 
за което регистърът трябва да сс .НШ1,РТII на' 
ДЯСIIО. с.tJсд като ДВllгате.'lЯТ пораБО1l 1 ,:~IJCCTltn 
време" се затопл и, реГ ll СТЪрът t)1i!0IIO сс отв.1РЯ 

(ф"г.7) . 
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(Pllr, Т . РегвстЪр 31\ II'ЬЗДУХ 

P7J1lKa за газ 

Ha"lIIpa се ОТ дясната страва на КОРМIIЛОТ() 11 
може да се BDpTII в две ПОСОК II . Когато е НС(16-
:ЮДltМО МОТОЦНI\ЛСТЪТ да УR(?JI\tЧII своята с"огюст. 

ръчката трябва да се заВ1,РТIt назад " обргtТ· 
110 - при завъртане lIа ръчката напред скорост· 

та на ДВIIЖСIt!lе на МОТОЦllклста намаJ]lШ;I . 

Бър.х у горната страна на лреДll ата упорна 
гриви а lIа ръчката за газ ИIII<l регуmlращо UIIIIf

ч е, с иатягането на което р,.чка та се в"рт" 11\,
трудно (фIl Г. 8). ПО ТОЗII наЧIIII MOiК<: да се nт
С l·ран" самоволното връшане ва ръчката 3" газ 

слсд с.валяне 11<1 ръката. 
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Манивела 
Пускането на ДВllГnТСДЯ става с [lОмощт~ Ila 

маlшв~ла, иаМlt раща се от лявата страЩI 11,1 кпр

тера (фIIГ. 9). Пред!! ПУСК,lIIе ДВllгатсднт трч6вп 
да е I/ЗКJlЮЧСIl от скорост 11 лостчето I да ,С 'Н1' 
BnpTII валяво. 

В"рх-у маl!llВСJl3ПI сс поставя ДСЧI IIЯ Т крак, ( 
коАто nnpOOll3'IaJlBO се упражнява .'ICK натиск, 
за да СС даде възможност на Зъ611 ТС ОТ спеШID.I1 -

ната зъ611а пр"бапка да Ilлязат 1! :нщеП.'1СIIIII.' 
Сле!! това трябlНI да nOCJICnB<! ('IIСРГIIЧIIГ) аВlJже· 
вне на маlll!велата надолу. 

" 



ФIIГ. ~. J\Iаl ll"И!.~n 
Лост за C/(OplJCTIITC 

За 6КЛЮ'l(lIllIС от Сllободеll ход 113 пърм ('ко
рост лоСТ'!.т трибва да се " 3TIICIIC IIЗДОЛУ (фиг. 10). 
За преВК.'IЮЧRЗIIС от първи IlEt втора скорост .~o· 

СТ'Ьт се ИЭТСГJ1Я нагоре. 

Съшо так .. JlОСТ"Т трябва да сс lIэтеГЛl1 нзгоре 
11 8 С.llУЧ311те Н 3 Ilрсвк.'1Ю'lВ3I1С от втора на трета 

1I от третз 113 чеПJЪРТа скорост. 
За ПРГВКЛlOчвзнс от II е1'зърта Н<1 трета. ОТ трето 

Ila вторз 11 ОТ втора на ПЪрВЗ скорост ЛОСТЪТ тряб
ва да сс H3TIICIIC "aдo.~y. 

СвоБОДНIIЯТ ход се НЗМllра между П1,РВЗ 11 ВТО' 
ра скорост. Свободен ход \.:{' ВК.'1ючва без "зквзто 
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Фиг. 10. ЛОСТ З3 CKO-РОСТlIте 

11 да 6., ,110 трулнос-г чрез Съвсем .1СКО IIЭТСГ.1Я 
11(' '.а /IOCT8 ~ 01' rlO.'ТО iКСIIIIС 113 първа скорост, 

НIII. чрез ,'Тека Н31'IIС'ШIIС - ОТ ПОЛОЖСIII'е На ото· 

1)8 скорост. 

ВкmОЧ"3l1ето 1I't скорост трябва да става само 
по време IIа ДВlIжсн,.е . 

ОJJисаJJие lI а с.пСКТРИ'lССКЗта система 

ДlIнаМОJlйfЩlна 

От дяснат" cтrHIII<' m\ Л1Ji,гателя с поставе"<J 
ДIIнамомаи1ltlш с мо,иност I1Т 4;')\V 11 ItОЩНf;МЩ, 

"ill'j)<,ж(·ItI,с БV (фll! . 11). 



Фнг. 11. Динамо
машина 

Вътре в корпуса са M011Т1lpa1ll 1 6 rlOЛЮI.:З, боО I I
IHlТe 11<'1 КОJlТО с<! CЪCдllllClII 1 последоваТСЛ IIО една 

с друга . 

Вър:\у ВЪНШll3Тn Ч('.'III<! стра н а lIа корпуса се 
н ами рат четкодържаТСЛlI, трн KJlCМl I , rl рекъс

ва'l. коltдензато р 11 плаСТllllка с КС-IС за почист· 

ване 113 гърБНU 3Т 8. 

Л рикре пвзнсто 113 корп ус з към к а ртера Ila 

ДВ llгатс;rя се IIзвърш ва посредством два BIIIIT3 .. 
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3<1 з ахващане lI а ротора КЪМ КОНl!чеСКlIЯ край 
на КОДЯНОВIIЯ вЗ" се ВЗПОJJЗУВа l~eHTpa .ljeJl 1I1I11Т. 

Акумулатор 

Акуму.1Jаторът е с но"щШIЛIIО на прежение 6\' , 
И"'а капаЦlIтет 7 А[ч н се монтира IJ КУТIIята, на· 
Мl J раща се от Мl'вата (.:трана lIа МОТОШI К.1Jета . 

Върху две от страllllЧ9llте стени Ila акумулато· 
ра са отбеляза НII з н;щнте -4- Ii -. 

Попожите;ншят tнM!OC Н а IIK)'MYJНlTOpa се 
свързва с ПРОВОДНIIК:!. водещ от "Jlема Х" 'Ю 
(фиг. 1 1-а) 91' раЭl1р~де.ТНtТеЛНIIR "тQЧ 1I;! ф;)ра . 
Отр"цатеюшят ПО-1JЮС Н;) 2XYMy.1JarOpa се зама' 

снва. 

ВСIIЧКlI I1рОIlЗВС.1,f,m ll 8 эаnода MOTOUIIK .. 1CТH щ. 
JlJlЗ31' С1>С: сухи незареде1! И !Э;...)'м)'латор". 

П'J(ж.ъсвй'( 

Пра въртен е 11<1 ко.1Я I!ОIШЯ вал КОllЛlhl'ЪТ на 
чукчето l'еРllOдll'!~СЮI IJЮl9а в :1Оп"р с контакта 

н а накова.1JIIята РаЗС ТОЯllllето междv двата кон· 
Т;!кта тrmб ва за бъде 0 . .1 ММ . Н'РIЗ.'IОТО Н3 ОГ 
д.сляне па КОlIтаКТlIте трябва ла съвпада с мо· 

ME"IITa, ког;!то бута.IJОТО се IIЗМllрii 11<1 4.5 ММ пре
.11.11 I'оrш)та мъртва точ кз. 

П ~Р:J лелltо 11<1 J(Оlп ,зJ<ТlIте ИН l'реК1>сваЧ;1 t' 
свързан кондензаторът с "ЗIНШlll'СТ 0.25 микро· 
фарз .'1З . н аличието на който JlЗК,IjЮIIВ., възмож
носпа З3 преСКЗ' l аllС на "с "ра меж)]}, КОIIТ81<ТlIте, 

п реnлззвзilки ГII по ТОЗИ f!аЧ IНl от прегзряне. 
Положен нето н;! гьр6ннзта Сll рЯМО бута.'fОТО 

е строго опреJlелеllО от двете КJIIНIОЩ t С1,('!IIшеНIIЯ 

f.l Е'жду ротора на Дl1llз момаШIIН fl Т!J 11 КОЮШОIНнr 
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ВЗ.'1. от една стра н а, 11 между ротора и гърбиuа

тз - от другз. 

Устройството нз преКЪСвача е тз копа, че поз 
волява регулиране на разстояннето между кон

Т::tk."Т!lте 11 изменяне момента на запалваие. 

Реле-регулатор 

Когато напрежеН'lето н а ДlшамомаШ llll ата над· 
виши напрежението на 3КУМУ.'1зтора, ПРОТllча

IЮН!! ток през бобllllllТ3 J създава маГIIИТНО по
!Щ което ПРllВл ltча виБР IIто ра 2. Контактите .1 
(фиг . 12) се ДОПllрат 11 11 рез тях токът от дебела
та Н<lмотка OTlJi13 на Ю'JеМClта 51 (фIlГ. I I-a ) за 
зареждане Н3 акумулатора. 

С увеЛИчава!1 е оБО РОТllте На ДВllгателя нап р~· 
жеlшето на ДIJНамомаШ ll llата продължава да ра· 

сте. С това ра сте 11 ПРJlте гатеЛl':tта Сllла На 6015,, · 
IIата . Когато напрежени ето стане 7,3 до 7,5 волта. 
В"браторът, коНто със с пеU1lалн"я сн I!эдатък е 
оп рял п регулиращото бо.lJтче 4, преодолява н а 
тягаllСТО '!а Л.l1аСПIнчатата ЛРУЖlllIка 511 контаКТIJ 
те 6 се ОТD.CJlят . С това вери гата през ре.'1ето за 
8ъзБУЛIIте.'1НIIЯ ток. който теч(' в lI аМОТКIJте Н8 
ДllllамомаШlIнзта. се прекъсва 11 Toii се отклоня
ва п рез СЪПРОТlIвленнето 8. НапрежеlШСТО. пода · 
ваllО 01' ДlшаМОМ.!IШЩlа та На K.'ICM3Ta 6/. ря экс. 

_ пада. М"ГIIНтната Сllла на бобинзта се явява не
достатъчна да ДЪрЖII ввбратора в то ва ноложение 

11 КОlIтаКТl1те 6 се ДОПllрат. даваЙl\1I възможност 
за преминаване на възбуднтелния ток през ре.ll(' 
ТО. П рез време на работа вибраторът трепти Nl!n' 
ro бързо. реагираiiк н РЯ31\0 на промените в напре-
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ж('.rlltсто на Дltllам омаUlIНl!1та . С tl3ТЯI h"~ 113 ГJ.i1 8· 
СТlll1 1rЗТЗТ8 ПРУЖlIнз 5 1I преnЪРТ8 11е на г,олтчето 4 

IIзвършва реГУЛllраllС з а получаванс Н 8 даде-

ФI I Г. 12. Р~-'Iс- I)СГ~'.'I UТОJ) 

1I0ТО ра боТlIO наnрежснис. П РII nоmlжаваllС обом 
ротите на ДIШЗМОТО, когато напрсжеНllето му ста-
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не ПО· ниско от напрежението lIа акумулатора, 

щс започне да теч.е ток от акумулатора к'Ьм дн, 

намота. То:ш обратен ток създава обратна маг· 
HIITI13 CII.113, КОЯТО отслабва lIърВОllач.f!.11натз та· 
кава n бобllна 1. Под дсiiСТlщето на СВОЯТ<1 пру· 
ЖННа вибраторът се от!\.~онява Ilзго ре 11 разделя 
КОИТ3КТIIте 3. ПО този 1\3'111/1 възможността за 113' 

тощаВЗllе IIа акумулатора е I\ЗКДЮ'l сна . 

ОТ казаното дотук може да се р азбе ре, че реле· 
регулаторът е много чувствителен уред. РеГУЮI' 
рзнето му е 11звърwено фаБРIIЧНО 11 с'ЬпършеlJO 
ТОЧIIО с IIзползуванс Ila (:пеШlа,тнНI електрнчеСКlI 

Il змерватеЛШI уреди, след което ОТДС.11ll11те регу

ЛllраЩII болтчета са фIlКСI!Р:НШ с боя. Ето защо 
маШlПулаЦJIИ по pCJ1CTO трябва да се извършват 
само пр" краНно lIаЛОЖIlТ('.11НII случан. и то 01 
спеЦllаЛIIСТlI. 

Разtlредрлu.телен КАЮ't 

РазпредеJ1ителният ключ е I\омбlllшран, иэnъл
няваЩ eAHoBpe~leHHo 11 ро.тJята lIа КОlпзктеil ключ 

за затваряне или прекъсва н с на веРllгата на ва

палвзнето. 

РазпредеЛlJтеЛНllЯТ КJ1ЮЧ е МОНТЩНIIl върху гор· 

lIата част lIа ф<1ра nрсд километража . 

Раз.11Ji'rннте nоложеНШI на ПРСКJ1ючванс са пред
ставеНII па фиг. 13, ,{акто следва: 
Пол о ж е 11 11 е 1. На ключа с дздено цен 

тре.llНО ПОJ10жеНllе чрез леко натискане надолу. 

Включено е само запалвансто. Това ПOJlожеНliе 
се дава при дневна езда Н8 мотоциклета . 
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11 о JI О Ж С 11 11 е 2. Ключът е завъртян .-tаJlЯВО , 
Включеllll са запалването, Ma.~KaTa свеТ.'IIII1 :! 11:. 
фара 11 заДНlIЯТ фар. Това ПО.1I0ЖСНliе СЪОТ8<!1" 
uyua ва нощна сзда прll на/ШЧIIСТО "а улично 

псвеТЛСllltе . Ако се изпаДН IUlIOЧЪТ, за палването 
ср IIзключва. 

ФIII', 1 З . Ра:ЩРСДСJ1l1тс.1 С!! ti.'IIU'1 

Пол о ж е н 11 е З. Ключът е заВЪРТЯl1 8 край -
11(') ляво положеНllе . Вкл ючени са главните свет
ЛИIIII от предсн фар, запа.'1ваIIСТО 11 задсн фар. 
ПОЛОЖСIIНС 3 се дава при движение Н8 МОТОЦII 
клета нощем . 

ПО"' О Ж е 11 н е 4. Кmочът е завър'гяи нuдяс
но ОТ централното сн ПОJlОЖСlще . Това положе· 
IШС се дава в случаите, KoraTO се използува дне· 
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в('н 1\О11суматор (11i111pfIMep ръкаDlщrt с C.lJCKTpr l 
ческо ОТО П.!IСIIНС 11 др.). свързаrl към К.'1СМИ А 
(фиг. 11-а) от р азпр<,дсmlН'ЛIfIlЯ К,IIIOЧ . 

11 О л аж е tJ ][ е 5. Отгов;:фя на "райно дпсно 
ЛСJ10жеllltС ва ключа. Използув а сс, когато .1111'" 

сва аi\умулатор IIЩ\ СЪЩIIЯт не е зареден . 

1\огато ДВlfгате.ТJЯТ не раБОТII, не се препоръtша 
да се включват КЪСIl и ДЪ,IJПI сnеТЛ lll111 на фарd 
(положенис 3), 1'1>11 кзто това ще I'IРСДI\3В!lка бър
зо изтощаване на акумулатора. 

Пр" липСа на акумулатор IIЛlt ако съuшят ве с 
[1 СЪСТОЯН llе да Дава ток, за rl~(CKal l e на ДВflгат('.~~ 

разпреде.'1itтеЛlН1ЯТ ключ трябnа да се постави lIа 
ПОJ10жевщ! 5. След като ДВ I\гатс.'1 ЯТ за llОЧlI\ 
да раGоти , раЗПРС!l.СЛIIТI:'.'IННЯТ ключ ~!ОЖ(' да сс 

превърl'I f 111.1 по,tlожеНlfе 1, 2 11.'111 3, 
Трябва да се IIM<} пред вид, '1С директно - Ila 

д11118МО - МОТОI~IIКЛ{~ТЪТ МОЖl' да се ДВIIЖff добрс 
включително до 1 рета скорост, 

Ком.бшщран /,'лК)'t за къси lL дълги светлини 
ft клаксон 

НЗМllра сс от лявата стран" lIа I\ОРМlIЛОТО. П Р1l 
заде йствуване на лостчето lIarope става включ-

8ане на ДЪЛГIIте СВСТЛIlЮf 11 обратно, когато .10СТ 
чето СОЧИ надо.ll)'. фарм' свеш с къса СПСТ.Тllша. 

При това разпределитеЛНIIЯТ 1\.11ЮЧ трябва пред
варително да сс завърти 1\8 ПОJЮЖСllllе З, 
Клаксонът може да действува Прll nСIIЧКlI 110-

ложения на ра зпреде,111\теЛН1НI ключ освен кога

то КОlIтаКТНIIЯТ К,IJЮЧ (' изваден, т, е. когато за

палването е ИЗК,lIючено . 
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Контролни лампи 

Прн включване нз ззпаЛВЗНС1'О (освен на [10-
1I0жеllllе 5) от дясната страна на горната 'IЗ СТ 
щ\ фара светва червена лампа . С пускане на дои
гате.IJЯ 8 Д8ИЖСllllе лампата IIзгаСD3, което ОЗ113 -

чаВа. че акумулаторът се зарежда. 

Ако при включване Н3 запалването .. ,ампата НС 
СВСТВа IIЛВ след пуска не lIа дIшгаТСJ1Л нс угасва. 

това ОЗНЗ'Iава, ч(' в електрl11l еската уредба И\[3 

повреда . 
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11 . ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 1'tlОТОЦИНЛЕТА 

Разработване на MOTO lfUKJlerU 

от твърде голямо 3113 Ч С IШС за живота на мото
ЦlIкдета СС яВЯва Н i.lча.ll!IIIЯТ период щ:а негова· 

та еКСПЛО3Т3ЦIIЯ, т С . псрнодът 11 3 разработва

IteтO м у. 

П Р!! ра з работпането на МОТОЦllнлсrа ВСИЧКII 
Тр ll СЩl1 СС IIО8ърХIJОСТIL се нагаждат I.!дна към 

друга, в резулта т н а което помежду 11М ~e уста· 

I'О8Ява lюрмаЛ IIЗ х.1абlJl l З , ОСIIГУРSlоаЩ<t МЗКС/I 
маЛ lt3 МОЩIIOСТ 113 ДDIIГЗТСЛЯ. Ето ЗЗ ltю разработ
ването трябва да се IIзвършва много 811ttматеЛI:IО 
11 през ЦЯ.'IOТn време от СДЩI 11 съlU MOTOUIIK

.'lCTIICТ. 

ПРОДЪЛ ЖlIтс.Тl lIостта 113 разработвансто 113 мото
Цllк.'щ_та е 2000 км . 
В nepllOAa на разработването трябва да се 

спаЗва сдСДtlОТО: 

1. ~'\ОТОЦIIКЛетът да сс пуска в Щlllжеllllе . сдсд 
като двигателят е пораБОТII .'1 ItзВССТl10 време 
МЯСТО до неговото rt1..лIlО за ТОn.1 лне . 

2. Скоростта на ДDllжеНllе на МQТОШIК.rтета ItC 
грябва да прс.О llш ава: 

118 l енорост 
"а 11 
иа IJI 
11& \V 

3 МОТОЦIIJ(Лет .. Ба nкан~ 

До 1000 H~I 
10 КМ/Ч 
25 НМ/Ч 
35 ИМ/Ч 
50 ИМJЧ 

от 1000 до 
2000 им 
15 и)(/ч 
зо им/Ч 
45 им/ч 
60 kN./-I 

зз 



З. flрспоръчuа се до I! З МIII!з взtl е'lO IIЭ пърОllте 
200 "/11 след BceКlI 10 "'/11 мотоциклетът да се с.ПН
ра, за да IIЗlТI.tt(! ДШlгаТСJlНТ. От 200 до 1000 км 
с.rШРЗliСl0 да СТflПЗ на О ССК" 20-30 КМ. 

4. В периода до 1000 км пробег на МОТОЦlIl{лета 
не ТР)lбоа да сс ВОЗ II втори човек, 

5. ДDltгатеЛ Яl 11(' трябоа ПП се форсира 11 Ilре 
товар оа. Това Ше рече да сс Il збягва ДВllжеlшето 
r! з мотоциклета D дълбока кал. lI яс"k 1IJ111 ПО стръ
МСII наклон, Особено ВlIlIМ<lнне трябва да се 
обърне на прсвключ ваJl(~ТО Ita скорост. То трябва 
да ста в а своевремеНIIО, без да сс предизвиква чув· 
CТDltтc.1110 спадз !r с нз оборотите 113 ДlJи гаТСЛlI . 

6,МотоцltКЛС'11.т нс трябва да СС УС КОРЯВа рязко. 

7. I-I е трябва да сс допуска прОДЪJIжнтслно 
двнжеllllе на мотоциклета на 1 11 11 скорост, Пр" 
IIIICКlIT(' СКОРОСl'lI 11 3 ДО llжеН II (' се 8лошава 8ЪЗ' 

душното 00ТIIЧ311(', В резултат на което двигате

ЛЯТ сс прегрява . 

8. да не сс дав:! IIlIкога П1>лна Р1>чка за газ. 
Трябва да СС използуват са м о Ц1 от оБЩIIЯ ход 
118 ръчката. ПреrlО РЪ'I ЩЗ сс също така двигателят 
да не се остави да раБОТII на постоянен реЖ flМ , 
Н еобходимо е да се даде газ до достига не на 
определенз скорост. след което С1.ЩII ЯТ да се ог· 

IfeMe, 

Мотоцнклетът се QcтanST да се ДОНЖII II звестно 
време по Iшерцня, сnсд ТОВа OТlIOBO се дава газ. 

ОТНОВО <Се отнеМа 11 Т. 11 , 
ТОЗ II lIаЧlI1I на разработка 80ДН до IiзвеСТllО СН I!· 

ж а ваllе на температурат<I. на ЦИJlllllдъра н дава 

много добри резултатн . 
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9. За гориво да се употреБЯва смес от масло 
и ~НЗНН В отношение 1:18 до 1000 км н 1:20 от 
1000 до 2000 км. В случаА на повишено прегря· 
ване 118 двигатсля: количеството на маслото може 

да бъде увеличено до отношение 1:16 (lIа 1 л бен · 
ЗИН 62,5 см' масло). . . 

10. да се правят периодични прегледи на всич· 
ки закрепващи елементи. При lIужда да се и з· 
вършва нсоБХОдIIМОТО ПРIIТЯ:l'ане . 

Пускане на двuгателя 

Преди да се прнстъпн КЪМ пускане на двига· 
теля за пътуваие с мотоцнклета, необходимо е 
да се направи проверкв. зв. общото състояние иа 
мотоциклета. 

Нялягането в ГУМИте 118 мотоциклета трябва 
да съставлява : 

J10И единична 
езда 

За задното колело 1,8 а1М 
За IlpeдHOTO к<щело 1.6 атм 

Пр!1 двоRпа 
ща 

2,0 аТМ 
1,6 атм 

За ПУСК811е на двигателя в ДВНЖСIIIIС следва 
да се lIэвърwва сдедното: 

'1. Проверява се дали лостът за скоростите t: 
на lIулево положение (npll вкарване нв контакт' 
НИЯ КЛЮЧ зе,IJеllата контролна JlаМ'па трябва да 
свети). 

2. Отваря се притокът Ila гориво. 
З. в случаА че двигателят .е студен, натнск;! се 

потопнтелят на карбуратора в продължеиие ня 
4-5 секун.!1И. Не се препоръчва деАствне с пото-
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Пll тt!!lЯ, когато Д8нгателят е топЪ,о" тъП като това 

ше доведе до силно обогатяване на сместа 11 ше 
заТРУДll1I пусконето. 

4. Затваря се регистърът за въздух (само Прll 
студен двигател). 

5. Завърта се ръчката за газ до 1/4 оборота. 
б. С помощта на десния крак манивелата се 

IlаПlска два пъти поред надолу, за да може двига

телят да заСМУЧl 1 гоРИВtlа смес. 

7. Включва се запалването чрез 1'8тиска Н е нз 
КОlпакТlШЯ КЛЮ1I, при което двете КОIIТрОЛlII1 дам-

1111 трябва да светят. 
8. Задействува се М31Н1вслатз с РIIЗКО движе

Нllе надолу. 

9. Ако регистърът Ila филтъра за въздух е би.'t 
предварително затворен, то след затопляне Н3 

двигателя същи ят се отваря. Затоплянето 11<1 ДВИ
гателя се IIзвършва 118 малкн оборотн. т. е. пр" 
полузатворе/lа ръчка за газ в продължение н а 

2·-3 МИНУТII . 

двuжение на мотоци/САета 

След като мотоциклетистът се убеДl1 в ПРЗВII.'I
rl3T3 работа н а двигателя. може да ПрllCТnПII към 
tlQтеГЛЯIIС с МОТОЦllклетз по СJlеДlIlIЯ начин: 

1. Сяда удобllО на седлото. За запазване Н8 
раВlIовеСllе десният крак стъпва на земята. но в 

никакъв случай не трябва да се държи пред ст'ь' 

nellKaTa. 
2. Стиска с лявата ръка ръчката 113 СЪСДИIIII 

теля, след което с Jlев "я крак 8К.'1Ю1Iва първа ско· 

рост. 
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З. Отпуска I1лавно ръчка 'га на СЪСДltllитеМI, ка· 
ТО едновременно 11 nOC1'enCIIlIO даnа газ. 

4. След потеГЛЯIIС Н3 мотоциклета ръчката на 
съединителя се освобождава напълно, но не вне· 
1апно. тъй като ДВllгате~lЯТ Маже да спре . 

Когато MOTOЦl!КJleТ'bT полу"!! достатъчна ско· 
рост. лостът Н3 съеДlI l!ltтеля се СПlска OTIIORO 11 

заедно с това се връща ръчката за газ . Лостът за 
скоростите се I13тегля нзгоре З3 включване 113 11 
скорост. Освобождава се бавно лоСтът 113 С'ЬС ' 
ДIIНllТеля с едноnрсмсНlIO дз ване 113 газ . ПО същня 
начин се нзвършва ВКЛЮчване на 111 н IV ско
рост. 

Превключваllето от ВЪЗХОДЯЩа lIа '1Н1зх:одяща 
скорост става в СЛУЧЛlIте. когато по жела!!IIС ско· 
РОСтта 113 МОТОЦИКJI еТII трябва значително да бъ
де намалена ил и когато пр" изкачване на наКЛОII, 

без да е ставало отнемане на газта, скоРОСТТа на 
движението за почва да спада. За це.'1та РЪЧКАта 
на съединителя Се СТИСК8. връща се малко газта 

I! след превключването 113 скорост ръчката н а 

с'ЪеДННlIте.IJЯ се отпуска с едновременно даване 

Н8 газ. 

Използуване на спирачките 

НаЙ·добре сс спира с двете СПll раЧКII едновре
менно (крачната 11 ръчната) . П р" спира не с пред· 
Н8 спирачка lIатоваРl\аието върху предното коле· 

ло се увеличава , вследствие на което се подобря
В8 сuеплен и ето му със зеМЯТ8. При рязка употре 
ба само на задна спирачка ТОЗII ефект е обратен 
11 ВОД)I до странично занасяне на МОТОЩlклета . 
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ПРОДЪJIжитеЛ1l0ТО 119nОЛЗУ ВЯIIС ШI cmlpil"IKIfTe 
трябва да се IIзБЯГВiI. В краев С,,1У"Н'Л за предот
вратяване ла прекомерното 11М за,'ряв:ще деЙС1 ' 
811ето с тнк трябва да бъде ПРОМСНЛIIВО, т. е. да 
се CnIl pa само с предна. след 113BCCТllO време със 

заДIIЯ спирачка 1I Т. н . 

ПIШ спускане по стръмен наклон целес.ъобраз-
110 е дв Се IIЗПОЛЗУВ8 cmlpa'IIIOTO neftCТBlle II:! AIIII 

гате.'1Я. С това ClIГУР"0СТТ.з прн ст'рането е по
ГOJlяма It спираЧКlIте се залазвпт от II ЗllOсваllе. 

ECТCCТBellO haA-голямо спнраЧl1Q деЙСТВ ll е ABlf f a

телят ще 11М3 Н3 пърnn скорост. 

Деl1СТВllето СЪС сп"рачкltте не трябва да става 
внезапно, особено със з аД1l3Т8. която е · МlIOfO чув· 
СТВИТeJlна. Б~10К llралото колсло СПllра ОНllагн по· 
слабо 1I постаоя МОТОЦJlКЛСТllста о опасност. 

Спиране на МОТОlfllклета 

За окончателно прекратяване на движеИ IIС'ГО 

на MOToUIНUleTa лостът за скоростите трябва да 
се ПОСТ8 811 на своБОДIIО положеllllе, да се заТНОРII 
ръчката за газ и да се задействуват двете СП Il 
pa'IKII . 
След като МОТОЦllклетът спре lIа определеното 

място, за па.'1ва нето сс И3К.'lючва и кранчето за го· 

РIIВО се затваря. 

r apl1p<llleTO на МОТОЦltlЦlетз трябва АП се IIЗ· 
вършва по I}Ъ:lМОЖIIОСТ 113 равно 11 сухо място. 
ИзпраВSIIIСТО 113 мотоциклета IНI стойка се из

вършва особено леко само при сrl азваllе на след· 

НJIjI! начн н на действие : 
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Фllr. 1'1. Изправяне 
~1"ТОЦlIнлета 1111 CToRI'3 

1. Застава се от Jlяватt1 СТр311Э на MOTOUitIOleTiI 
С лявата ръка се ДЪРЖII КОРМJI.II0ТО. а с дяс.ната 
се хваща MOflTft paflaTa към рамата дръжк:!. 

2. С върха на обувката на девня крак се на· 
тиска надолу закривеният ШIlП на стойката. док:!· 
то последната опре II:! земята. 

3. Поставя се деСИlIЯТ крак върху загънатата 
ч:!ст на ДОJJIIНЯ крап от !IЯВОТО краче на стоП,,:!· 
1'8 . Левият крак сс 11зтеГ"IЯ назаД. С .дясната РЪКiI 
мотоциклетът се ПОВдllга 6аВIIО нагоре 11 ма."") 
"азад по и зпраnянето МУ на стоЛка . и.ЭПРl1ВЯllетn 
118 мотоuиклета на СТОН;'::1 не трябва Д3 става 
много рязко. тъ~ кат·о ВС.'lt'./1.('ТВllе 11.1 ГО-'ЯМ(lТn 
ynapf10 нат('варванс стоiiКАПJ може да ПО.'I "IK из· 
кривяване (фIlГ . 14) , 



Ексnлоатаl{UЯ на МОТОlfuклета (J З(ОСНU УCJ!О(Jtlя 

За известно подобряване експлоатаUllята на мо
ТCJUllклета в ~IIМIIИ условия тряБВа да сс B,leM8T 
CJlСДlllпе предвар"телнн MepКlI: 

1. да се IIЗВЪРWII основно почистване на кар
буратора 11 резсрвоара за rop '1 6o. 

2. Да сс IIЗ.'Iее старият елеКТРОJ1lП 1'З аКУМУ,,1а 
тора 1[ се налее нов с ПО-голяма ПЛътност ~ 1.29 
Плътността да се lIэмер" пр" напъ.nно зареден 
акумулатор" в помещение с п'мпература + 15°С . 
дко мотоU1tклетът трябва да престои по--n'Ь.'IГО вре
ме пр" температура. по-внска от l!1C. акумулато
РЪТ му се сваля .1 се Iюставя u TO".'IO ПО~lещеlше . 

з . В предната ВI/лка да СС налее нооа смес, 8 
която КОЛIlЧеството 118 маслото .. дотал" Х'1 6 Л/f 
се намали до 15%. 

4. За предпазване на боудеIlОJ)1tТС кабеm, 1,)1 

замръзване послеДНJlте да Се "ромият добре 11 
ЖИJiвта да сс намажат с тыlоo маслu. 

5. Затоплянето на д,.,гатe.IIЯ Н8 маЛКII оборо
т., да се ПРОДЪЛЖII по-дъ.-1ГО време с .. ,ед първо· 
иачадиото му пускане. 

6. Когато мотоuнклетът се съхранява на ОТ
крито, двигателят му да се обвие с. някаква по
кр"вка. за да нс може върху "его 11 особено вър
,'f,y фllJlтъра му да попадне СIIЯГ. 
В случаА че МОТОUlIклетът няма да се IIЗПО.'l

зува прс~ ЗlIмата, съхранява)IСТО му Д" се ос.'гу

pll така . Ile да не се npenll3BIII01 КОрОЗllЯ ИЛII дру. 

rn повреда на която и да е негова част. През ця
JlОТО време мотоциклсrът да се държи lIа сухо 11 
npoaeтplIBo място. 
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Въздухът в rYMllTC п а се IIЭ IIУСНС lIаПОЛОВIIII<t . 
Акумулаторът да сс снеме, като предuа р'IТСЛIIО 
чрез запалване светЛllНа се изтощн до 1.8 \' . .J..a 
Се I!З!lее елеКТрОЛ llThТ 11 акуМу.'1аторът да се при· 
мие Tptl ПЪТII С чиста дсс.Т 'I J1Н Р 'ш а 11.'111 дъждовна 
вода. с.лед това аКУМ УJl<'lТОрът да се поста ВII н<! 
сухо . 

След като се n01lltCfII 11 ПОДСУШII ;\I IIOrO до6р(' 
11 основно, МОТОЦlIклетът да сс намаже съгласно 

дадените указ ания , За ПIJСПО I)ЪЧЩlНС (' J3 CJ , чки 
xpOMllpaH!! повърХIIОСТ II да сс покрият с ThНЪК 

СЛОЙ грес. 
Така nOAГOTBetl. MOTOЦlIK.~eTUT да се lIоста811 в 

ПOJlожеllll е, при което ГУМIIТ(' 1101 бъдат oc.BO~()· 
/1ени 113П1,,'IIIО ОТ TOBal). 
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IП. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

НА МОТОЦИКЛЕТА 

ПО'lIlстване на ,ltaTOljllKAera 

ПреДI! IJС IIЧКО МОТОЩIКЛСThТ сс 1131>1118a с ПОМОЩ
Т3 на ПQДllа струя 11Л11 061\.IlIIО IHIMOKPCII naplla .~ 
ПРII IIЭМllпа1lС1'О тря6ва д3 сс ВIIIIМЗПЗ ла не по 
Гlадие Вада в електроуредбата. КRрбуратора 11.'1'11 
СПllра ЧIOlТС' , ФIIЛТЪРЪТ за пъзду:\ се затваря, Ча · 
CT"T~. КОIIТО са зам"'рсеlВl с масло, сС' ПО'lIIстзат 

с нафта . 
Веднага след I1ЗМ"D3НСТО 113 МОТОЦfIКЛСТlI СЪ· 

ЩIIЯТ тряБВiI да се ЛОДСУШ1!. КО('1'О СС I1Звършва 
със спеЦ1lална зэ мшсsа кожа, а пр!! mlПса на Ta~ 

кава - със сух парцал. 

nРСГlОръчва се 2-3 ПЪПI в месеЦа MOToЦl~K.,e· 
Т'Ът да се измива с 30% рэзтвор от can}'1I 11 топла 
вода. Температурата на разтвор'" не трябва All 
бъде по-вltсока от 40ас. С 1'0803 всички МЛ6НIIНII сс 
свалят наПЪЛIIО 11 MOTOttHK.'1CT"T добllва .xy(iatl 

блясък . 

33 IJРС!lЗStlllС НЯ 6.'1Я('1..К 11 ПО-ГО,'IЯМ3 траЙно!.:т 
Ifa ПОКрIIТ"ЯТ3 може да се използува смес 01 I 
ТС1.'10В1I3 част спирт 11 1 теГЛОВIlП 'laCT MlIJlepa~1110 
масло. Сместа се flаll<lс.я на MIIOrO ТЪJll,К c/lo li , 
KQI'ITO се рПЗТрlIDlI ННТСН31fSИО с BЪJlJlCH парна "" 
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ПерuодUIlНО техническо обслужване // HaAIa3BQHe 
на MOTOlfl"'AeTa 

Проверка на МОТоЦlIк.'1ста 
преди НЗ ,1 "ЗЗllе IIА п ът 

За обезпечаване на 6еЗОIНIСIIОСТ '1 С'IГУРНОСТ пре:.· 
I\реме 11;'1 пътуването пред,' всяко "ЗЩ'ЗЗШ' 1101 
път ТР.sIбва да се провсри: 

а) количеството f'a горивото в I)сзерпоа ра; 
б) C"J,СТQЯII"СТО на З8КРСПВ,IIIСТО на ДВllгаТ('J1Я; 
В) състояннсто lIа федсгнщrlllТС; 
г) l,аТЯГ<lНСТО на веРНГ<lта; 
д) наJlЯ ГЗНСТО в ГУМ lIте 11 закрепването на 1.-0' 

.'I~J13Ta; 

е) Il зпраВIIОСТТ<l на C11r'ltlJl1l3Ta 11 осве.ТIIТСЛ II,1Т3 

ж) наЛИЧНОСТТа 110 'IIIСТРУМСIIТII 11 запаГf!1I I 
(" I стема; 

'Iзсти. 

След завършване '13 проверката DВllгатс.'1ЯТ сс 
пуска в ХОП н работата му се ПРОС.'IУШ88. 1111. pa~" 
J1I1Ч НII обороти. 

HenocpencTBel1O слсд пnтсглянето трябва да ге 
Ilзп робва действието на СПllрачките 

С JI е Д 11 3 М 11 Н а в зн е 11 а n ъ р в 11 Т е 500 ю.1 
1. Смснява се маслото от скоростнат;! KVТ:III. 
За I(СЛТ3 трябва да сс ра ЗВllе пробк:!.т;! 11 "ЭТО· 

'IИ старото масло (фIlГ . 15). 
Най-добре е смеllяваllСТО lIа м аС.l0ТО .1:. с(' !!З

вършва, след като ДR llгате.~ят е раБОТII.'! IIзnеСТIIО 
време 11 е още топъл, ",й като топлото M<lC.l0 С(' 
оттича n O",'I«.IIO от частите и )' ВJIl1ча гОЛяМа част 
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Фиг, 15. ИзточваНt 
на маслото 01' кар

тера на шщгателя 

ат НСЧllСТQТl!lfТС , Когато маслото окончател н() ю
тече, ДОJ1ШП3 лробliа се заLшва и през странич
ння СJТ IIПСОВllдеll отпор сс 13.1l11В3 0.5 .'1" ТЪНКО ~laL
ЛО, например ТР'НlсформаТОРIЮ. дВНТЗ1'ел ят се 
пуска да работ!! 113 ЮН'I"I обороти В проn."л;.ке
ние На 2-5 МI!НУТН. При ТоВа IIf'КОlfКОКрЗТН О 
трябва да се сменят CKOPOCTIITQ. Източва се !о.1аС
лото R Ч И СТ С1>Д. за lId може ла СС IIЗПОЛЗУIНI I! 

впослеДСТВiJе. Н ЗЛlIВ3 се сnед това б5D CM t чисто 
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масло -:- през .1JЯТОТО "AI11'O,lI" ]8, а "рез ЗШlата 
"Автол" Б IIЛlI "АптOJ1" 10. I-IIIB01'O lIа M3 C,'IOTO 
трябва ла бъде между дизтз бе.'IСI·П Н3 ЗЭllIIТСlli1 
та към е,'I IIIlСОU!IдН3ТЗ капачка плаС'l' lIl1ка. 

2. ПРIIТЯГЭТ сс гаi1ЮiТС, "0111'0 З(lКРСI1I'1ЭТ ши1tll· 
дровата Г.~aBa_ 

3. Проверява се II<lтягatlето на вернгата 1I IIPJI 
необ.ХОДIIМОСТ Се рСГУЛllра (ВЖ. Обслужване на 
вери гата). 

4. ПРllтягат се болтовете за ззкреlшзне на nBII
гат~ml към рамата. 

5. ПРlIтяга се гаНката за З;)КРСllоt! II С III! IIЭII~'С
KnTC,1JHIITa тр,,6:1 "ъм ЦI!.!Jвндърll . 

6. P('rY.1Jll pa сс хлаGIII\:\та n .'lOста за СЪС.1I/1I,I· 
теля (ВЖ. Регулира!!" на ,IIO(T<1 :1 <1 С1,СДl I!llIТ(!.~я) . 

7. П роверява сс да"lI 11(' СС С ПО.1)''1I1 .'1 3 X.la(iI!H;! u 
УПОрНllте ."al·epll 11<1 пре,1ната ВИ!l.ка. За таЗII HC.~ 
МОТОЦlIклеn,т СС ПОВ.'I.Ш·З 113 СТOJ1ка. Хвашат сс (' 
двете ръце nOOTAl.'mro хромнраНIIТС 1']),,6 11 в 6.1111+ 
зоет до оста ва КО.rlелото 11 сс РllЗК.'1ащат напре,· 

назад. Пр" КОIIСПIТllfJаllС щ: Х.'1аБИIl3 прсмаХD~
нето it става по СЛСДllшt на"",, (фIlГ. 16): 

а} раЗ8110а се КРl1.'1чзтата rai'1Ka; 
б) сваля се кормнлото ЭО\СДНО L КОIIЗОЛlIте; 

n) раЗВll ват сс дв('т(' CTpaНlI<lftн хромнрани rail-
1\11 ОГ rOpH 11JI МОСТ; 

г) изтегля сс нагорс 110Кр1tващата капачка в 

cpCDaT3 lIа ГОрШIЯ мост; 

д) развива се средната rai\Ka от горння ~IOCT; 
е) чрез подлагане на .'1ЪрUСIIО т рупче 11.'111 Ilpyr 

предмет предното 1(01('.110 се nOBAllra; 
ж) изтегля се нагорс ГОРIОIЯТ МОСТ засдно с 'Ia-
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Фнr, .. 6, Премахване 
на хлабината в упоро 

,111 .... -''rСРII на пред-

!!ата вилка 

СТIПС 01' дсмпфсра за flanpcqlIlITC колебания 11 c~ 
11рllтяга ДQЛн.зт а гапка; 

з) 1I3IJЪРШВ;.I сс монтаж . 
8, Притягат сс I,\СИЧЮl 6n,flT08C 11 гаЙКlI 110 :(0' 

1\088"(1 част на мотоЦ.НК,tlета. 

9. Притя гат се К.'Iе"ште на акумулатора н се 
намазв;зт с грес , 

ЛКО 111180TO 118 Кllсеmlнэта е под 1:10рыалното. 
акумулаторът се долива с дестилираllа зода (зж . 
Обслужване ип акумулатора) . 
• 6 



10. Кранчето за fOpll BO сс раЗD I1В 3 ОТ резеРВО1-
ра 11 се п оч и ства. 

11 . П роверявз се lIа.'IЯГЗIIСТО !J гумите. 
12. ПровеРЛ!Jат се СПlJраЧКl!те 11 ПРН нужда С,' 

рсгу.rшрат. 

13. ПОЧIJСТВ[! се фl l .'IТЪ РЪТ за въздух (ВЖ. Пu' 
ЧIJСТВ3Не lIа фllЛ 1'ъра За I1ЪЭДУХ)_ 

14. ГреСllрат сс ВСljllЮI меСта, снабдеЩJ с.: гр" 
( I'ОРК II (ВЖ. ПД<l li за мазане 1101 MOTOIlIIK.1CTal 

С л ед 11 з М 11 11 а в а 11 с 11 11 1000 км 

1. НnмаЗВrlТ сс 8CII'IKII ТОЧI<I1 от MOTQLIIt!\.'1C"':I. 
(1IзБДСIIII с гресьорК11 . 

2. П Рllтягат СС l"аJiЮIТС 'Нl ЩlmIJlд!)ОIНIТ:J г.,атш 
З. ПОllII ства СС карбураторът. 
4. ПОЧIIСТва се фl!J1ТЪРЪТ З!L ВЪЗД)'Х . 
5. ПО'lI/СТI13 се мрежата 1/11 кранчето за гориво 
6. Н амазват сс с тънко Ma!llllllHO MRC.'IO ЖII.1 11 "''' 

lIа БОУДСIIOlН1те кабеЛII 11 П,nК.1I1I1ЯТ nа,'! 113 KI!,' ~I 
метража. коilто сс ('nа.'1Я он;ъм cтpallaTa на К " 
лометража. 

7. П роверяuз СС дсr'СТВIIСТО 11<1 СПllрачюlТС . 
8. П роверява сс Н3.'lлга 11СТО 11<1 rYMIITe, 
9. Подмсltя се маслото nт ПРСДI!3ТЗ феnераЦIН! 

като за ЦeJIта се IIЗВЪРШВ;J c:teJltlOTO: 
а) C08.'I1I сс предното I\O/le.l0 (ВЖ . СВЭ.'Iяне I Ш 

предно I<ОДело); 
б) развиват сс двете хромrrР8JШ rai'\KII от гор' 

ния мост; 

в) развиват се 60Jlтчетата I (фI I Г. 3). За 
пълно Н3Тllчане на M;JC.'IOTO ПnЪ:JгаЩlIте се тръ6:1 
се придвижват IIЯКОЛКО път" иагоре; 



г) цялата вътрешна светем;) СС 11РОh!ИВ3 с бе,! ' 
3 1111 , като 11рИ ТОIНI сс IIЗnЪРШАJТ лвнжеНIfЯ на го· 

ре 11 II<IдО"ТУ 110 IIЪJТ'IQ ПО"ИСТВUII(' 1/3 вс,,'IКИ ча

СТН. Слсд това ФсдераЦIIЯ'Гi1 СС оставя 
време ла I'ЗСЪХ1IС; 

n} IIOBnllrur се ПЛ1>3ГOl!ЦlIте с(' тръби 11 сс пре" 
В'Ьj)l'l1Т баЕЩО НРУЖIIIIIIТС, за да сс даде въз~ож" 
IIOСт lIа щифта 3 113 М('ЗС D ,"нездото сн; 

с) З<lВ I[ В<]Т се 60Jll'IIСПIТ<I 1, като сс 81111М308 
ПОДЛОЖllата шаfiба 11 ГУМСIIIIЯТ УП.I]ЪТllIIтелсн I1рЪ
сте" 2 па бъдат на MCCТfITa СII; 

Фиг. 17. Зарежда.ае 
113 "редната в l'лнз 

с масло 



iК) налнва се в двете тръби поотделно по 120 
CM J см ес от 75% трансформаТОРIIО МЗС,10 11 25\ 
I.lасло .. аотм" .N'9 6; 

з) заВlIват се двете ranKII от гориия мост. 
10. Проверява се С'ЬСТОЯllllето Ila aKY/I'ynaTop' 

н пр" lIужда се ДОЛIIва с деетНЯllрана вода. 

11 . Проверява се изпъването lIа 8еР"Г8Т8 . 

С n е Д 1I З М 11 Ii а 8 а 11 е 11 а У.ЮО км 

1. Смеltява се М8С.'10ТО 8 скоростната кутия. 
2. Почистват се карбураторът. мре.жата от 

краtlЧето за ГОРИВО 11 фlfЛТЪРЪТ за въздух. 
З. Намазват се боудеНОВllте ка6еЛlI. 
4. Почистват се II се гресират Jlarep"Te от пре.'], · 

ното " задното колело. 

5. Сменява се маслото в ЗЗ!lната федераШIА 
(ВЖ. Разглобяване "а задната Федерация). 

б. Намазва се с няколко капки тънко масло 
кечето. трнещо се в гьрбllцата на прекъсвача. 

7. Проверява се разстоянието между KO!ITaK· 
Tl lTe lIа прекъсва ча . 

8. Проверява се състоянието на аКУNулаТОII~. 
9. П роверява се налягането в rYМJITe. 
10. Изпробват се н се регу:шрзт спнрачките . 
11. Смазват се всички места, снабдени с гp~ · 

сьоркн. 

С лед 11 з М 11 Н а в а 11 е н а 5000 км 

1. почиства се 11 се lIамазва еер"гата (ВЖ. Об· 
служване на веригата) . 

2. Почистват и се греСllрат лаге Рllте на веРIIЖ

ното колело . 

• МотОЦ.1Iк.1ет ~Ба!I"аи" 



ФШ·. 18. CI[C~laIlC 
1!<I f,1l, 'IНЭТЭ 3<1 та:) 

3. СВЗ.IIЯ се нагарът , образуван по челото 11 3 

буталото 11 UliЛиндъра. 
4. Почиства се свещта 11 се реГУJшра рззстоя 

нието между електродите. 

5. Проверява се дали се е ПOJlучи л а хлабина 
в опорните лагери иа преДН8та внлка. 

6. П роверява се хлабll!lатз в плъзгащите втул
ки 113 предната вилка. 

7. Почистват се карбураторът 11 фllЛТЪРЪТ З8 
въздух. 
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8. Смазват Се ВСIIЧКlI места от м отоциклета , 
сн а бдеИ II с греСЬОРКI\. 

9. Гресира се П.~ъзгачът от рЪ'l ката З 3 газ. 
РаЗГ.llобяването сс извършва, като се раЗIНlе 60,'IT
ч ето, Н3М 1IJНIЩО СС 8 к рая ва ръч ката, 11 се 113Ter
-'111 xpOMllpa !laTa !ШI)'шалка (фIlГ. 18). 

10, П роверява сс СЪСТОЯНlI СТО lIа ЗКУМУ.'Iатора, 
11 . П роверява се деikТn llСТО Ilа II реДllзта 11 ~a..1· 

'Iатз феnсраultя. 
12, Проверява се lIа,'lягаllСТО Ilа гуыIIе • . 
13, П роверява СС nenCТBllcTO Ilа СПllраЧКJllе . 

06САужвuне на дВIIUJТС!ЛJl 

вы �шнатаa ПОВ"РХIIОСТ 1111 ДВllгатс.'lЯ трябва ДOj 
бъде Вllllar lI чнста, ПО,lеПН.1Jllпе по ребрата мас· 
.11 0 11 прах Ш10шават ОХ,lШЖДЗllеl'О 11 може да "РII

'I!!IIЯТ преГРЯВЗIIС Н3 ДВll га" СJ!Я, а в I I ЯКОII СЛУЧ3И 

дор" 11 Jlожар, 

ОсоБСIIО голямо OlIlIM a НlIC тряБВ:1 да сС ОТД{" 
тl lIа смазването 113 11IiJ1lIllДЪРЗ . Нс трябва да сс 
допуска работа 11.1 дВllгате.тlЯ с' ЧНСТ {)еН :!lI!!. 
П Р ltготuянето В3 сысста от 6е1lЗI!Н 11 Mac.~o 

трябва да се IIз вършва прелвзр"те.пно ~ ЧIIС1' 

~;:БВ;Л;: ~!O;c~::IT~~~~o Ila:~;p~:a~~ ceC~~~~~, 
Не се п репоръчва Д:l СС lI аЛнва 8 резервоара 
ЦЯЛОТО KQJlII'IeCTBo ГОРItВО от съда , 'Гbil кзто на 
ды�отоo 11 3 послеДI!НЯ Bll\larlI остават вода 11 друг" 
п р "ыесн, 

За горн во трябва lI<I се употре(iява автоыобll' 
лен 6el131111 с ОКТ3 110ВО 'IIIC.'10 66 -+- 70 в смес с 
.. автол " лr'! 10 1IJ1 11 18. 
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ДОllуска се Yn<J1 pe(i<! и Ш} аВllацноннн масл а 
МС 11 мк. 
ПО врсме на двнже НI!С нз МОТО ЦIIКll ета HCnJIC

късиато трябва да се следи за npaSIIIIHaT;J работа 
на ДВlfгателя. ПОЛУЧIIЛОТО сс ПРCl'РЯВЗtI С CB IIAC' 
телствувз за много богата нли бедtl3 горнвна смес. 
Лрегряuане 118 двигатсл я може да се яви 11 

BC.'1eACTB lie голямо 1\ 0J1!1чес.тво t.!агзр в горивната 

камер а н свсщта . Отстраняването на н ага о а с(: 
IJ звършва 'Iрез изстъргване с помощта На CTOMa~ 

IICtla ллаСТlIIIКЗ. 

Отстраняването на нагара в и зпускателния 
отвор става 110 съшия наЧ.J![ след СВЗJlяне IHt из· 

пускател ната тръба. Лрн това трябва да се UIIII
маза да не попадн е нагар в картера през продух

заТС'n НlI те канали, Kal\ТO 11 nреэ самата изпуск а-

телна тръ6а . -
Премахването Н а нагара З llаЧllТСЛНО сс улсс· 

lIява, ако предварително местата за nOIJIICTBaHe 
се Ilапоят 06flЛ1l0 със спирт 11 престоят та ка в 
ПРОДЪJ1жеmlе на 6-8 'Iaca. 
НаЛИЧl1ето на "агар в ЦlfЛIНlдъра може да nр е

дизвнка детонаЩIЯ. Това е СДНО твърде Оl1аСIIО 
Яl}.'Jение, .х ар.зктеРJI ЗНРЗЩО се с ПОВIIШСllа скорост 

113 ropCllC , което ВОдН до IIзносване и разрушаване 
lIа ча СТlпе от КОJlЯIЮ·МОТОВJI.'IКОВИЯ мехаlНl3ЪМ, За 
поява из дстонаUIIЯ може да се СЪДl1 ло ЧИСТIIТ(> 

11 звъиКl' уда р', в двигателя. 

Освен от нагар детонация се получава 11 кога· 
то двигателят е много натоварен ИЛII р аБОl' ll 11:) 
бедна смес. В таКlIва случан трябва IНlHH" п а 
Се ВI{ЛЮЧIl по-ниска СКОрОСТ 11 ако сместа е дейст
ВIIтелно бедна, да се потърсят пр"чините за това. 
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ОБСЛ!lЖОOlU! на C8ell~Ta 

НС TpnC;nn. ла се забравя. че rpnn!t.'1I'aT3 " р(' . 
.!:.О ВIН] ГНl БОТ:> lIа двнга С/ТЯ З:ВТТ<'II ло ГС,llJша СТС' 
ле" От спещта, 

На , ~IОТОI~I!КЛста с лостаВСllа свещ Е'ош 225 
с ТОПJJ1!ВI IО IlИело 225 11 I>езба М 1 'I Х ] 25, 
Лри подмяна трябва да се търе!! 0p"ГТlHa .'ТITa 
('1' С1l\ ИJlН лруга, 1'0 СЪС С'!;Щ0ТО ,'слm!llllо ЧI'СЛU , 

Употрr б:Jта Ifn свещ с IIО · ГО.llЯМQ IIJl I' Лn·/IIаmю 
ТОnJlТ Щ!О 'I II СЛО е вредно за двпа-сл я . 

(всuпа TI)l168., РСдОПIIО ла 'Се провеРЯва 11 по' 
ЧIJСТ~;З от F1згар (II,:I всеКII 500 км), ПраКТ I ' ютт.1 
;:та се обгl'РЯ Зllцапа Н :1Т3 ('RСЩ с лампа lтlТ ПО 
lIякаJ'ЪВ друг "'ТЧИН е крайно IIСПIJalщmТ<I 11 ~J ОЖf' 
Д:I nР<'Д"?ВТ 'ка спу",ваl'е "а 1130,l1з,-ора. 

Разстоян и ето между електродите 11;1 свещп 
ТРf'бв:, " а 6ъ~c 0.6-'),7 мм. 
ПО оцоетявзнето 113 свещта МОЖе Д3 се СЪДII за 

H;JC·'l-п".rl1lте изменеНIIЯ Н3 ГОРИ ВНI!1t грт:ес 11:1 
ДВlf гателя. 

Нормално краят на IIзолnтора трябяа да е 
ЧII СТ ·11 С ръждивокафяо цвят. докато електро· 
,IHI1'C трябва l' а Са С1l811 . В заnllСНМОСТ 01' лропъту
ваното разстояиие OKOJIO сroмаНСIII ТЯ корпус 113 
свещта може да се образува тънък слой Ma c.'IO 
Н .'ТИ нагар. 

Обслу",ване на аllУAlУЛQтора 

ВсеКII месец ""УМУ.llзтор"т трябва да сс с "сма 
от МQТОUlIклста ~I да се 11розерява lIегозото СЪС, 

l'ОЯlще. Преди ВСИIJКО трябва да сс обърнс внн-
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маШlе на елеКТРОЛlIта, ННВОТо 1101 който трябва 
да бъде с I O- I ~ мм над ПЛО'!IIте, И зпарилата се 
'/аст от С.'Iсктро.ТlI!та трябва да сс възстанови с 
прнбаА Яll е "а деСТИЛllрана вода. 
Попадll 3.'lНЯТ по повърхността lI а акумулатор а 

е.ТlСКl'РОЛ IIТ трябва IIезабаuно да се ol 'CTpa llll, ТЫ"I 
като можt: дil прenllЗ811ка саморазреЖД8не на 

аl\ум)'nзтора 11 поява на криста.тнIЧССI\Н утаЙI\ .. по 
ПОЛЮСlIте. ИЗТ I I 'lallС 11 3 С.l1еКТРОЛl1та може да се 
11ОЛУ'1II ПС.'IСДСТВ II С HC'1l0CTan'I IIO ПрlIТЯГЗIlС 113 "а· 

паЧIOlте 11.'111 поврсда на УП,11.ПlIlте.'JIIIIТС пръстеll 

чет"" rюд тях, 

Г l олЮСНТС трябва рсдов но да се по'm СТП <l, 11 
118мазuат с rpec. OTBOPIITC D каll3ЧКIIте трябва да 
бъдат ЧII СТl I , за дп МQже гаЗОflетс свободно да 
I1рNllшаuат , • 
В сл учаil 'Ie акумулаторът "яма Ла СС IIЗIIО!lЗУ

ва Т1IJOДЪJ1Ж ll те.ТlI/О врсме . сыIl!ятT TpllGBa да С€' 
IIЗТОЩII до 1,8 волта, 8 С.'IеIПРОЛIIТЪТ да се IIзл('е . 

Л КУМУJl8ТОРЪТ се n pO~lItBa 3-4 път" с деСТIIJJltра
IIа вода. IIзсушава се добре. завнва, се капаЧКllТ(! 
му 11 се OCT8BfI Н3 съхранение в сухо "роветрнво 

място. 

В никакъв случаА не се преПО РЪЧВtI за състоя
ннето на акумулатора да се съдн чрс..'\ съедннява 

не lIа ПОЛЮСlIте накъсо. Колкото 11 кратковреме
н ен да е този npOlteC, TOI' се отразява зле върху 
ра60тоспособllостта lIа аКУМ У.Ilt1 тора . 

ПО'lIlстваН,t н,а фllАТ'Ьра за 8'Ъздух 

Несвоевремен ното почистване на фнлтъра вод" 
до бързо II З lIосsзне lIа ШIЛИIIДЪР", 11 обогатяваllе 



Фиr. 20. СП8)I ЯIIС 
дроселtl 113 кар6ура

• тора 

113 rOpl~GllaTa смес чрез 113Щlл я оаll е на достъпа 

на въздух към карбуратора. 
След всек!! 1000 КМ, а пр" ДВII)кеН llе по мно· 

го прашни шосета· I! н а по·късо ра зстоя н ие , фИЛ' 
търът се с валя, IIЗМ В В3 сс II ЯКО,,' ''О ПЪТII с беНЗ1\I1 
11 след поДсУШ3в3НС сс омаС.1tnпа. П реди поставя
нето му lIа място т рябва ла се провери дали масло
то се е IiЗ Ш~J1II!lО добре . Повърхността на ф ll.'1п r А 



трябва да се омаеЛ II , за да могат праШlIнките да 
ПOJJепват по нея. 

Не трябва д а се допуска Л811жеНllе на мотоци
клета без ФII.1JТЪР за въздух. 

Почистване /l регУЛllрон.е на карбуратора 

Карбураторът е регулираl1 праВIIЛI!О ОЩС в са 
МJ!Я ЗЛВОД-ПРОН3ВОДIl1t'Л. Ра змср J:ТС на ЖllГ.',I"ОР'" 
11 д"фvзор,а са полбран н тако , '!е]l.1 гарантнр nт 
щ!iI-лоб ро 1J3ПО~'З~'ва:'е 'п <I ~f О)l: 1! ОСТI'п.,- н а лвнга· 
теля. \."('':09<111''.'1 110 обс.'1УЖВl1l'ето 113 каР"урато , 
ра Cr" I"'ггаНl"'<lВз c~r.·o '" ч аГТТТЧflО nl" ' llleTB31IC. 

Hi1Ji-~lа_'IКО C.'ICl все"" 3'"1(\() "~I J<:орб'·Р::lТ"!'j1.' 
Тf'l J1 б8'> Т'~ r f' С f'РЛЯ 3,1 O""OnIlO ПО"I' ..... р'2'llс . ППI I 

Тава шиб, рът заедно с IIГ'nйТа сс ост.шя К1>1II са· 
М 3Т3 М nШТ"l:1 (фиг 20) . 

ПС' ЦКI, гетлнm, с(' I1РС~"'ВnТ с- '1"ет бст'~,,!', K~ -
1 '8 .'1 l1те 11 Жlтr_'1!JС Р,·т Ге f' ГЮ ." '''· ват (" fI"·"I'\"' . f-'t' 

~e т:;.п~~n K~~~I '~~;~"~IO~~ ~:;~~;~~шll:11 p;~; ~~~~'.';.~~ 
IIа карбураТОра 11 УВСЛIlII1I ра"Хn";I fla ГО рl'ВОТО . 

Слел постаряне 1Iа място карбураторът трябва 
ла сс РСГУ.lll:ра 110 (лrй,Н IIЯ начин: 

1. Завива t.e ОПОРНIIЯТ 81(НТ на бnv.тт СI ' С!В I I Я ко
жух за газта, докато се ПОЛ УЧII хлабина от около 

1- 2 мм (фllг . 2 1 ) . 
2. ВII нтчето за рСГУЛllрарс кач еството на го· 

р"ВII З1'а смес на М<lЛКII оборот" първоначално 
сс :11181 IВ <I покрай. след косто сс разви,ва 11 3 1'1. 
до Jl /? оборота (фиг. 22). 

з . Пуска се двигатслят l' се за г рява в пролм
жеНll е на 3 до 5 M1IH. 
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Фиг. 21. Регулнр н 
на ,на-рбуратора 

4. Отваря се lIаП"Ь.'III О perr!CM.pbl 113 фll.'1"П.ра 
за въздух. 

5. Затваря се ръчкаТа эn газ 11 се пъртrt ЩIК/IО' 
неното БОJlТЧС от ДЯСЖIТ3 CTp:l1la Щl карбуратора. 
докато двигателят ПО.IJ\·ЧII МIIIIIIМЭ.'111О ,' стоfLЧIIВ!\ 
обороти. След това бо.'1;'ЧСТО се З;Н.ОlllРЯ , 

6. Отстраrl ява се х.'Iабllllаrа между УПОРI1I1Я 
BHIIT 11 края lIа БОУДСIIОnНЯ кож)'х за газта. П Р\l' 
тяга се контрагайката. 
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ФIIГ . :22. РСГУЛllраtlе ЩIЧСС1DОТо 113. с..меС1а 118 МQЛtш 
O(.O?,I'H 

ПР II rlОставяне 'Н! карбуратора на място трябва 
да сс съб.nЮ}Н18<J пnаВlIlIковата камера да 61,М 
l'аП1 ... 1 НО OTBeCli3 11 плаПО"Ъ1 да се ДВIIЖII 

БОДIIO . 

ПОЧllстване на изпускателната тръба 

П рез време 118 работа на ДПIlГrlтеJlЯ ПО ОСIIЧКl' 
вътрешни ПОflърХНОСТI' на изпускателната ТР1,6<1 

н особено много ПО ШУМО3<1Г.'1уrш,теЛI!ОТО гърне 
се образува нагар. КОНТО намалява сечеНИЯТа за 
npeMllНana"e на ИЗГОРСЛIIте газове. J-lаti·ма .. 1КО 
('nед ПССКII 5000 I\М то:щ lI<1гар трябва да се по· 
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Фиг. 23. РS:Jглnбя
яаllе Ila ,113IIуснател

ната тръба 

ЧlIства, защото в ПРОТlше" случаl1 може да пре
Дll 3ВIIка спадане Ila МОЩlIостта н а Д811 гателя н 

пО811шаване н а разхода 1111 rOpIIUO. 
Външно шумозаГ.'lУШ\lТСJ1I!ОТО rъplfe може да се 

ПОIIllСТИ н ай-добре С помощта 118 телеН8 четка. 
За IiЗВ<1ЖД<1l1ето му трябnа прСДn<lрIIТМIIО да се 
развие raiiKaTlI . коя то се НЗМllра B'bTpt', IIспосре.'1.
ствено до саМ II Я край lIа I I З ХОЖ /Нlщата IlaCT 113 
тръбата (фиг. 23). 
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Обслужuане на дIЩQ;I!ОТО 

На всека 3000 км трябва да се проверява раз~ 
С:ТОЯl;Jието между KOHTa"ТlITe lIа прскъсвацз. За 
L~елта се изпслзува пластинката , заНIIТСIIЗ КЪМ 

l:пеЦIIЗЛШIЯ ключ, предпа3 lJа'lе l l з а perYJlI1p'llle 11(1 

IIрекъсвача . ИзмереllQ след мо;>.[ента на повдига
не на чукчето, това разстоя н ие трябва да е по

малко от 0,4 мм . НамаЛЯМllе н а Р :lЗcrоянието 
между КОIIТЗКТlIте на нрекъсвачз се !'ОJlУ'lавз 

6С"леД-СТВIIС Юl!ОСвЗНС на ТРI!ещото се 110 гърбl[' 

ца та фиброво краче Н3 ч\' кчето. Ето защо "Рll 
преглед нз дпнзмото Ч)Jj6ва рrДОВI'О дд ('е на
поява с Няt[Q,~ КО IUIПКI\ тыIоo масло ПОСТАвеното до 

гърбицата кече. 

С'!ед 100" 0 км се пра в.II преГ.'1 е'l. 11 :1 KOloicoU'ITe 
'leTKII . Лко четКlIТС са СИЛНО 1!.3110 ('СIЩ. нгоl'> '· од,·мn 
е ,I:I а се nOAMCIIJТT с "OBII. В случ .-- Й " С чеТtIIlТе .:! 

З8мърсеНII 11 се двнжат трудно в ГНСЗД<1Т:! СI' . съ

ЩI 'ТС С(' свз.Т1ЯТ И поч т·с,.nат с беIlЗI!Н . Пр!! п оста· 

ВЯllе Н:I ЫЯС1·n '!сткнте трябва да засмат ""рвона
ча.пиото си n'ОJtожеJlitе , 

Колекторът се n'ОЧIIСТna с парцалче, иапоено с 
бензин, 

иентрuв"а на запалването 
За да се регулltра ТО'lно запалването на ГОРИВ

наТа смес, главата на ШIЛ lшдъра трябuа да се 

свали . 

Чрез бавно въртене на КnЛЯНОВ"R вал с по
мощта на МЗН!IDеJ1ЗТЭ буталото се поставя n гор· 

ва мъртва точка " с помощта Щ1 измеРI1ТСЛСН IIН' 

струмент се опредеJ1Я разстоянието между челото 

на буталото 11 I'О РНИЯ ръб на цилиндъра, Лрев'Ьр· 
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Фаг. 24. ОIIj)CдеЛR
не MOM(!.IITa на за

Щu]В8НС 

тз се ОТН080 КОЛЯНОВIIЯТ В3.'1 11 "ога то БУТЗ.'10ТО 
ДОliде но 4.5 мм преди roplla мъртва ТО'lка. в то
зи момеН1' пре""С83ЧЪТ тряБВi1 д3 се ОТД.С.111. За 
точно определяне на. това положение може да сс 

IIЗПО.rlЗУва елеКТРl.ческа .'1ампа с lIап рс.жСlll1С БV. 
ЕДIIIНlЯТ полюс на лампата сс свързв:! на маса, 
а другият се СЪСДИИЯВi1 с KJ1eM3T<:I Н3 чукч ето 

(фиг. 24) . 
В MOMe!IT:!, когато ч\'кч,ето сс ОТlIС.'111 •• '1змпата 

состм. Изменяне MOMetlTa на прекъсване, рее-
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пеi(ТИВНО ПРОllэвсждане на искра . се IIзвършва 

чрез завъртане корпуса на преКЪСВ8ча . Когато 
това завъртване е ЛО посока Н8 въртенето lIа ко· 

.'ТЯ I\ОПI!Я В811. за лtlJlВ811еТQ е ,.късно" 11 оБР8ТНО. 

Регулиране на лоста за съединителя 

Ръчният лост 33 СЪЕЩНШlтеЮI . KOltTO СС наМllра 
от .'Iявзта страllа lIа КОРlоlll.~ото. трябва BlltlarlI 
да притежава II ЗВССТСII M1,pn,8 хол. "'\ер,m ПрlI 
върха Н3 лостз, Т03 11 мърn,n :<0,1 Т I~яGва да бъде 
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ФIIГ. 25. РеГУЛllраНt 
ПОСта 113 съе,цmmте,. 



около 10-12 ММ . В случаА че Т08а разстояние е 
голямо. отделянето н:з съеДJlllltТсml ще бъде 

l!епълно. 

Лllпсата Н3 мъртъв ход ПОдН до 1Iедосrатъч -
11 0 притискане 113 дисковете. liс..,едстnщ~. Н3 което 
съеДll llltтСЛЯТ МОЖС да боксувз. 

3а реГУilllРЗl1е СЛУЖI1 спеЦllз.1Н IIНТ регу.ll1раш 
Ulшт, който след I1репър1'iШс. u една 1IJ1I! друга 
посо"з трябва да се 3311:0 1l 1' рll с "pur.'13T3 Д)'Р3.'1у
Мtllщевз гаli к а (фиг. 25) . 

Регулиране t/ ()БСJlужвйне на Сnllра'/1ШТС 

Вс..lеДСТВIIС llfl ЧClСТII'1110 113110Cll311(' lНI К3.110ЗКlIТ(> 
~: O.'l.bT 113 С l1l1РЗ ll1\I1ТС лостове СС увсmlчзва 11 :t:l. 
действуването 11М етам нсудоб1l0. 
За PCI' Y.l1l1pa1lC lIа преДl1ата С1ll 1р 3 1 1 К3 С(' 113ПО.I1 ' 

э уuа същ ltНТ ПРИ1Щltll. както за регуmlраш.' 113 

СЪСДlllштеля . 3аДВ:tТЭ Сrl!IРЗ ' IКlI СС регу.lllрЗ Ч I)(') 
дясно въртеllС Н3 Щ.lК8тешп;) 1';)i\Ka (фНI' . 26) 
П рез 8ССК11 5000 км Crtl'palIlIllTC 6араб3l1ll 33('.1' 

110 С цеЛIIЯ С Пl!рачеll МСХ:ll!l13МI трябва 0<:1I0 BII I': 

дn се ПОЧII СТЯТ . Ако КЗ.!10ЛЮIте са эа!t3П3Н It с МПС
ло, за ПОЧl lствзнето 11М се 11 3ПМ3УВЗ б('113IЩ . Нс
обходимо е AI1 сс ПРОАеРII An.l1l1 Il якоlt от IIItТОDf'П' 
нс са tt злеЗЛ II II<1 Д феРО110ТО . Ако феро;ютn (' 
С II.1111О 113110сено , то l'рябвз д;) се 110nMe1Нl . 

Обслужване на гу,IЩ1е 

до ГО.!Jяма степен трайносrт<l ва гумите се uп 
ределя от това. ДОКО.I1КО I1Вl1 ЯГМIСТО на II З 'lОМП· 

ване съответствува l1а ПflСДПl lсаIl0ТО. П" Т),J1<lНе с 
недостаТЪЧIIО напомпеl"l гума ПРIlЧIIll.i!ва РЗ311)'-

БЗ 



фЩ, 26. Ре.ryЛИр3.ве 
.на эад,ната GIlНрачка 

шаване Ija тела . П репоръчва се налягането да се 
о пределя с маном-етър. 

Трябва да се ОтбелеЖ LI , че маСJlОТО и бензинът, 
както 11 СIIЛНОТО СЛЪШLе влияят вредно върху гу

MIITe. 
ОТ време на време гумите трябва да се почн(':Т

ват от разml'IНLпе предмеТII, полепнаЛ!1 по външ

ната 11М повърхност. 
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Спукана вътреш 
на гума се поправя 

IIРез залепване мя · 

СТОТО на спукване 

то . 3 а Т8ЗII цe.n Г\' 
мата трябва да се 
IIЗВ8ДJI . Изпуска се 
вс{' ОЩ{' останаmlЯТ 

въздух. РUЗВlI ва се 
гайката, конто ОрН' 
д.ържа sellTllJla към 

каплат;) . КО.'lс.l0ТО 
се поставн на зе· 

мята. като се uзе

мат меРЮI за прсд

na38al1e н а .1а ге · 

рllте от замърсява

не. За Лt!СIIОТQ II З
важдане lIа гу мата 

.областта, раэпо.~о· 
'жена срещупOJlОЖ

но 113 веIlТII.'1Э, тряб

ва да СС II!1ТIIСIIС С 

крак, ДОКато МОВ

ТЭЖIIIIЯТ ръб В.rtсзе 
във одлъбllатата 
част lIа Kan,lJaT3 
(Ф"'. 27). 
С помошта lIа 

шаl1ГН еДlIlI\НfТ ръб 

на външнаТа гума 

се IIзважда IIзLtяло 

нал. каплата, като 
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се започва откъм страната 118 вентила. 
За да се опредеЮI МЯ'СТоТо нз спукване. ВЪТ

решната гума се наПОf.шва 11 ЛОСПIВЯ В СЪД С во
да. Излизащите ОТ водата мехурчета въздух 110'" 

казват ТОЧНО къде трябва да се эздеПlI гумата . 
С МО.'1ИВ сс означава МЛСТОТО 11 С.I1СД нзпускане 
Н3 ВЪэдуха гумата се изсушава, почнства се с пар 

че шкурка и нараненото място се намаЗВа с ЧИСТ 

беНЭ ltН . След като бензинът напълно се изпар!!, 
върху мястОТо се 113J1ЗСЯ ТЪНЪК C.'loII леПИ.'10, като 
се съблюдава площта нз 113МЗЗ.Нlзrз част да БЪ!lС 
малко по-голяма от лепката, КОЯТО ще се упо

треби. На СЪШI!ТС операUИII се подлага 11 лепе:!· 
ката . 

Преди да се извърши залепването, необ~одимо 
е да се остави лепилото да изсъхне в ПР()ДЪЛЖ{"

НlIC на 8-10 Ь!IIНУТИ. За да IIC може эаJ l епеното 
място, по което нма ocтaTы.ll� ОТ леПIlЛО , да за

лепне към вътрешната страна на външната гу

ма, то трябва да бъде посипано с талк. 
Необхолнмо е да се направн основен пре.Г.1ел. 

по цялата повърхност 113 външната гума 11 се о"· 

странят всички попаднал" върху нея ТВ1-РДН 

пред.мети. След. това вътрешната гума се напомп 
ва съвсем леко и се вкарва между КЭП.'1ата " В1>Н

шната гума. Вентилът трябва да излезе през ог
вора на каплата. Поставянето на външната гу· 
ма става наЙ·напред противоположно 113 венти

ла, като си служим с ръка, а впоследстви е и сна

Лllчните шаНГII. 
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Обслужване на. веригата 

Слсд всеЮJ 5000 км I3срн гата трябва да се св8.'1н 
tf Ilромие QCIIOBJ10 с 6СI1ЗIIII . Прешлените iJ се раз
ДВ1JЖВ3Т последоваТС-'1 110 с ръце. за Д3 Се отстра · 

ият П n11 а Л Н8ЛIIТС 11 ШClрllllрllТС BCIIIICTOТlIII . С1СД 
като IIзсыше, uеригата се потапя 1I оставя се д а пре

СТОН в 11РОДЪJ1жеlllJС 11<1 3 чз са в Э:ПОI1.'1еШi ';,\ ICC 

от грес н 10% грn фнт, с.'1СД това сс lI 'шаж,;tз. 
остапя се да сс lI:щед.н добре 11 ОТIIОВО се ПОСПllm 
118 място , 

Н ай , малко Il а всски 1000 км трябоз да се а.,· 
вършва проверка na.'1II пе ригата е достаТЪЧ IIО ОП1,-

11атз . Н с рмаЛlIO прОВI1ГЩ'l1lСТО lIа веРllгата Ilarop(' 

11 н адолу. ме рено в мястото 113 отвора от предпаЗII

те~lЯ, трябва да бъде нс повече от 20 мм . П r ' I 
това МОТОЦlI клеrьт трябва д а с CBa.~CII от 
стойка. ПР II ЗI1 З К н а СIIЛIIО IРЗЭ:(,'1абена ве Р l tГз с 
ч укането, което сс явява в прсдпаЗIIТСЛSI по nрс

ме lI а ДВI, жеIlИС . 

За опъване 113 BCp llr;JT3 С IIсоб .~О!1I1МО .аа сс 
разхлабят ОСТа и Гi1йката откъм <:р3I1ЗТI1 11з СПlI ' 
раЧl1 l1Я 6зрабзн 11 дn сс превъртят .двете rMiKII О'Т 

BI'.~KaTa . 

Натягането н а вер"гата се проверява Н 3 ръка, 
('лед като t;'e заUЪРТII капа ч ката, Щl\lllраща се !о г 

вътрешната СТР3 11 а lIа прСДП3ЗlIте.'ш. 

Върху горните стрзт, 118 ,;tB:1T3 JrЗ П1, Dа uз 1111 
двата края 113 В lfлкзта са ПОСтавснl' ЦСIIТРОВЪЧIII . 

белези . 
З3 да може задното КО.1РJlО п а се ДВIIЖ II в .:111 ' 

rpята нз " редното KOJIeJlO, РО'СТОЯIIIIСТО МСЖ!.1.У 

бe.r;СЗ il те от д.вете страни трябва да е елнакво. 
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ПРII затягаllе на KOJlCJlOTO IIЪРВОllзчадно ТРЯ/)В<I 
аа се завие гайката ()ткъм СТРЗFl3Тq 113 спираЧIII!!1 
r'\apa6 i1H 

РегУАllранс на фара 
По.IJоженисто на фара НМа значещте за добро

то използуване IIа светлинния сноп н намаляване 

11<) неговото Ilасрсщно заслепяващо nei'CТBIIC . 3,, · 
това е необходимо: 

]. да се подготви специално място. а именио : 
а) на paB-СII под сс нзнася с тс6еШllР перпсн

аllКУЛЯрНО на стената люшя с ДЪ-I1ЖJlЩI 8.2-·!1:\1. 
б) същата J,тt1IltЯ. ПРОn'ЪJ'жсна вертикално 110 

стената 11 на В"СОЧIН~а, .paBlI3 Н3 разстоянието от 

пода до болтовете за закрепваllе "а фара, Се пое · 
С""ча с една хор нзонтална Л'"!IIЯ; 
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В) Ila разстоя нщ~ 75- 80 мм под хор"зонт!!., . 
ЛIIНltя се нанася втора ХОРIIЗОfIТЗ.r'на .'II!HIII! 
(фнг. 28). 

2. МОlОцнк.rtетьт се ПРIIДЪРЖЗ в I!З"'Рзвено по . 
.rl0жеНllе така, че двете колела ла ':IСЖ<JТ Il a .'1 11' 
" "ята върху lIола, а ЦСI1ТЪРЪТ н а фара ла ('е !fЗ 
мнра на раЗСТОЯНIIС 7,5 до 7.6 М от стената. 

3. I3КЛЮ'lват се дЪ.rtгнте свеТЛ!!Н II 11 с IIЗIi.l0Ilява . 
lIе на фара се слеДlI ttCIITDPbl lIа отразеното върху 
стсната петно ла съвпаnд с точката на п реСНЧ:II ~{' 

11 3 веРТllкаЛl131'а I! ДО.1 Щ,\Т3 ХОРll30IlТn.ШtJ .~ IIIII!Я . 



IV. МОНТАЖ Н ДЕМОНТАЖ НА МОТОЦИКЛЕТА 

Сваляне на предното колело 

ВДltга се мотоиltк.ГН'ТЪТ lIа CТ0i1K3 . ВИНТЪТ 31'1 
реГУЛllранс lIа 11рСДIНlТn сmrрач t(й, КОilТО се на
Mtlpa ОТ дясна та страна на кормилото, се 3BBltBa 

10 

Фll4', 29. Сваляне 
на предното KO.~e.'IO 



напълно, което дава ВЪЗ lllnЖНОСТ за изваждане 

на долния краn Ila боудеllОВИЯ кабел. 
Разхлабва сс СТllгаlUlIЯТ болт 11 с помошта на 

дадеНJlЯ КЪМ инструмеНТlIте лост оста се развива 

11 Ilзтегля Ilавън (фIIГ . 29). 
Препоръчва се при монтаж 11а колСJtото ость 

да се IIзбърwе добре 11 да сс Ifамажс .'ICKO с грес . 
Това улеСl1ява слсдвашотn изваждане на ОСПI. 
ЛКО вкарването на оста е трудно, ве ТРRбв~ па 

сс прибягва до lIанаСЯllС на страЩIЧНII ~ДRР И. Не· 
оБХОllJtМо е П'рll таКlIва случа 11 да се прег.'Iе'ltЭ 
цялата повърхност на оста. както 11 отворът Ila 
.1IIстаНЦНОllllата втулка 11 Ла се отстранят евен

гуаЛllО съществ)'ваЩlIте поБИТОСТII. 

Свал.яне но. зодното кодеЛи 

MOTOUIIK.'IeThT сс ВДllга lIа сто Ака. Pa9BIIBn 
ОСТ8 lIа заДI(ОТО коле.'IО 11 сс изтегля HanЪJIllo . 

С валя се дистанцнонната втулка. К('ледото се IIЗ
местеа D краrllЮ ляво ПОJlОЖСIШС, за да може гу
меният съеДННlIтел .па се осв060Д" от перките Hit 

ВСРIIЖ НОТО зъбно колело. Застава се от лясната 
стра н а на МОТОЦIIклета I! чрез наl\.~О!lяваllе на _1ЯС-

110 задното колело се IIзважда (фIIГ . ЗО) . 

Сваляне но веригата 

МОТОЦlIкле'ГЪт се ВД ll га Н8 стойка. 

Сваля се задното колело. 
Сваля се вътреШIIИЯТ капак откъм задната сп,,

рачка, като предварltтелно се OTBllBaT 9зкрспва

ЩlIте ГО 5 болтчета . 
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Фllr . 30. CB3МtHe __ .............. па за.цноro коnело 

Сва.1Н се десният /НIПЗК ЩI Д81t1·~теJ1Я . 

СВЗJ1Я сс външната ['редна ПОЛОIНIII8 ОТ пред
паЗIIТСJ1Я на ОСР'lгаТ8 . 

Прсвърта се веригата, докато СС покаже СЪСДII
н"теЛИIIЯТ IIрСШ.Т!СН. СIНIJ1Я СС :lаКОIIТРЯЩDта 11.1U

стинка 11 след разеДlIняване 118 краищата се 113-
Т,егля веригата (ф.,г . 31) . 
В CII)'чаА че се НЗ.llОЖИ Сlliмяне ЩI. водещото 



верижно колело (Шlньона) , трябва да се и.,з nl)~.l 
вид, че гайката е с .!Iява резба . 

Пр!! поставинt. на веригата ПQJI ожението 1Iа за· 
КОlIтрящата пласт"нка трябва да съотвстсп)уво 
Н3 това. показано 11 3 фlIГ. 32. 

Сваляне на водимото верижно колело и Ашерите 
"''ЬАС него 

c.~eд ВССКII 5000 КМ зодимото верижно колело 
"рЯбва да се свал!! за почистване Ila спираЧllllЯ 
барабан 11 двата сачмени лагера. За целта е 1Iе-
05XOAIIMO да се IIЗВЪРШII С.1едното. 

Разхлабва сс наПЪЛflО веригата (задното "о
ле.'10 трябва да заеме предно краАно положение). 

Сваля се зздното KQ.'1C.10. 

Сваля сс отлеТIIЯТ от аЛУМИНllева сплав АЕ..ТРС· 
wси кзпак. 

РаЗВlIва се гайката от оста на neРllЖflОТО ка
лело. С ПОД!l агане на дърво IIЛII някакъв друг 
мск предмет челно върху остз сс нанасят C.'I,ltII
два JlеКI1 улара до 1\3 МССТВ311ето ЩI верижното 

колело lIа около 10 мм навътре. 
ВернгаТ<I се отш~пва от зъбllте на вер"жно,,, 

колело I! се поcrавя ла леЖII межл.у него 11 81>IIШ· 

IШЯ ){апак . 
Изважда се верllЖНОТО ко/уело заедно с Ot"T3 

(фиг. 33). 
Изваждат се 38КОНТРЯЩНЯТ зегеров "р'Uсrеи 1I 

пръстенът. с.'1УЖСЩ за предпаЗВ811С на лагер:п(' 

от замърсяване. 

Ла гернте се ПРОМIIва т оCiIfЛНО с беllЗlIlI, 1(::ITn 
КОМЛОТn се nревърта ОКОЛО оста на ръка . Когато 
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ФIIГ. 33. Сsаляне 
веРЯЖllOТО 

I(Ш'ело 

колелото эаПОtl Н(' да се ВЪРПI леко " в .rтarenllTe 

не се ЧУВС1'вува драскане. изчаква се If3вестно 

вр е м е да се I!эпарll бензинът, след КОСТО .~агеР IП~ 
се греси рат . Греста ТI)я6ва да се ПРIIТИСКа СII.'IIIО 
с помощт а на някакъв П!lОСЪК предмет. за да мо

же да ПРОIIIIкне добре във вътреШ lIllЯ .~a гep. Пре
комерното греснра не lIе е за препоръчnане. ТО 00-

I ДИ до увеJшчаване lIа ,.pllelll.'TO 11 IIЗХВЪРЛ ЯИI! на 

грес, която. попадаЙКII nърху повърхността на 
сnврачния бар абан , н амаля в:.! neJiCТBllcTO на .13.1 ' 
ната спирачка . 

П реди ла се МОНТlIра верижното колело. cnl' 
рачннят барабан трябt\з да се избърше .. 
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Сваляне на лагерuт~ ОТ предното 
и. задното колело 

Когато в някой ОТ лагернте на предното Н ,,1 11 
заДJIОТО Колело се 110~IЩ 3 liЗЧНТСЛIIО ГОляма X"JI I!-

6Иll8 , <:"ЪШJIЯт трябва да бъде ПОЮlеl!ен с нов. 
Н а npeAtlO1'O КQЛeJJО на МОТОЦlн,детз са rIOСП. I 

ФНГ. 34. И эCiI1.В"lI IIС лагерите 113 но,'еЩIта 

вени лагера fd 35x l5xl l 11 р 42>: 15x13 мм. а на 
задното КОJJeЛо % 40:<17x 12 мм 11 fd 47x l7xl4 мм. 
За да се JfзваДJ! н еГОДШIЯТ .rtзгер, трябва пред

варитеЛIiО Ilа се CBB.I\H !'(мелото . Взема се CTO~1a . 
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нена пръчка С ДlIзме'гър около 10 мм, пкарва се 

в lIаКJIОllено положение в отвора на главн на1i1 
така, че единият " край да ОЛllра ВЪВ 8ътреШliИН 
I1РЪСТЩI на ,'1агера и с ПОМОЦJ.ге IЕа чук се панас:! 
мк удар (фиг, 34), 
След 10ва вътреШlIIlЯТ край на пръчкаТа с<= 

"змества 8 среЩУПОЛОЖНа страна 11 се нанася 

ВТОРII удар. Така с няколко nOC,lJeAOfHITeJlIIII удара 
лагерът се Jlзбlша навыI 

При поставяне на IЮВИЯ ,qarep Ilабl!ванеrо 
трябва да се извършва саМО по ВЫIШНI\Я пръстен, 
като за това се използува парче тръба с I!ъншеll 

диаметър, малко ПQ·ма.q ък от ВЪНШНIIЯ диаметър 

на лагера. В ПРОТlIвен С.'I)'чаЙ, т _ е . Прll lIа61113а· 
не откъм вътрешния пръстен, същеСТВУВа опас

ност лагерът да се повреДlI. 

СвйJIяне на главата ц цuлннд?iра на двuгател.я 

СваЛЯliето на главата от ЦИЛlшдъра на двига 
теля СС налаГа наii-често В CJ1учаlfте, когато тряб· 
ва да се почисти нагарът IIЛII да се провери по

ложеНllето на запалване. Затова е неоБХQДllМО 
гамо да се IIзва11 11 лулата от· свеЩта !I па се ра з

ВflЯl чеПl рl1те СТllгаЩII гаЙю!. 
Пр!! поставяне иа главата CJlellBa да се обърн~ 

ВНli мание на <[I\CТOTaTa на ДОПl!рllIlТС 11.'10СКОСТI1 

Затягането 118 гаnките трябва да става кръстоса· 
но с постепенно увеличаване на УС1tЛIIЯТ8 , 

За свалянето Н3 UI!mlндъра трябва да се !,З:;
еДIШI! бензинопроводът, Сваля се седалката . Раз
BHS<I се предният болт за закрепване на резервоа 
ра н ПОCJ1еДIII!ЯТ се сиема. ОТВIIВ8 се гайката I! 

предната част на изпускателната тръба се накла-
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нява встрани . С~аJJЯ се главата на Ш!Лl!ндъра. 
Посредством маиивелата буталото се поставя в 
ДОЛНО краЛно положение, след което ЦlIJ]lfltдър1.т 
се изтегля нагоре. 

Подменюtе на бутални пръстени 

ПРII условне, че сс ИЗ П О.11 зуват доброкачестве· 
!НI масла · 11 ре110ВIIО се почнства ФIIЛn,РЪТ за I':Ъ; I
дух, средната l1раЙIIОСТ на бутаЛНI1 те пръстени (; 
от 12 до 15000 км пробег. 

ФJlГ. 35. Сваnяне иа бyrаnНII,е пръстени 

18 



ИЗl10ССНlrге пръстеии 'I)'ВСТВIIТСЛНО нзмаляват 
компреСllята н а двигателя. 

Гl одмяна 113 БУТ:J,fIllIlТС пръстс:н" с.ледnа i/1.a се \13. 

върши, когато раЗСТОЯlIlIСТО МСЖДУ двата края ЩI 

хвърля 0,8 мм . За правилното 113Mep8,HIC на 1'08а 
ра:ЮТОЯНlfе е неоБХО.'lllМО пръстенът да се постаВII 
113 ДЪ!J БОЧIIIJа 10 мм от ГОРIJIJЯ краn на ЦIIЛlJJlдъра. 
c.~eд II'<ITO се СВ:lляr Г;I<l8ат<! 1I ЦllmtllДЪрът, поп, 

пръстеНа на БУТ<!.'J3Т3 тряБВJ да сс ПОDложат ~ 
'ГЪНКИ CТOMallCJIII пластинки - едната по средата, 

а останалите от двата края lIа пръстена (фи г, 35), 
По такъв IIЗ\lItfl Ilэваж да lН~Т(J 1111 С1>uтве1'I IIIЯ 

пръстен става М!IОГо лесно. 

Ра.'Jгл06яоане на предната бuлка 

Сваля се предното KO.lleno . 
Лод телескопа се поставя с'"д за събиране 113 

маслото. 

РаЗВI1ва се болтчета 1 (фиг. 3) и се IIЗ8ажд!т 
ПОЛ.llОЖllатз ша{[ба и УПЛЪТШlте..1НОТО ryMeHo 
пръстен'lС: 2. 

Г:лсд като се 113ТОЧII lIIac.'IOTO. ПЛ1,згащата c~ 
ТР'ьба 4 се IIзтегля нздолу 11 по такъв Н 3 ЧIIН се 
откр"ва rafiK<lTa /3. ПоrдеДНlIТ8 се раЭВIIВ::t 11 с 
това се дава 8ЪЗ~IОЖIIОСТ да се cna.illl I1лъзгаща· 

та се тръба 4. 
В случаА че се 11.1/lara да се свалят втулките 

7 11 12, необходимо е да се изваДII заКОlIтрЯЩII Я'Г 

rтpъcTeH б. 
За да се дСМОНllра горнвят мост 27, трябва 

Ilредвзрителио да се сва.'!" КОРМIIЛОТО заедно с 
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• КОll3OJlнте. да с(' РЗЗUllЯт окончателно двете гаЙ}(11 
28, да се развне ръкохватката зо и да се изтегл1t 
нагоре ПРllТнскащзта '1.1U1КЗ 29. HaA-l1оCJ1е след 
рззвиване на г.н1кзта 28 ГОРНlfЯТ мост може да 
се изваДl1 (' леко nO'lyKB31IC. 

, ДМОРТII ЗЗТОРЪТ 5 заедно с пружината /0 сс 
сва.'1Я надолу. 

дко с необходимо да се свали цялата предна 
611.11ка, npllMep"o з а rpeCH'ptlllC на двата сачмеllll 

лагера, трябва да се прсмахнат СТОМЗIIСШIте поъ
стеНII 25 и 26, завиращата шайба 24 11 TCKCTO.'llI
таваят пръстеи 23, както 11 да Се развие raiiKaTa 22. , 
Пр" монтираllе на прсдната ВlIлка да се вземе 

Пад ВННМЗIII .е следното. 

Преди ззвнването на болтчето 1 аМОРТIIЗЗЦIIII' 
та сс CBIIUiI Н3 IIзвестнз ве.'ШЧlIна . П РУЖlIната т. 
K3 KIO е виатегната положе llll С, се завърта бавно 
встраlШ. Вследствие на "Триенето едновременно се 
завърта 11 амортltзаторът 5 11 щифтът 3 олиза R 
канвлчеТQ "а "аюраlillJlка lIа пл"Ьзгашата I;C 
тръба . 
двете стоflки се за реждат с равно количество 

от една It СЬШа аМОРТIIЗ:Ш"Оllllа смес . 

Гайката 22 се прнтяга толкова . IIC да сс отстра-
1111 напъ..l l10 хлаБНllата IIа двата лагера . Отсъст· 
вието IIЗ хлабllна може да се установи. СJlел. КВ"ТО 
се хванат здраво двете стоl1ЮI 11 се заКJlа"Тят ип · 
KQ.'1KO ПЪТII назад -напред. 

ПрекомерtlОТО затягане lIа гаАК8Т8 води .пп 
трудно въртене на преДllата вилка . В резултат 
на това може Д3 се ПРIIЧIIIIИ спукване на иякон 

от лагерните пръстеНII . 
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След заl ягаllе на "айкзта 22 трнбва да се раз· 
.~ла бят двата CTpa tl!l'llll1 балта от долния мОст. 
ПОДJlа га се Ilякакъв предмет 11 върху горната 
част на носеЩlIте тр'Ьбll J I се нзнасят слабll уда
pl! , AOI>.::ITO послеДН llте сс IIзместят надолу С 3-
5 ММ , Поста ~я т се Ila МЯСТО 110ЗIЩIIII 23, 24, 25 а 
26. Поставя се горният мост 11 се пр"тяга Снnно с 
гайката 28. Прнтягат се гаilЮlте 20, а сnед това 
11 двата страЮII!Н1I болта от ДОЯНIIЯ МОСТ. 

е изпълненне Ila вснчки тез!! операинн в 110' 
следоватеЛ НОCТ'fа, в която са даден " , се осагурява 

здраво IIРlIтнскзне между допирните ПnОСКОСТlI 

на гайката 22 н средНlIЯ флаllСЦ на гор""я ыост, 
без д а се получн деформиране на ПОСЛ~ДlIНЯ. 

Разглобяване на задна ФедараЦUll 

Раэвнват се двете болтчета М5 с помощта 113 
отвеР"ка 11 хромираната чашка се I13тегля нагоре. 

Гуменият Т3МПон 13 (фи г . 5) с(' измества по 
дължина На crеб.nото, За да моЖе чрез ключ 

. с отвор 8 мм да се ДЪрЖl1 ,.контра" в мястото на 
направеllНЯ з а целта прорез Ii стеб.ТIQТО да се 
развие от капачката . I I'P II това npenSapJITeJlHO 
трябва да се освоБОДII контра гайката. 
Свалят се пружината 11 долната хромирана 

чашка. 

Развива се к а пачката на ВЪНШIIIIЯ ЦII.'1ИН!lЪР· 
Изваждат сс лаGllРIIНТОВllЯТ УПЛЪТНl1телен пръ· 

стсн, конусната шзГ!ба, конусната ПРУЖII ~lка, око· 
лоьръстната стоманеllЗ вту .. 1КЗ 11 УПnЪТН IIТе.'1 ННЯТ 

~У*:I~щi~~тес~е;~~тоН~'се изтегля наrnре ::IaenJlo 
'f. ВЪТРСШНIIЯ ЦНЛIIIIДЪр . 
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Горната "апушалка 7 се освобождава от вът
решния UИJIIIНДЪР чрез леЮI удари по пернфеРIIЯ

та с ПОМощта на предмет от мек материал. 

ВСИЧКII частн се ИЗМIIват неколкократно в Ч IIСТ 
беllЗИН 11 след пълното им подсушаване се при
стъпва към сглобяване на федераuията . 
Всяка федеораuня се зарежда с 51 см· смес от 

!'.Iасло автол N9 10 И петрOJl в отношение 1.54:1, 
т. е. иа lOа с м 8ВТОЛ ~\I? 10 се поставя 65 см3 пет
рол. Сместа се разбърква преДSЗРlпеJ1НО много 
добре. Отмерването н трябва да става с точtlu 
rpaAYI~pall ЩlДННДЪР Ако федерацията е зареде
на с повече мамо, отко.1КОТО е необходнмо, то 

това ще предизвнка БЛОКllране на същата IIЛII 
изтичзне нз масло през време на работа . Обрат· 
110, ако мзслото е ПО'малко. федераuията ще 
чука. 

При зареждане на федерацията с Mac,.IJO тряб· 
ва дз ~cc спазн следната последователност: 

1. Налнва се част от отмереното кол нчестви 

смес във BЪJP~ цилнндър Ila ниво около З/Ф 
от височината му. 

2. С предварително наДЯllатата върху стеБJIото 
запушалка 7 цялата система (буталuсто. кла
паичето. теКСТОЛIIтоваТ8 шаАба, намираща сс IlaA 
клапаllчето, и стеблото) се вкарва във вътрешния 

UIIЛIIНДЪР· 

З. Вкарва се 11 9апушалката 7, като се чука с 
лекн удари, Ilанасянн от мек прелмет, за да може. 

флаllЧето да легне плътно КЪМ челото 113 вътреш

ния uнnиидър. 

Посочените по-горе операuи}! тря(>ва да се JlЗ' 
върш.ват- "ад чист съд, за да се събере случа Ано 
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РЗЗСllпаното или изтекло през ДОJlНIIЯ краА на 
вътреu..НJ\Я 1I.IIЛННДЪр масло. 

4. Т а ка съОраното 8 съдз масло saeAlio с оста· 
1!3 1:0То 110 51 см3 се 11811ИI3<1 ВЪВ nътреШНIIЯ ц:!
ЛIНlД-Ър. 

5. Вкарва се вътреШНIIЯТ цнлlIJtды�> заедно със 
З8ЛУШ8J1ката 7. 

6. Поставя се ГУИСlllfЯТ УПJlЪТНllТеJlеи пръстен 
9, като се npllTIICKa добре в каllзnчето, оОразувз-
110 между эапуша.'''ката 118 вътрешния UIIЛННДЪР 

11 вътрешната стена Ila 8ыIIIIIяя 1lI1,11I11IДЪР. 

7. Хваща сс свободният J\рай на стеблото 11 сс 
извършват няколко пълни хода за Il зкарваие на 

наМираЩIIЯ се вътре въздух. Пр" товз вътреш
НИЯ Т ЦIIЛИНДЪР трябва да се натиска надолу с оъ-
ка откъм страната на запушалката, З3 да не мо 

же пр!! тези ДВIIЖСЮIЯ да се изкзра навън. 

В . Поставят се конусната ПРУЖIНlК3, конусна· 
'I'а wаll(iЗ, "таБIlРf1НТОВIIЯТ УПЛЪТll ll тмен пръстен 
11 ОКО.IJОnРЪСТIIIIЯТ стоманен "pbcтell . Трябва да 
се обърне ВНlIмание IIНlЩIIЗЛIIТС ге. поставе
ни върху даБIР"НТОВIIЯ пръстен, 113 лежзт ОТ 
горната му страна . В ПРОТlIвен сл-учай м.аС1IOТО 
ще се изхвърля IIЗВЪН . 

9. Поста вя се регулиращият пръстен 14 J[ се 
заiяга гзi'tката 11. 
ПреД!1 окончателното СГJlоБЯП311С lIа федера-

Шlята за преПОРЪ1Iваllе е да се постаПl1 гуменият 

тампон 13 н чрез за Вllван~ на капачката J да с<' 
извършат няколко хода. за да се YCTaHOBII IfЗ

прзвното деАСТ811е на федерацията. 
ДвнжеlНlето Н"ДОЛУ (прав хоп "а федераuня

та) трябва да се II З ВЪРШВ3 СРЗВllIIтеЛIIО леко . .110-
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"ЗТО при 9БРЗТIIIIЯ ход ръката трябва да IIЗПIlТII.1 
значително СЪПРОТllвлеНllе. НаЛ!!.Чl1ето на задръж
ки при преместването на стеблото наii-често сан
детелствува за изкривяване нз запушалката 7 
при постаВЯllfТО Ii К1,.М вътрешния цилиндър. 
При поставянето на лявата федерацня към р,,

"'ата първоначално трябва да се стегне ГОРННЯ 'r 
болт, СЛеА коеТо пр" завъртане lIа федераЦlIята 
около «алта движението трябва да е без задръжка . 

Ек(ллоатаuнята Н3 МОТОЦиклета с иеtlзпрзsиа 
задна федер,аuия нма за последствие страНlIЧ НО 
занасяне на МОТОЦИl\лета, а s han-лош ~1Я c~,y 
чаii - изкривяване lIа вилката. 
При ЛРОАЪJ1ЖНТe.!Iна сзда с ПЪТIН!К регулира

щият твърдостта l1а пруЖ~lната пръстен трябва да 
се пос.ТЗЕНI на второ положеllllе . 



v. ВЪЗl't10ЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ по мотоциJUШ. 
ТА и ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПОЯВЯВАНЕ 

Трябва да се нма пред BlfД, че ПО'ГОJ1ямата 
част от ВСIIЧЮI неизправност» ПО МОТОЦЛКJlСТЗ 
могат да се отстранят много лесно, стига само за 

това да се вземат навреме неоБХОДJlМJtте мерки. 
Несвоевременното отстранява,не Дорн 11 на най· 
малките повреди може да ста не Лрllчнна З3 се· 

РltOЗН1I последствия. 

Има случан, когато поради непраВllлен под.""од 
КЪМ работата за откр"ва"е на известна незначи· 
t'eлtlа повреда, мотоцнклеТIl СТЪТ губll по цел 11 ча· 

сове за "ейното откриване . 
Необходимо е при 'ГЪреене "а повредата да 

се П·РI1ЛОЖII определена последователност, със

тояща сс в постепенно проследяване IIз п равно,-, 

та lIа BCeKI1 ellllll елемент от дадеНа c l,cтeMa . 

Да вземем например случая, когато ПУСl\ането 
Ila двнгателя е трудно "ЛII невъзможно. За това 
съществув ат две 1l0.lJожеНIIЯ. П РII'lИllата леЖl1 'J.'111 
n гор "вната смес. IIЛИ в запалването. Търсенсто 
следователно трябва до] почне от кранчето за го· 
р нво 11 да стигне до смукате.'1Н ll я отвор на ЦIIЛI!Н' 

дъра. Ако Всltч\{о е в ред. тогава,.. повредата е в 
запалването. Тук С'Ьщо ПРОСJlедяването трябва да 
ВЪРВIi последователно, като за начало се вземе 

свещт·а за запал в а не . 
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По-долу е обхваната областта на ВЬЗМОЖlIIlте 
неизправности по мотоциклета, като Са посочсН It 
и вероятннте ПрIIЧIIНII . 

Контролните ломnu не C8eT~T 

а) лампата е :ра.зхлаGеllа HJIII попредена; 
б) СЪСДILН IIТС.1 НlIте клеми не СП свързан и илв 

са ОКСilдира.I1R; . 
в) i\онтаКТIШЯ-Т к'люч не е добрс 113Т1l снат; 
г) а"умулаторът е повреден или празен; 
д) съеДНН!lТС)] lIIiте клеМII 11<1 3KYMY.n3Topa 

разхлабени !!ЛИ ОКСllднраЛII. 

Д,щгателят 'НО може да се пусне 

А. F(ъм ДВll гатсля нс постъпва ГОРНI!О : 
а) Iрсзервоарът е празен; 
б) КР"Ilчето за горнво е затворено ItЛИ эапу

ш('но; 

В) филтърът за гориво IIдИ кранчето са запу-
ШСIШ; 

г) тръбопроводът 11)]11 карбураторът са запушени; 
д) дюзите нз кnр6уратора са ззпушени. 
Б. С.nед зздействувзие нз мавивелата ме>,<ду 

кабела нз свсщта 11 масата нз ДВllгатtля не пре · 
скача искра. Лулзта за свещта трябвп да се раз· 
DI1C ОТ кабела: 

а) между кабела 11 бобllН8Тn няма добър КОН
такт; 

б) кабелът е прекъснат ilЮI вслеДI..'Твие И:l 
местно OfOJlDaHC IIc.кpaTa прескача н"право нз 

маса: 
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а) чукчето не отделя или не ОП"ра 8 контакта 
на наковалнята ; 

г} контактите на прекъсвача са прегореЛlI ; 
д) КОlIдснзаторът е повреден 11..111 овлажнеЕI; 
е) прекъснат е някой от прОВОДНllцнте на пър

вичната вернга. 

В . Между кабела на свещта 11 масата прескача 
искра, а нс прескача "скра между електродите 

на с вещта: 

а) разстоянието между eJleKTpOAllTC Н8 свещта 
е много голямо; 

б) електродите са СIIЛНО зацапани с нагар: 
В) IIзo.тtаторът е спукан 11.'111 OlмаЖIIС II; 
г) електродите са зацапани с масло (светтл е 

с IIСПОДХО.1ЯШо топmЩIIО Ч IIСДО). 
Г. Вслсдствие на продължнтелно н ат"скане 

lIа потопнтеля от карбуратора 11.'111 затваряне 11:1 

регистъра от фllлтъра за въздух двнгаТf>/lЯТ се 
"задавя;': 

а) раЗIНШ3 се свещта: 
б) затваря се кранът за го риво: 

В) отваря се напЪJIНО ръч ката за газ. 
Ч рез неколкократно натискане на манивелата 

двнгателят се продухва. 

Подсушава се сnещта н се завива към Г.lавата 
Н8 ЦlIЛlI ндъра. 

Включва сс запалването 11 двигателят се пуска 

в Aei"icTBllc. След това се отваря кранчето за го · 
pIIBO. 

Д. В студено състояние llвигате.'1ЯТ се пуска 

трудно: 

а) винтчето за малките оборот!! от карбура
тора е регулирано за бедна смес; 
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б) съществува f o.1l}lM достъп на въздух. 
Е. В ТОПЛО СЪСТОЯIП!е ДВllгателят се пуска 

трудно: 

а ) YCТPOi'iCТBOTO зз малки обороти Ila карбура
тор а работи нз богата СМСС; 

б) карбураторът е nocтaBCII в наклонено по.'10 -
жеIllН: ; 

В) запи ращата игла на плаВНlIка нс затваря 
IJ.об ре; 

г) ПЛЗВIIIIКЪТ С пробит ИЛ II смзчк а ll . 

Двuгателят работtl неравномерно 

а) IIC: с оТ!юреll регистърът за въздух; 
(5) фltJlТЪРЪТ 3а въздух е запушен ; 
в, ItЗ IФII ВСН 3 С ззmtрЗЩЗ'rа иг.'tc'! 113 плаПНlIка; 

г! IIЗКРIIВСВЗ е ДОЗllрвщата IIr.~.э "а карбуf1а' 
тора; 

n) J<арGурпторът е регу.'ltрз tt л ошо; 
с) ПЛЗВIIIIКЪТ е поо релси; . 
ж) КО,llllчестnото 11<1 маслото 8 БСlIзнilЗ е т

лямо: 

3) моментът lIа ззпаJlВЯНС е неподходящ; 
Н) 8 ГО РН DШ'tта камера и IlзпускаТСЛIIИЯ кана:1 

нз UJIJ1lшдъра се е обраЗУВi'lJlО ГОЛIIМО КOJIIIЧССТ 

80 нагар. 

в карбуратора се явяоа пукане (кихане) -
гори8ната смес е бедна 

а) краllчето шllt фll ЛТЪРЪТ за гориво са запу 

шеви; 

б) тръбопроводът за гори во е запушен ; 
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В) жигльор"те на карбуратора са запушени; 
г) отворът за подвеждане на fOP llBO към плавф 

Ilиковата камера е за пушен; 

д) карбураторът е монтиран накриво; 
е) карбураторът е закрепен хла6аво. което да

ва възможност за ДОПЪЛIНlтелно постъпване на 

въздух; 

ж) уплътненията между картера изпус.кат; 
з) ф}I.llТЪРЪТ за въздух е CB3,lIell; 
и} дозиращата игла е поставена Mlloro IIIICKO; 
К) KDCIIO з апалоане; 
л) свешта с остарялз ИЛlI не е заТСГllзта д06ре. 
М) РЗЗСТОЯ lщето между електродите на свещта 

е неподходяшо; 

11) ТОIIЛllllllзта сто йност lIa свещта 11(': отговари 
на преДПllсаllатэ: 

о) КОllдеllзаторът ИЛI I 60611111'1Т3 3А BIICOKO на-

прежение са повреде1l1l; . 
rI) прекъсвачът не отлслл ПРЗШIJlIIО: 
р) КОНТ8ктите на I1реКЪСnЗ 1 lа са npcrope.rllJ; 
с) някоА от БУТ8,1Нllте пръстеlll! се е заварил. 

двигателят затяга 
а) лошо се IIзползува мощносrrз на ДВll гателя; 
б) M8J1KO е кот,честеото 113 маслото в ropllBII3T3 

смес; 

в) карбураторът е РСГУДIlРЗН 118 бедна смес: 
г) свещта е неподходяща. 
XapaKTeplI1I "РltЗН8ЦИ З3 затягащ.' на двнгателл 

са бързото спадане. на МОШНОСТТII. 11рIIДружено 
в НЯКОII СЛУ1lall С остро СВl!стене. Необходимо (' 
при това веднага да се II ЗКЛЮЧН ('ЪеДIIНItТсnят, .'1.а 
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ее затвори ръчката за газ R R3КJ1ЮЧН 3ЗПЗЛВЗ II('

то. Ако ДВllжението с преуста новено CBQeBpeMell-
110. двигателят може да не "мучи повреда. Сдед 
СПИРЗllе на мотоциклета трябва да сс nplICThnl1 
към 113AllpBalle Ila ПРIIЧlIната за затя гането. П РII 
положение. че затяга нето е резултат иа неУМРJlО' 

то водене на МОТОllllклет:l IIЛII 113 npelioMep"oTO 
му претоварваllе, nВllжсlltlето може ла бъде про
!I.ЪJl ЖСIIО. CJ!l?д като ДВI1гзте!IЯТ малко ЗRСТН

Ile 11 с В СЪСТОЯI!IIС да СС прсвърта с маниве.'1ата 

Двuгателят не развlltJа големи оБОРОТl1 

а) разстоянието между KOIIT3KTIITC Н3 прекъс
вачз е голямо: 

б) KOIITaKТllТe на преКЪСВЗ'lа IIзобщn 11С мо
гат да се допират: 

о) (1 ropl'B",aTa камера НМЗ натрупано го.лямn 
КОЛIIчССТВо нагар; 

г) БСl-'311нопроводната тр'.ба Ilла карбураторы 
са 3:JпушеЮI. 

двuгателят чука (деТОНllра) 

з) aBaH<DT на З:lI'I;IлпМ-tf>. (> голям: 

б) свештз е IН'ПОДХОДЯШ<l: 
В) беf!ЗI~ноnроводнат" тр,·6<1 е З<'nVlJlеI1а: 
г) ЖИГ'nЬОРl1Т{' 11<1 К<lрбvратора С3 '1:1nvшенн: 
д) f1ос",пщt голямо Кn.J'(ищ~стно въздух: 
е) гор"иото е неПОЛХО1fЯЩО; 
ж) l'эnуrКl!телtНlта тр"бэ е "artVU!('H::I; 
з) R r npl'FllltlTa камера е образувано го.'1ямо ко

JlНЧ('СТ80 нагар . 
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Двuгателят загрява {ии не теглu 

а) моментът на запалване е неподходяшо ла· 
ден; , 

б) колнчеството 118 масло в ГОР!lвнатз смес е 
малко; 

В) съединителят боксува; 
г) охлаДИТСЛl!ltтс ребра са замърсс,ш; 
д) каЛОДКllте на сп"рачкнте трият в барабана. 

ДВllгателят внезапно преустановява 
действuето CIl 

а) реЗ(l рвоарът за rO[HtBO е празен; 
б) БСИЗlIlIопроводнэта тръба IIЛII кэрбураторъr 

са З8пушени; 

В) кабелът за свешта е откачен I,JJII преКЪСltЭТ; 
г) свещта е повредена: 
д) КОllде,lЗЭТОРЪТ е повреден . 

Акумулаторът не се зарежда aOCTOn1/HO 

э) ПЛЪТII"ст-tа 1:18 елеКТРОЛlIта е различна от 
преДПIlС ЭlIэта; 

б) НIIВОТО на електро.rrllта е ПО11 нормалното: 
в) плочите С8 разрушени: 
r ) ПРОВОЛ lIиш,те са orO.rrCII II I! ЛII краllшата 11М 

са оксидирал,,; 

п) някъдс в мрежата нма КЪС() (1,еl111I1СIIIIС: 

е) съществува мехаНllческа повреда в nIШЭМn' 

маШИllата; 

ж) колекторът на nllнаМ(lмаШIII'ЗТЭ е замър('ен: 

3) чеТКlIте не опират добре в кО.'1ектора; 
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"} ВРЪЗК8та 118 ак)'мулатора 11 .,масата'· l 
слаба: 

K~ релето е повредено. 

ФаР?JТ не свети 

a ~ крушката е хлабаво поставена; 

б} предпазителят е изгорял; 
В) контактът lIа кабелите е лош; 
г) повърхността lIа КОlIтактните плаСТIiНКlI е 

ОКСНДllрала; 

д) някои от ПрОВОДIllЩllте с прекъснат. 

Клаксонът не C811pIl 

а) К.'lаКСОIIЪТ е повреден; 
б) кабелът е п рекъснат; 
В) .буто!!ът е повреден; 
г) акумулаторът се е ИЗТОЩIIЛ. 

При nDтегляне на моrQцшслета С'ЬединuтсР Р" 
БОlCсува 

а) лостът за съединеиие е лошо регулираll; 
бi дисковете са износени . 

С?Jсдщщте.АЯ1 не отдеАЯ 

а) маслото в скоростнаТа КУТlIЯ е много ст)'· 
дено; 

б) ~'OCТbT lIа с"еДIIНИТСЛЯ е лошо реГУ.'llIРЗН. 

При nревКАючване скоростите "X?JpKor" 

а) съеДiIНlIтелят ие от,це.'JЯ достам.чно; 
6) маслото В скоростната кутия е гъсто. 
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При дВllжение AtQТOljUКAenT KA()HII 

8 една страна 

а ) НЯКОЙ ОТ телескопите с Il эк рНnСII; 

б) съществува IIЭ'''Рlluяванс в рамата; 

в) двете КО.''Iсла не са в една ЛI!РЯ . 
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