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Č. 08/2020 

MODERNIZACE KABELOVÉHO SVAZKU 

27.4.2020 
Vážení zákazníci, 
 
dle požadavků naší sítě jsme provedli několik změn na kabelovém svazku, aby se 
zlepšila ohebnost a trvanlivost. 

Zlepšený kabelový svazek (obj. č. 666 836) nahradí v naší továrně pro výrobu nových 
motorů a náhradních dílů předcházející kabelový svazek (obj. č. 666 835) a to po 
vypotřebování sklad. zásob přibližně od května 2020. Změněný kabelový svazek s 
ohebnějšími kabely usnadní proces montáže kabelového svazku k podvozku motokáry. 

Z důvodu ohebnějšího kabelového svazku je povinné použití zlepšené klemy baterie 
(obj. č. 251 129) s dodatečnou možností pro připevnění kabelového svazku ke klemě 
baterie. 

Navíc byla zlepšena trvanlivost několika součástí použitím dodatečné pásky a gumové 
manžety na ochranu kabelů. 

Vezměte prosím na vědomí tuto tabulku ukazující, které díly mohou být kombinovány: 

 

 

Podívejte se na přiložené rozlišovací vlastnosti současného a vylepšeného kabelového svazku: 

 Kabely konektoru ECU jsou nyní jednobarevné 
 Nabíjecí konektor je nyní přidržován přídavnou páskou a ne kabelovou 

příchytkou 
 Kabel ke konektoru RAVE je nyní chráněn gumovou manžetou 
 Kabel k zapalovací cívce je chráněn přídavnou páskou 

 kabelový svazek 666 835 kabelový svazek 666 836 

klema baterie 251 127 nebo 251 129 251 129 
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KABELOVÝ SVAZEK 666 835 KABELOVÝ SVAZEK 666 836 

(NOVÝ) 

 
KONEKTOR 
ECU 

  

NABÍJECÍ 
KONEKTOR 

  

KONEKTOR 
ELMG VENTILU 
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Při použití ohebnějšího kabelového svazku (obj. č. 666 836), je povinné použití držáku 
baterie (obj. č. 251 129). Na obrázku níže se podívejte, jak musí být kabelový svazek 
namontován k držáku baterie. Správná montáž kabelového svazku zajišťuje, aby spoje 
mezi držákem baterie a kabelovým svazkem nebyly napnuté. 

Proto potřebujete několik dodatečných dílů: 

 Plechová matice M6    (obj. č. 242 141) 
 Příchytka trubky 15/M6    (obj. č. 851 492) 
 Šroub s vnitřním šestihranem M6x10 mm (obj. č. 241 081) 

 
 
Cena 
Obj. číslo Rotax:  666836 
Popis:    Kabelový svazek 
MSRP:   85,30 € + DPH 
 
Obj. číslo Rotax:  251129 
Popis:    Spona baterie 
MSRP:   34,50 € + DPH 

Změny byly také implementovány do sestavy klemy baterie evo (obj. č. 251 124). Cena sestavy 
klemy baterie evo se nezměnila. 

 
S pozdravem, 
 
 
 
 

i.V. Andreas Bangerl     i.A. Tobias Krautgasser 
Vedoucí poprodejního servisu    Poprodejní servis Kart 


