OBĚŽNÍK
ČÍSLO
35-2008
rádi bychom Vás tímto
informovali
o uvedení nově navržených odstředivých spojek na trh.
Vážení distributoři,

TECHNICKÝ POPIS
– 125
Micro MAX, 125 Mini
MAX, 125 Junior
MAX,
125 MAX
NOVÁ
ODSTŘEDIVÁ
SPOJKA
MAX
/ DD2
Nová odstředivá spojka MAX se skládá z následujících nových položek:

A VYVAŽOVACÍ KOLA
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Pozice

množstv
íí

s
Kat. Č. BRP-Rotax

Popis

Ozubené kolo startéru
Spojka (výška 11,6 mm)
Šroub M6x12
Bubínek spojky
Vyvažovací ozubené kolo
Sada spojky 125 MAX (pozice
1+2+3+4+5)
Upevňovací přípravek na ozubená kola

1
2
3
4
5
6

1
1
3
1
2
1

434 840
659 902
840 036
659 930
234 436
281 720

7

1

277 364

Doporučená maloobch.
cena 2008 za jednotku
v CZK bez DPH

1.913,1.658,8,639,482,5.197,-

Cena
včetně
DPH

2.277,1.973,9,50
760,574,6.185,-

378,-

450,-

Poznámka:
Nová odstředivá spojka MAX je navržena pouze pro 125 Micro MAX, 125 Mini MAX,
125 Junior MAX and 125 MAX. Spojka (pozice 2) běží na sucho (nikoliv v olejové lázni)
a má výšku 11,6 mm.
Ozubená kola včetně všech upevňovacích položek pro "spojení ozubená kola - náboj spojky"
zůstávají nezměněna.
Nový bubínek spojky vyžaduje nový přípravek (pozice 7) pro upevnění ozubeného kola na
bubínek.
Nová odstředivá spojka má sníženou rotující masu (v porovnání se stávající odtředivou
spojkou), tudíž se zvýší zatížení na plastových vyvažovacích kolech během zrychlení a
zpomalení. Proto je povinné používat v kombinaci s novou odstředivou spojkou nová
(ocelová) vyvažovací kola (pozice 5).
Všechny další díly zůstavají stejné.
Veškeré motory 125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX a 125 MAX na trhu mohou
být vybaveny novou odtředivou spojkou MAX a vyvažovacími koly.
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Pozor:
Pro ocelová vyvažovací kola (pozice 5) je povinné používat olej 100 cm3 (SAE 30) pro
převodovku vyvažovacího pohonu (nikoliv 50 cm3 jak je uvedeno na víku převodovky).
BRP-Rotax nabízí sadu pro dodatečné vybavení (pozice 6), která zahrnuje všechny díly pro
výměnu (pozice 1, 2, 3, 4, 5 a příručku pro montáž odstředivé spojky).
TECHNICKÝ POPIS - 125 MAX DD2
Nová odstředivá spojka DD2 se skládá z následujících nových položek:

n
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q

t
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Pozice

Množství

1
2
3
4

1
1
3

5

1

6
7
8

1
1
1

Kat. Č. BRPRotax

Popis

434 842
659 900
640 901
950 815
659 922
659 923
659 920
659 924
659 926
659 927
659 928
635 743
632 030
281 722

Ozubené kolo startéru
Spojka (výška 14,6 mm)
Šroub M6x16
O-kroužek
Bubínek spojky s kolečkem 32 zubů
Bubínek spojky s kolečkem 33 zubů
Bubínek spojky s kolečkem 34 zubů
Bubínek spojky s kolečkem 35 zubů
Bubínek spojky s kolečkem 36 zubů
Bubínek spojky s kolečkem 37 zubů
Bubínek spojky s kolečkem 38 zubů
Vyvažovací ozubené kolo
Jehlové ložisko
Sada spojky 25 MAX DD2
(pozice1+2+3+4+5+6+7)

Doporučená malob.
cena 2008 za jednotku
v CZK bez DPH

2.270,1760,8,19,1.046,1.046,1.046,1.046,1.046,1.046,1.046,969,144,6.230,-

Cena včetně
DPH

2.702,2.095,9,50
23,1.245,1.245,1.245,1.245,1.245,1.245,1.245,1.154,172,7.414,-

Poznámka:
Nová odstředivá spojka DD2 je navržena pouze pro 125 MAX DD2. Spojka (pozice 2) běží v
olejové lázni a má výšku 14,6 mm.
V novém ozubeném kole stratéru je integrováno vyvažovací hnací ozubené kolo (pozice 1).
Ozubené kolo startéru a vyvažovací hnací ozubené kolo jsou z jednoho kusu.
Nové ozubené kolo stratéru (pozice 1) musí být používáno v kombinaci s novým vyvažovacím
ozubeným kolem (pozice 6).
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Dřívější bubínek spojky s primárním ozubeným kolem je nyní z jednoho kusu Æ bubínek
spojky s hnacím ozubeným kolem (pozice 5). Ve výše uvedené tabulce si prosím zkontrolujte
různé dostupné bubínky spojky s hnacími ozubenými koly a nezapoměňte si objednat
požadované typy.
Sekundární ozubená kola primárního převodu jsou nezměněna.
Veškeré motory 125 MAX DD2 na trhu mohou být vybaveny novou odstředivou spojkou DD2 a
vyvažovacími koly.
BRP-Rotax nabízí sadu pro dodatečné vybavení (pozice 8), která zahrnuje všechny díly pro
výměnu (pozice 1, 2, 3, 4, 5 (pouze jedno standardní 35zubů) 6,7 a příručku pro montáž
odstředivé spojky).
Marketingové – prodejní argumenty
Nová odstředivá spojka
• byla konstruována pro zvýšení životnosti a pro snížení údržby
• byla konstruována pro snížení nákladů za údržbu
• lze namontovat do všech motorů ROTAX MAX na trhu
Program výměny
Pro podporu výměny spojky ve všech motorech na trhu za novou odstředivou spojku, BRPRotax nabízí po limitovanou dobu sady na výměnu za specielních podmínek.

Sada na výměnu spojky 125 Junior MAX, 125 MAX, díl č.
Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):
Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

281 720
5.197,- Kč
6.185,- Kč

Výměnný program = dodatečná sleva 25%, platnost do 30. dubna 2009
Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):
Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

3.898,-Kč
4.639,-Kč

Sada na výměnu spojky 125 MAX DD2, díl č.
Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):
Běžná doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

281 722
6.230,-Kč
7.414,-Kč

Výměnný program = dodatečná sleva 25%, platnost do 30. dubna 2009
Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 (bez DPH):
Výměnný program, doporučená maloobchodní cena 2008 včetně DPH:

4.673,-Kč
5.561,-Kč

Poznámka:
Výměnný program neplatí pro náhradní díly na novou odstředivou spojku, které budou
fakturovány za běžné ceny.
Dostupnost – náhradní díly
Sady na výměnu a jednotlivé náhradní díly budou k dostání od 1. poloviny prosince 2008.
Je pro nás složité naplánovat prvotní poptávku po výměnných sadách a náhradních dílech na
novou odstředivou spojku a vyvažovací kola, která bude nutná pro zaplnění distribučních
kanálů.
CL 35 2008 10 22
Without commitment to advise modifications

Page 3/4

Náhradní díly pro stávající odstředivé spojky budou od BRP-Rotax stále k dostání.
ROTAX MAX Challenge
Nová odstředivá spojka a vyvažovací kola budou zahrnuty v nových technických předpisech
pro ROTAX MAX Challenge 2009.
Proto budou tyto díly legální od 1. ledna 2009 (kromě Grand Finále 2008).
Technická dokumentace
Katalog náhradních dílů a příručky budou aktualizovány v následujících týdnech.

CL 35 2008 10 22
Without commitment to advise modifications

Page 4/4

