
P
Ř

E
D

P
IS

Y
 

 

P
Ř

E
D

P
IS

Y
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bez závazku 

Bulletin 
Platný od
Dodatek/
předpisů

4. Úpr

4.1. Úp

Ani 
upra
funk
přidá
výslo
tomu
karb

Opra
skříň
Výjim
skřín

Opra
vlož

Povo
pro 
125 

VŠE
PŘE

4.2. Vni

Žád
kdy 
spec
Pou
moto
Pou
zaká

oznamovat změ

T
Ro

č.: 
d: 
/změny (zv
ům RMC 2

ravy, opr

ravy 

motor, ani ž
aveno. „Upr
kce, která př
ávání nebo 
ovně povole
uto účelu, n
burátoru a p

ava závitu n
ň) pomocí v
mka: Závity
ně k motoru

ava závitu n
ky „heli-coil

oleny jsou p
motory 125
MAX DD2,

E, CO NENÍ
EDPISECH,

itřní přída

ný přídavný
bude pouze
cifikací. 
žívání povla
oru a na ne
žití povrchů
ázáno. 

ěny 

GLOBÁLN

Techni
otax Ma

02 
16. 3. 202

výrazněné
022, Vydá

ravy a př

žádné z jeh
aveno“ je d
ředstavuje p
odebírání d

eno v těchto
nebude klas
přívěry výfuk

na klikové s
vložky „heli-
y, umístěné 
u mohou bý

na válci (ma
l“ nebo pod

pouze půvo
5 Micro MAX

pokud nen

Í VÝSLOVN
, JE ZAKÁZ

vky 

ý materiál n
e obnoven m

aků pro tep
ebo ve výfuk
ů proti tření 

NÍ Technické

GLOBÁ

ické př
ax Cha

22 
é žlutě) ke
ání 12. 10. 

řídavky m

o pomocný
definováno j
podmínku r
dílů nebo m
o pravidlech
sifikováno ja
ku. 

skříni (maxim
-coill“ nebo 
pod klikovo

ýt opraveny 

aximálně tři 
obné je pov

odní díly RO
AX, 125 Min
ní uvedeno j

NĚ DOVOLE
ZÁNO. 

esmí být př
motor nebo

elnou izolac
kovém systé
na nebo v m

 předpisy RM

ÁLNÍ 

ředpisy
llenge 

e Globální
2021 

motoru 

ých zařízení
ako jakákol

rozdílu od p
materiálu ze 
h. Nastaven
ako úprava,

málně tři zá
podobné je

ou skříní urč
podle potře

závitové ot
volena. 

OTAX, které
i MAX, 125
jinak. 

ENO V TEC

řidáván krom
o jeho díly d

ci nebo kera
ému je zaká
motoru neb

MC 

y 
2022   

m technic

, nesmí být 
liv změna tv
ůvodního n
sestavy mo

ní prvků, sp
např. nasta

ávitových otv
e povolena. 
čené k upev
eby. 

tvory na vál

é jsou konkr
5 Junior MA

CHNICKÝCH

mě případů 
o stavu pod

amických p
ázáno. 
o součáste

Strana 

 

ckým 

t žádným zp
varu, obsah
návrhu. To z
otoru, pokud

peciálně urč
avovací šro

vorů na klik

vňování klik

lec) pomocí

rétně určen
AX, 125 Se

H 

opravy mo
dle origináln

povlaků na n

ech motoru j

působem 
hu nebo 
zahrnuje 
d to není 
ených k 

ouby 

kovou 

kové 

í 

ny a dodány
nior MAX a

toru, 
ních 

nebo v 

je 

y 
a 



P
Ř

E
D

P
IS

Y
 

 

P
Ř

E
D

P
IS

Y
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez závazku 

Přík

Přík

Je p
Bylo
ozna

Neb
neza

Přík

Příru
pošk

Bylo

Pov
aby 
Ods
přís

6.18. 125

Perf
Obj.

Míry
(a)
(b)
(c)
(d)

oznamovat změ

lad povolen

lad 1, Pošk

povoleno op
o by také do
ačenou červ

bylo by povo
asažené po

lad 2, Opra

uba přívěry 
kozena opo

o by povolen

rchově opra
bylo zajiště

stranění pří
sně zakázán

5 Mini MAX

forovaná tr
 číslo ROTA

y v diagram
) nejméně 4
) minimální 
 maximální 

) nejméně 6

ěny 

GLOBÁLN

ných oprav (

kozený válec

pravit praskl
ovoleno pov
veně obnov

oleno povrc
oškozením. 

va příruby p

výfuku (ozn
otřebením d

nou opravit 

acovat obla
ěno, že bude
ídavného m
no. 

X: 

rubka 125 M
AX 273211 

u níže jsou 
484 mm poz
vnější prům
vnější prům

63 mm 

NÍ Technické

(ale ne ome

c kvůli zam

lý válec sva
vrchově opr
vit díl na pův

hově oprac

přívěry výfu

načená červ
otykem s p

pouze červ

st, která by
e motor obn

materiálu, j

Mini MAX 

následující
známka: roz
měr 61 mm 
měr 26 mm 

 předpisy RM

ezených na

rznutí. 

ařením. 
acovat obla
vodní speci

covat oblast

uku. 

veně) je 
řívěrou výfu

veně označe

yla opravena
noven do je
jak byl dod

í: 
změr je ods

MC 

) 

ast 
fikaci. 

i 

uku. 

enou oblast

a v červené
eho původní
dán, z okoln

traněn až d

Strana 

t. 

é oblasti, by
í specifikac
ních oblast

do odvolání 

bylo dovole
e. 
tí je 

 

eno, 


