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Co je „zanášení“ zapalovací svíčky? 
Zapalovací svíčka je „zanesená“, pokud již mezi centrální elektrodou a 
zemní elektrodou nepřeskakuje žádná jiskra. Mezi možné příčiny patří 
úsada oleje z důvodu špatného spalování nebo přebytek paliva ve 
spalovací komoře z důvodu příliš bohaté směsi. Poslední jmenovaný 
případ se konkrétně jmenuje vlhké zanášení. 
 
 
Opatření pro vyloučení zanášení zapalovací svíčky: 
 

 Spusťte motor co nejpozději: 
Dlouhé doby na volnoběhu před opuštěním startovního roštu 
zanesou zapalovací svíčky. Spusťte motor těsně před 
opuštěním roštu, abyste umožnili hladký chod motoru. 

 
 Nepřidávejte a neubírejte rychle plyn na předstartovním 

roštu: 
Pokuste se udržovat stálou zátěž motoru. To vyloučí přebytek 
paliva a opět to sníží riziko zanesení zapalovacích svíček. 
Rychlé přidání a ubrání plynu zabrání čistému spalování a tak 
znečistí zapalovací svíčku sedimentací oleje. 
 

 
 Dvoutakty potřebují občas zapalovací svíčku vyměnit: 

Zapalovací svíčka pro dvoutakty je díl náchylný k opotřebení. Pravidelně je měňte. 
Zejména za deště a v chladu snižuje výměna zapalovací svíčky za novou před 
závodem riziko zanesení na minimum! 
 

 Zkuste se vyhnout velkým zrychlením a brzdění: 
Při zahřívacích kolech se pokuste vyhnout opakovaným prudkým zrychlením a 
brzdění při nízkých otáčkách motoru. Pokud je to možné, zkuste vyčistit motor 
vytočením do vysokých otáček. 
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ZAPALOVACÍ SVÍČKA NGK 
Motory řady ROTAX 125 MAX EVO 

Následující tipy vám pomohou vyloučit vynechávání motoru z důvodu vlhkého 
zanášení vaší zapalovací svíčky NGK. 

Zanášení zapalovací svíčky 

Zemní elektroda 
Centrální elektroda 
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 Čištění motoru: 
Vždy, když spustíte motor na stojanu, zkuste zajistit, aby byl vyčištěn před jeho 
vypnutím. To vám opět pomůže k vyloučení nebezpečí zanesení svíčky, i když 
budete za tuto dobu udržovat určitou zátěž motoru. Opakovaná spouštění při 
nízkých otáčkách bez čištění zanesou zapalovací svíčku. 
 
 

 Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky: 
Větší vzdálenost elektrod zapalovací svíčky zvyšuje riziko zanesení zapalovací 
svíčky. Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky nesmí překračovat hodnoty uvedené 
v nejnovějších technických předpisech RMC. 
 
 

S pozdravem, 
Váš Tým Rotax 


