OBĚŽNÍK

ČÍSLO 19-2008

MEMBRÁNOVÝ VENTIL KOMPL. & STAHOVÁK

Vážení,
cht li bychom Vás seznámit s technickou zm nou zavedenou do t  íd
ROTAX 125 MAX DD2, 125 MAX, 125 Junior MAX, 125 Mini MAX a 125 Micro MAX.
Membránový ventil kompletní  . 224387 bude nahrazen membránovým ventilem kompl.  .
224389.

224387

224389

Kv  li enormním prodej  m membránových ventil  v poslední dekád skon ila živostnost
p  ípravku pro výrobu membránových ventil  .
Špatné ošet  ení povrchu ovlivnilo také výkon motoru (viz, obr. níže 224387).

224387

224389

To je d  vod, pro  jsme investovali do nového za  ízení, které umož  uje lepší ošet  ení povrchu
(viz, obr. výše 224389).
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Kompletní membránový ventil  . 224389 bude k dostání v polovin kv tna. Nov 
montované motory od poloviny kv  tna budou vybaveny novým membránovým ventilem
 . 224389.
Kompletní membránový ventil  . 224389 je samoz ejm legální pro závody ROTAX
MOJO MAX CHALLENGE.
Informujte o tom prosím Vaše technické komisa e.

Stahovák kompl.  . 276015 bude nahrazen kompl. stahovákem . 276016.

276015

276016

P i stahování kompl. startéru  . 634909 z klikové h ídele pomocí stahováku  . 276015,
zni  il stahovák  . 276015 závit na  epu klikové k ídele na stran spojky p i nepoužití
krytu 12 mm  . 944230. Mnoho zákazník nepoužívalo tento kryt 12mm a zni  ilo tudíž
 ep klikové h ídele.
Nový stahovák  . 276016 je konstruován tak, že chrání  ep klikové h ídele p i
stahování stratéru  . 634909 z klikové h ídele.
Nový stahovák je rovn ž kontruován pro další aplikace (nová spojka) a bude používán
pro všechny verze 125 MAX a 125 MAX DD2.
Stahovák kompl.  . 276016 bude k dostání koncem  ervna.
S pozdravem,
BRP-ROTAX
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