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Č. 22/2019 
AKTUALIZACE VYVAŽOVACÍHO POHONU 

 
20. prosince 2019 

 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 

rádi bychom Vás informovali o optimalizaci vyvažovacího pohonu v motorech 
DD2. 

1) Obsah vylepšení 
Toto vylepšení spolu s upevněním ložiska klikové hřídele (viz. INFO 2019 15 
UPEVNĚNÍ LOŽISKA KLIKOVÉ SKŘÍNĚ DD2) by mělo významně vylepšit 
životnost vyvažovacího pohonu. 

Šířka zubů startovacího kola (obj. č. 434 844) byla zvětšena o přibližně 50 % 
a šířka zubů vyvažovacího pohonu (obj. č. 365 749) o přibližně 20 % (viz 
Obr. 1: Zvětšená šířka zubů). Tím jsme byli schopni dosáhnout vysokou 
kvalitu a vyhlazený povrch zubů. 
 

 
 

Obrázek 1: Zvětšená šířka zubů 
 

DŮLEŽITÉ: Startovací kolo (obj. č. 434 844) je kompatibilní pouze s 
vyvažovacím kolem (obj. č. 635 749). Ujistěte se, že vyměníte vylepšené 
vyvažovací kolo a startovací kolo současně! 

Naše motory budou vybaveny vylepšenými díly od sériového čísla motoru 
8643405 a budou k dispozici jako náhradní díly od nynějška. 
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2) Instalace vyvažovacího pohonu 

Vyvažovací pohon instalujte podle popisu v Příručce pro opravy 125 MAX DD2 
evo v kapitolách „Instalace vyvažovacího kola“ a „Instalace startovacího kola“.  
Z důvodu ochrany proti korozi je nutné úplně odmastit všechny tři závity M6 (viz 
Obrázek 2: Závity M6) uvnitř startovacího kola pomocí vhodného čisticího 
přípravku (např. čistič brzd). To je vyžadováno, aby bylo zajištěno správné 
vytvrzení Loctitu pro připevnění spojky k startovacímu kolu. ROTAX nepřijme 
žádnou záruční reklamaci na poruchy způsobené neodmaštěnými závity ve 
startovacích kolech. 

 
Obrázek 2: Závity M6 

 

Motory na trhu 
 
Všichni zákazníci používající motory DD2 mohou využít zvláštní nabídku na 
50% slevu na  vylepšený vyvažovací pohon (nové vyvažovací a startovací 
kolo). Tato akce je platná do 31. května 2020!  
 
POZOR!!! 
Od května 2020 nebudeme kompenzovat (akceptovat reklamace) na poruchy  
předchozího modelu vyvažovacího pohonu.  
 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
  
i.V. Andreas Bangerl     i.A. Tobias Krautgasser 
Vedoucí poprodejního servisu    Poprodejní servis Kart 


