
TECH TIPS 04 2018 11 22 MONTÁŽ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

Bez závazku oznamovat změny 

Strana 1/2 

 

MÍRY A TOLERANCE 

 
 

 

Vydání 04 
22. listopadu 2018 

 

MONTÁŽ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 
Motory řady ROTAX 125 MAX 

 

 

Následující tipy shrnují hlavní body, které je třeba dodržet při rekonstrukci klikového hřídele. 
 

Stáhněte si nejnovější verzi příručky pro 
opravy příslušného motoru z www.rotax-
kart.com. 

 
Pečlivě si přečtěte pokyny, jak se 
rekonstruuje klikový hřídel. Seznamte se 
se všemi bezpečnostními pokyny a 
ujistěte se, že jsou míry podle specifikací, 
uvedených v příručce pro opravy pro 
zajištění nejlepší trvanlivosti našich 
výrobků. 

 
Uvědomte si prosím: Příručka pro 
opravy je revidována každý 2. rok bez 
závazku oznamovat změny. 

 
 

Jedna důležitá míra při slisovávání klikového hřídele je vzdálenost mezi oběma rameny 
kliky (polovinami) specifikovaná v příručce pro opravy na 49,0 ± 0,05 mm (CS07): 

Popis Kód Nové rozměry: Mez opotřebení: 
Vzdálenost ramen kliky CS07 48,95 mm - 49,05 mm 49,05 mm 
 
Vzdálenost ramen kliky je klíčový faktor pro trvanlivost klikového hřídele: 

 
 Míra CS07 je větší, než specifikovaná 

Pokud je axiální vůle větší, než specifikovaná, 
bude se klikový hřídel posouvat (vlevo a vpravo), 
což by mohlo způsobit prasknutí klikového hřídele. 

 
 Míra CS07 je menší, než specifikovaná 

Pokud je axiální vůle menší, než specifikovaná, 
dojde k nadměrnému tření 
a ložisko hlavy ojnice se bude zahřívat. 
To by vedlo k poruše 
ložiska hlavy ojnice. 



TECH TIPS 04 2018 11 22 MONTÁŽ KLIKOVÉHO 
HŘÍDELE 
Bez závazku oznamovat změny 

Strana 
2/2 

 

 
 

Použití správného vybavení ušetří čas, peníze a úsilí. 

 
 Vybavení dílny: 

Hydraulický lis s minimální silou 15 tun. Přípravek na 
opravu klikového hřídele RORAX obj. č. 276051, k 
dispozici u vašeho prodejce ROTAX. 

 
 V případě potřeby použijte na pomoc distanční vložky: 

Určitě změřte před montáží klikového čepu jeho délku. 
Podle naměřené délky umístěte vhodnou distanční 
podložku na nebo pod klikový čep, aby byla splněna 
specifikace CS07 v příručce. 

 
 
 

Používejte pouze originální náhradní díly ROTAX! ROTAX nabízí buď kompletní klikové hřídele (předem 
smontované), nebo kompletní sady na opravu klikového hřídele se všemi díly 1-4, zobrazenými níže. 

 
Sada na opravu klikového hřídele ROTAX: 
Aby byla zajištěna vhodná radiální vůle podle našich 
specifikací, jsou v továrně ROTAX měřeny a slícovány 
následující díly: 

 Ojniční čep 
 Jehlové ložisko 
 Ojnice (hlava ojnice) 

 

Nikdy nemíchejte dohromady díly z různých klikových 
hřídelí nebo sad pro opravu klikového hřídele. To může 
vést k vážnému poškození motoru 

1… ojnice 3… jehlové ložisko 
2… ojniční čep 4… axiální podložka (2x) 

 
 

POZNÁMKA: Radiální vůle je určující faktor pro trvanlivost klikového hřídele. 
Vzájemné míchání dílů ruší záruku na motor. 

 
Po slisování klikového hřídele vyrovnejte ramena kliky, abyste splnili požadované hodnoty 
specifikace CS05 a CS06 (tolerance házení). 

 
Pokud máte jakékoliv otázky nebo problémy, obraťte se na vaše místní autorizované 
servisní středisko ROTAX, rádi vám pomohou. 

 
 
S pozdravem, 
Váš tým Rotax 

MÍRY, KTERÉ SPLŇUJÍ SPECIFIKACE 


