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Č. 23/2019 
NOVÝ MEMBRÁNOVÝ VENTIL 

5. prosince 2019 
Vážení,  

rádi bychom Vás tímto informovali o vlastnostech nového membránového 
ventilu, vyrobeného novými nástroji: 

 Těsnění mezi tělesem membránového ventilu a membránami bylo 
vylepšeno výměnou nástrojů, což vede k lepšímu pokovení bloku ventilu. 
Zmenšením šířky mezery membrány (ze 2 MM na 1,5 mm) bylo vylepšeno 
i těsnění. 

 Aby byla zajištěna parita mezi motory, byly upraveny také nástroje a 
specifikace pro dorazovou destičku. Vzhledem k tomu, že byly vyměněny 
nástroje, má každá dorazová destička stejný ohyb. To také vede ke 
změněné vzdálenosti mezi oběma dorazovými destičkami (z 22 na 19 mm) 

 

Tato vylepšená sestava membránového ventilu (obj. č. 224 380) bude 
vestavěna do všech nových motorů od sériového čísla 8644421. Tato 
vylepšená sestava membránového ventilu je niž od nyní k dispozici v 
omezeném počtu. Vylepšené membrány (obj. č. 224 431) mohou být použity 
také v kombinaci s předchozím blokem membránového ventilu (viz tabulka 
níže). 

Jako rozlišující vlastnost můžete najít licí číslo (buď 224 389 nebo 224 380) na 
plochém obrobeném povrchu tělesa ventilu.  
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KOMPATIBILITA: SESTAVA MEMBRÁNOVÉHO VENTILU. 

Nové samořezné šrouby (obj. č. 240 352) mohou být použity pouze pro 
vylepšenou sestavu membránového ventilu. Utáhněte všech šest samořezných 
šroubů od 2,5 do 3 Nm. Ujistěte se, že nevyříznete jiný závit, když zavádíte 
nové šrouby po výměně membrán. 

Nové membrány a samořezné šrouby budou k dispozici jako náhradní díly od 
února příštího roku. Informujte prosím vaše prodejce, aby vypotřebovali své díly 
skladem a objednali své požadavky, které potřebují do února. 

Blok membránového ventilu a dorazové destičky nebudou k dispozici jako 
zvláštní náhradní díly. 
 
 
Obj. číslo Rotax:  224380 
Popis:   Sestava membránového ventilu. 

Obj. číslo Rotax:  224389 
Popis:   Sestava membránového ventilu. 

 

 

S pozdravem, 
BRP-Rotax GmbH & Co KG 

 
i.A. Tobias Krautgasser 
Péče o zákazníky ROTAX Kart 

 
těleso membránového 

ventilu 224 389 
těleso membránového 

ventilu 224 380 

membrány 224 430 nebo 224 431 224 431 

šrouby 240 351 240 352 

moment 1,5 – 2 Nm 2,5 – 3 Nm 


