PŘÍRUČKA PRO PROVOZ A ÚDRŽBU JEEPU

WILLYS MB
FORD GPM

Obr. k textové části
Obr. doplňující

OBR.

STR.

1 - 114

101

115 - 138

182

Seznam obrázků
Přílohy

202
I – VIII

Obrázková část

MAINTENANCE
MANUAL
for WILLYS TRUCK

1/4 ton 4 x 4

Zpracováno jako příloha k textové části.

GARRYGUNS-CZ

jeepmb@email.cz

1

Jiří Váňa v.r.com

PŘÍRUČKA PRO
WILLYS MB
FORD GPW

Textová část

PROVOZ A ÚDRŽBU

JEEPU

KAPITOLA

ODDÍL

STRANA

Technické údaje
Provozní pokyny
Mazání a revise
Motor
Spojka
Palivová soustava
Výfuková soustava
Chladicí soustava
Elektr. zařízení
Převodovka
Redukční převodovka
Kloubové hřídele
Přední náprava
Zadní náprava
Brzdy
Kola a brzd. bubny
Řízení
Rám
Péra a tlumiče
Karoserie
Poznámky

0–1
0–2
0–3
0 100
0 200
0 300
0 400
0 500
0 600
0 700
0 800
0 900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 800
0-4

3
4
6
12
25
27
33
34
36
46
50
53
55
61
64
68
69
73
74
77
78

Označení kapitol (kromě kap. 0 – 4) je shodné s označením jednotlivých sekcí v TM-10-1513.
Sekce 2 300 orig. příručky je zcela vypuštěná. Označení sekcí v katalogu součástí je shodné.
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0–1
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor
typ .................................................................................... benzinový
počet válců ...................................................................... 4
vrtání ............................................................................... 79,37 mm
zdvih ................................................................................ 111,12 mm
zdvihový objem ............................................................... 2199 ccm
kompresní poměr ............................................................. 6,5 : 1
výkon („actual“) .............................................................. 60 HP
při ............................................................. 4000 ot/min
max. krouticí moment ....................................................... 15 kpm
při ............................................................. 2000 ot/min
Rozvor ......................................................................................... 2032 mm
Rozchod při použ. normálních diskových kol ........................... 1225 mm
při použ. dělených diskových kol ................................. 1245 mm
Celková šířka .............................................................................. 1575 mm
Celková délka ............................................................................. 3359 mm
Celková výška (při normálním zatížení)
povrch kapoty se sklopeným štítem ................................ 1016 mm
povrch volantu ................................................................ 1302 mm
s nasazenou střechou ...................................................... 1772 mm
Váhy max. užitečné zatížení ....................................................
max. váha přívěsu ..........................................................
pohotovostní ...................................................................
celková ...........................................................................

360 kg
450 kg
1045 kg
1405 kg

Náplně (v litrech)
palivová nádrž ................................................................
motor ...............................................................................
chladicí soustava ............................................................
převodovka .....................................................................
redukční převodovka ......................................................
diferenciál přední nápravy ..............................................
diferenciál zadní nápravy ................................................
miska čističe vzduchu .....................................................
brzdový systém ...............................................................

56,8 l
3,8 l (při výměně)
10,4 l
0,7 l
1,4 l
1,2 l
1,2 l
0,7 l
0,4 l
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0–2
PROVOZNÍ

POKYNY

Identifikace: číslo podvozku se nalézá na levé straně předního konce rámu zevnitř, číslo na
motoru na pravé straně za čističem oleje, poblíž horního rohu bloku za vodním čerpadlem.
Po dobu záběhu vozidla je nutno dodržovat následující omezení. Nejezdit rychleji než 40 mil
za hod. do ujetí prvních 100 mil, pak nepřekračovat rychlost 50 mil/hod do ujetí 500 mil. Po
tuto dobu se rovněž nemá roztáčet motor do maximálních otáček při seřizování za chodu
naprázdno. Před rozjezdem se má alespoň po tuto dobu zahřát motor na provozní teplotu.
Ovládání vozidla – obr. 1: Původní stírače (1) byly ovládány ručně, později byly nahrazeny
podtlakovými nebo elektrickými. Tlačítko el. houkačky (2) je umístěno na volantu (3). Táhlo
ručního plynu (4) a sytiče (6) se nalézá nalevo a napravo od spínače zapalování (5). Zpětné
zrcátko (7) je upevněno zevně na karoserii. Vypínač zacloněného reflektoru (8) funguje až po
zapnutí posičních zatemněných světel vytažením přepínače světel (9) do druhé polohy, to
znamená po zarážku ovládanou pojistkou. Až po stlačení této pojistky lze táhlo přepínače
posunout do třetí polohy. Tím se zapnou hlavní světla, zadní posiční nezacloněné a při
sešlápnutí brzdového pedálu i nezacloněné brzdové světlo. Lze rovněž zapnout osvětlení
přístrojové desky vypínačem (13). K přepínání dálkových a tlumených světel slouží nožní
přepínač (10). Při jízdě za světla je nutno vytáhnout tlačítko přepínače světel do čtvrté polohy,
aby bylo v provozu brzdové světlo. Při zatlačení tlačítka na doraz jsou přerušeny el. okruhy
všech světel. Na bocích karoserie jsou umístěny bezpečnostní popruhy (11). Spojkový pedál
(12) má mít volný chod asi 20 mm. Nikdy se nejezdí s nohou opřenou o spojkový pedál, vede
to k rychlému opotřebování spojkového ložiska. Brzdový pedál (14) při sešlápnutí nesmí
pružit a nesmí se nechat sešlápnout až k podlaze. V opačném případě je nutno brzdy
odvzdušnit a seřídit. Ukazatel stavu paliva bývá čtyřstupňový (15); EMPTY = prázdný, Full =
plný. Ukazatel tlaku oleje (16) nesmí ukazovat nižší hodnotu než 10 při volnoběhu zahřátého
motoru a vyšší než 50 při rychlosti vozidla přes 10 mil/hod. Neukazuje množství oleje
v motoru, to lze zjistit měrnou tyčkou v nalévacím hrdle bloku. Akcelerátor (17) se nemá
zbytečně sešlapovat, neboť akcelerační pumpička je mimořádně citlivá. Rychloměr (18) má
rozsah do 60 mil/hod (30 mil/hod je asi 50 km/hod!), tachometr je jeden průběžný, druhý
denní, stavitelný na zadní straně přístroje. Opěrka nohy (19) usnadňuje rovnoměrnou jízdu
v terénu a brání únavě chodidla při dlouhých jízdách. Ukazatel teploty (20) je číslován ve
Fahrenheitově stupnici. Provozní teplota motorů se pohybuje v rozmezí 160 – 185 stupňů.
V případě přehřátí motoru není přípustné doplňovat chladič studenou vodou. Při provozu
vozidla v extrémně teplých podmínkách se doporučuje vyjmout termostat. Spínač startéru
(21) se má stláčet jen v krátkých intervalech a po naskočení motoru se musí ihned uvolnit.
Funkci řadicích pák redukční převodovky (22), předního náhonu (23) a převodovky (24)
znázorňuje štítek (25) na obr. čís. 4. Na obr. č. 4 FRONT AXLE DRIVE = přední náhon, OUT
= vypnutí, IN = zapojen, AUX.RANGE = redukční převod, LOW = nízký – terénní, HIGH =
vysoký – silniční, N = neutrál, R = zpátečka. Přední náhon se má vypínat při provozu na
suchých a pevných cestách. Terénní převod redukční skříně lze zařadit pouze při zařazeném
předním náhonu, přední náhon lze zase vypnout až po vyřazení terénního převodu. Štítek se
základními daty (26), zobrazený i na obr. č. 2, udává navíc min. Oktanové číslo benzinu a
doporučovaný motorový olej. Štítek (27), jehož text je na obr. č. 3, uvádí max. Přípustné
rychlosti při zařazených různých převodových stupních a informuje o umístění vypouštěcích
kohoutů na chladiči a bloku motoru. Ruční brzda (28) působí mechanicky na kardanův hřídel
zadní nápravy. Uvolní se otočením rukojeti o 1/4 obrátky a zasunutím.
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Okenní štít lze sklopit na kapotu po uvolnění upínacích třmenů (29), ale je nutno jej na kapotě
zajistit. Ampérmetr je běžného typu, při nastartovaném motoru má trvale ukazovat mírný
přírůstek v hodnotě +, při rozsvícených světlech a zapojených spotřebičích nesmí při
zvýšených obrátkách motoru ukazovat úbytek. Zajištění předního okna (31) umožňuje jeho
vyklonění nahoru a po vysunutí na levou stranu vozidla jeho vyjmutí.
Palivová nádrž je umístěna pod sedadlem řidiče. Její plnění je usnadněno vysunovacím
hrdlem a širokým nalévacím otvorem. Pokud to okolnosti nevyžadují, nemá se plnit nádrž až
po víko, aby zbylo trochu prostoru na odpařování.
Vypouštění chladicí kapaliny z chladicího systému se má provádět při otevřeném hrdle
chladiče. Po vypuštění, hlavně v zimě, se mají oba kohouty ihned uzavřít. Navíc při
zaparkování po provozu vozidla v deštivém počasí a v zimě je dobré protočit řízení na doraz
na obě strany, aby se namastily vnější plochy kloubů předních kol proti korozi, nebo aby na
ně nepřimrzlo těsnění.
V běžném provozu je nutno často, nejlépe denně, sledovat množství oleje v motoru,
množství a stav chladicí kapaliny (hladina má být asi 12 mm pod hrdlem chladiče), napnutí
klínového řemene ventilátoru, těsnost benzinového, vodního a brzdového vedení, stav
osvětlení vozidla a brzd.
Při častém provozu v bažinách a vodních tocích vzrůstá nebezpečí, že se do motoru,
převodovky, redukční převodovky, hlavně však diferenciálů dostane voda. Proto je nutné po
chvíli odstavení vozidla poněkud uvolnit výpustné šrouby a případnou vodu, která se usadí
pod olejem vypustit. Občas je nutno zkontrolovat také klouby předních kol a všechna ložiska.
Při překonávání hlubokých brodů se sundává klínový řemen ventilátoru. K tomu účelu je
konstruován držák dynama, jehož zvednutím se dynamo uvolní a může se sklopit k motoru.
Řazení rychlostí – druhý a třetí stupeň jsou synchronizovány, je třeba je řadit beze spěchu,
aby synchrony stačily vyrovnat případné chyby v řazení. Nízký převod v redukční skříni,
vázaný na zapojení předního náhonu, se má řadit je-li vozidlo v klidu. Přední náhon je možno
za jízdy zapojit kdykoliv, doporučuje se však vypínat spojku s ubráním plynu. Nesmí se však
zařazovat, když právě v kluzkém terénu prokluzuje některé ze zadních kol. Při vypínání
předního náhonu se na okamžik uvolňuje akcelerátor.
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MAZÁNÍ A REVISE
Motor
je mazán pod tlakem prostřednictvím olejového čerpadla, umístěného vně bloku motoru na
levé straně. Čerpadlo je planetového typu a je poháněno šroubovým převodem vačkovým
hřídelem. Do mazacího okruhu je olej čerpán skrz hrubý čistič plovákového typu, který
zabraňuje přístupu hrubých nečistot, případně vody ze dna olejové vany do čerpadla.
Čerpadlo tlačí olej průchody v bloku válců a klikovým hřídelem do hlavních a ojničních
ložisek a k rozvodovému řetězu, rozstřik z ojničních ložisek pak maže stěny válců, pístní čepy
a ventilové rozvody. Tlak oleje lze regulovat množstvím podložek pod pružinou pojistného
ventilu olejového čerpadla; má dosahovat u zahřátého motoru při provozní rychlosti 30
mil/hod na třetí převodový stupeň hodnoty 50 na ukazateli tlaku přístrojové desky. Množství
oleje se má stále udržovat na úrovni horní rysky měrné tyčky (označené nápisem FULL)
v nalévacím hrdle bloku motoru. Čistění oleje od jemných nečistot obstarává jemný filtr,
jehož vložku je nejlépe měnit při každé výměně oleje, prováděné po ujetí prvních 300 mil,
dalších 1000 mil a pak každých 2000 mil. Zároveň se provádí výměna oleje v misce čističe
vzduchu, pokud se při provozu v prašném prostředí neprovádí častěji. Při provozu
s vyběhanými pístními kroužky a jízdě s neprohřátým motorem dochází k znehodnocování
oleje nespáleným palivem. Motoru ještě více škodí vypnutí neprohřátého motoru a odstavení
vozidla. Při výměně oleje je nejlepší motor prohřát na provozní teplotu; usnadní se tím nejen
výměna oleje, ale i vyplavení nečistot. Pokud je vozidlo v neustálém provozu, má se jednou
za rok sundat olejová vana a vyčistit hrubý olejový filtr.
Podvozek
vyžaduje intenzivní mazání nejméně každých 1000 mil. Mazaná místa je nutno neustále
udržovat v čistotě. Mazaná místa jsou označena na obr. č. 5 čísly 1,2,3,4 a 10.
Řízení
vyžaduje kontrolu hladiny oleje ve skříni každých 1000 mil. Hladina má dosahovat ústí
plnicího otvoru. Není přípustné používat k mazání tuhého maziva, ani příliš hustého oleje.
Vodní čerpadlo, spojkové ložisko, dynamo
mají ložiska předmazána a nevyžadují přimazávání.
Rozdělovač
se maže maznicí několika kapkami motorového oleje každých 1000 mil, každých 2000 mil je
mazán horní konec jeho hřídele a čep raménka přerušovače kapkou řídkého oleje.
Spouštěč
se maže každých 1000 mil 5 kapkami motorového oleje otvorem na předním konci, který je
zakryt odsunovacím víčkem.
Hnací hřídel
a jeho klouby se promazávají každých 1000 mil. Nemá se používat vysokotlakého mazacího
lisu, aby nedošlo k poškození korkových těsnění.
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Klouby předních kol
nutno kontrolovat každých 1000 mil otvorem pro doplňování maziva. Každých 12000 mil je
třeba klouby rozebrat, vyčistit, zkontrolovat a po složení znovu naplnit na předepsaný stav.
Ložiska kol
je nutno vymontovat, zkontrolovat a znovu promazat každých 6000 mil.
Převodovka a redukční převodovka
jsou mazány celý rok olejem třídy SAE 90, jen za velmi nízkých teplot SAE 80. Hladina oleje
má dosahovat po kontrolní otvory na bocích skříní a má být kontrolována po ujetí asi 1000
mil. Výměna oleje se provádí po ujetí 6000 mil.
Diferenciál
přední a zadní nápravy vyžaduje k mazání hypoidní olej, jehož hladina se má kontrolovat po
ujetí každých 1000 mil a má sahat po otvory pro doplňování oleje. Nesmí se míchat různé
druhy hypoidních olejů. Olej tř. SAE 90 postačí v běžném provozu po celý rok, jen za velmi
nízkých teplot se používá SAE 80. Výměna oleje se provádí po ujetí 6000 mil, skříně se
proplachují proplachovacím olejem.
Čistič vzduchu
nutno vyčistit při každé výměně motorového oleje, při provozu ve velmi prašném prostředí i
denně.

Pravidelné kontroly jsou běžně podceňovány. Přitom právě tyto se správným mazáním
zajišťují spolehlivost a bezporuchový provoz vozidla. Jednotlivé operace jsou popsány
v následujících tabulkách.
Poruchy, které mohou nastat, jsou souhrnně uvedeny vždy v závěrech jednotlivých kapitol i
s návodem na odstranění. V případě vlečení vozidla je třeba vlečné lano vázat v místech
upevnění nárazníku na rám.
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OPERACE

periodických kontrol
mil
po ujetí každých .................................................... 250

Přední náprava
Kontrola těsnosti kloubů kol ............................................................
Kontrola sbíhavosti kol ...................................................................
Kontrola opotřebení kul. čepů spoj. tyčí ..........................................
Kontrola utažení ramen kloubů kol .................................................
Kontrola těsnosti kolem ložisek a těsnění kloubů kol .....................
Kontrola opotřebení universál. kloubů kol ......................................
Ostatní revise jsou shodné se zadní nápravou

X
X
X
X
X
X

Zadní náprava
Kontrola utažení šroubů třmenů náprav ..........................................
Kontrola vůle kol – opotřebování ložisek ........................................
Kontrola těsnění diferenciálu u hnacího hřídele ...............................
Kontrola utažení víka diferenciálu – těsnost ...................................
Kontrola,zda kolem brzd. bubnů neproniká mazivo od těsn. kroužků
Kontrola vůle na konci hřídele pastorku difer.,nebo nadm.ohřev ....
Přezkoušení utažení přírub na koncích poloos ................................
Karoserie
Prohlídka upevňovacích šroubů ......................................................
Přezkoušení stíračů ..........................................................................
Upevnění hasicího přístroje .............................................................
Nastavení zpětného zrcátka ............................................................
Prohlídka oken, čalounění, upevnění kapoty ...................................
Zjištění případného poškození nebo uvolnění blatníků .................

mil
mil
mil
1000 6000 12000

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Brzdy
Revise množství brzd. kapaliny v hlavním brzd. válci ....................
Prohlídka stavu a těsnosti brzdového vedení .................................. X
Přezkoušení brzd v provozu ............................................................ X
Sundání kol a prohlídka brzdového obložení ..................................
Naplnění brzdového systému novou kapalinou ..............................
Přezkoušení vratných pružin v provozu ..........................................
Zkouška ruční brzdy ....................................................................... X
Spojka
Kontrola volného chodu pedálu (19 mm) ....................................... X
Kontrola napnutí ovládacího lanka .................................................

X
X
X
X

X

Chlazení
Kontrola hladiny chlad. kapaliny .................................................... X
Zkouška nemrznoucí směsi v zimě ................................................. X
Přezkoušení napnutí řemene ventilátoru (stlačení 0,25 mm) .......... X
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OPERACE

periodických kontrol
mil
po ujetí každých .................................................... 250

mil
mil
mil
1000 6000 12000

Kontrola hadic a spojů chlad. okruhy .............................................. X
Sledování těsnosti vodní pumpy ..................................................... X
Posouzení funkce palubního teploměru .......................................... X
Propláchnutí systému, hlavně před použitím nemrznoucí směsi,
zkouška termostatu, resp. výměna hadic .........................................

X

Akumulátor
Zkouška hustoty a doplnění elektrolytu každé 2 týdny
Revise přípojek a vyčištění povrchu ...............................................
Revise ukostřovacích pásků ............................................................
Prohlídka upevnění akumulátoru ....................................................

X
X
X

Elektrická vedení
Prohlídka všech spojů .....................................................................
Vyhledání prodřených nebo jinak poškozených míst .....................
Kontrola upevnění a průchozích otvorů na karoserii .......................

X
X
X

Spouštěč
Vyčištění komutátoru jemným smirkovým papírem ......................
Kontrola stavu a přítlač. pružin kartáčků ........................................
Revise utažení uchycovacích šroubů ...............................................
Celková revise, příp. oprava ...........................................................
Vyčištění systému Bendix ..............................................................
Prohlídka připojení el. vedení a spínače .........................................
Dynamo
Vyčištění komutátoru jemným smirkovým papírem .......................
Prohlídka všech spojů .....................................................................
Kontrola opotřebení a přítl. pružin uhlíků ......................................
Celková revise, příp. oprava ...........................................................
Prohlídka regulátoru napětí .............................................................

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Světla a vypínače
Zkouška funkce světel .................................................................... X
Zkouška seřízení světel ................................................................... X
Zkouška funkce houkačky ............................................................... X
Rozdělovač a zapalovací svíčky
Kontrola stavu svíček a káblů vys. napětí ....................................... X
Vyčištění rozdělovače a svíček, seřízení ........................................
Výměna zapalovacích svíček .........................................................
Prohlídka a zkouška kondensátoru ..................................................
Celková prohlídka, resp. oprava rozdělovače ..................................
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0–3
OPERACE

periodických kontrol
mil
po ujetí každých .................................................... 250

mil
mil
mil
1000 6000 12000

Prověrka předzápalu ........................................................................
Prohlídka automatického předstihu .................................................
Vyčištění víčka rozdělovače, kontrola uhlíku ................................
Přezkoušení zapalovací cívky ..........................................................
Motor
Pozorování hlučnosti, klidného volného chodu a těsnosti oleje .....
Kontrola těsnění a utažení šroubů hlavy válců ...............................
Kontrola těsnění a šroubů sacího a výfuk. potrubí .........................
Kontrola těsnosti a utažení šroubů olej. vany .................................
Zkouška komprese ...........................................................................
Prověrka vůle ventilů ......................................................................
Prohlídka upevňovacích šroubů a matek .........................................
Sledování tlaku oleje palubním tlakoměrem ..................................
Sledování hladiny oleje ...................................................................
Sundání a vyčištění olejové vany a hrubého čističe ........................
Důkladná prohlídka jemného olejového filtru ................................
Prohlídka výfukového potrubí – promáčknutí nebo ucpání ............
Střední opravy nebo generální opravy nelze plánovat podle ujetých
vzdáleností, ty závisejí na provozu a údržbě vozidla.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Palivový systém
Sledování spotřeby prostřednictvím palivoměru přístr. desky ........ X
Vyčištění a znovu naplnění čističe vzduchu ....................................
Vyčištění odkalovače a sítka benzin. čerpadla ................................
Vyčištění benzinového čističe .........................................................
Kontrola utažení příchytných šroubů karburátoru ..........................
Revise seřízení karburátoru ............................................................
Kontrola těsnosti palivového vedení ...............................................
Zkouška tlaku palivového čerpadla .................................................
Celková revise karburátoru a seřízení ............................................
Vypuštění palivové nádrže a propláchnutí ......................................

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mazání
Operace jsou popsány v předchozí kapitole .................................... X

X

Pérování
Kontrola uchycení pružin na nápravu .............................................
Kontrola stavu závěsů, pouzder a objímek jednotlivých pružin ...
Kontrola neporušenosti listů per .....................................................

X
X
X

Tlumiče
Kontrola pružných vložek uchycení a příp. výměna ......................
Kontrola držáků ...............................................................................

X
X
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0–3
OPERACE

periodických kontrol
mil
po ujetí každých .................................................... 250

mil
mil
mil
1000 6000 12000

Zkouška ovladatelnosti vozidla, seřízení nebo výměna tlumičů .....
Řízení
Kontrola systému a nepoškozenosti ovládacích tyčí ....................... X
Revise kulových čepů a objímek ....................................................
Kontrola uchycení řízení na rámu ...................................................
Kontrola matice na výstupním hřídeli skříně řízení ........................
Převodovka a redukční převodovka
Kontrola těsnosti a zjištění, zda se nepřehřívají .............................
Utažení šroubů spojujících převodovku se spojkovou skříní .........
Kontrola těsnění hnacích hřídelů ....................................................
Kardany a jejich klouby
Zjištění celkového stavu, resp. očištění .......................................... X
Prohlídka matic třmenů ...................................................................
Zjištění opotřebování ložisek kloubů ..............................................
Kola a pneumatiky
Kontrola tlaku v pneu a revise krytek ventilů ................................. X
Utažení matic ..................................................................................
Vyjmutí ložisek, vyčištění, revise a nová náplň maziva .................
Zjištění opotřebovanosti pneumatik, případně kontrola sbíhavosti
a úhlů sklonu nápravy a přezkoušení rejdu ..................................
Kontrola reservy a jejího držáku ..................................................... X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Tabulka jednotlivých operací byla sestavena pro provoz nových vozidel v poměrně těžkých
polních podmínkách. Přesto je dobré neprotahovat termíny jednotlivých kontrol u vozidel,
které v terénu jezdí jen výjimečně, už vzhledem k jejich stáří.
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MOTOR
Nikdy se nesmí motor nechávat běžet naprázdno nebo za chodu seřizovat v uzavřené garáži,
protože hrozí smrtelná otrava výfukovými plyny, které obsahují kysličník uhelnatý.
Motor je čtyřválcový, řadový, s ventilovým rozvodem SV a třikrát uloženým klikovým
hřídelem.
Seřizování motoru
se provádí po ujetí každých 6000 mil. Nejvhodnější je následující postup:
1) Vyčištění zapal. svíček a seřízení jejich elektrod(0,76 mm mezi elektrodami)
2) Kontrola vývodů akumulátoru a ukostření motoru – jejich čistota a utažení
3) Revise víčka rozdělovače
4) Kontrola načasování zapalování
5) Kontrola vůle ventilů a seřízení na 0,36 mm
6) Kontrola výšky hladiny v plovákové komoře
7) Seřízení volnoběhu zahřátého motoru na 600 obr./min (rychlost vozidla na 3. přev. stupeň
kolem 8 mil/hod)
8) Seřízení a zajištění pravidelnosti chodu motoru při volnoběhu i rozběhu
Instrukce k seřízení karburátoru a rozdělovače jsou obsaženy v samostatných kapitolách
Palivový systém a Elektrické zařízení.
Zabroušení ventilů
je třeba provést, zjistí-li se porovnáním kompresních tlaků v jednotlivých válcích, že některý
ventil řádně netěsní. Seřízení a zabroušení ventilů mají velký vliv na výkon motoru a jeho
spolehlivost.
Demontáž ventilů
se provádí následujícím postupem:
1) Vypuštění chladicí kapaliny
2) Sejmutí jemného čističe oleje
3) Odpojení palivového vedení od benzin. pumpy a karburátoru
4) Sejmutí čističe vzduchu a ovládacího táhla karburátoru
5) Uvolnění vedení sytiče a ručního plynu
6) Sejmutí karburátoru se sacího potrubí
7) Odpojení výfukové roury od výfukového potrubí
8) Sejmutí sacího a výfukového potrubí
9) Odpojení horní hadice chladiče, vyšroubování zapal. svíček, uvolnění šroubů a matic
hlavy válců a odpojení vedení teploměru. Sundání hlavy válců se provádí pomocí háčků
umístěných do otvorů zapal. svíček prvního a čtvrtého válce, aby se nepoškodilo těsnění.
10) Sejmutí krytu ventilů nutno provádět opatrně, aby se nepoztrácela měděná těsnění šroubů
a síťka větracího zařízení. Doporučuje se rovněž ucpat otvory ventilové skříně, aby do
klikové skříně nespadly zajišťovací klínky pružin ventilů.
11) Pootočí se klikovým hřídelem tak, aby demontovány ventil byl uzavřen, stlačením pružiny
ventilu se pak uvolní miska pružiny a vypadnou zajišťovací klínky tvaru půlměsíce.
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12) Vyjmutí pružin se provádí až po vyjmutí ventilů, které se nemají mezi sebou zaměňovat.
Délka pružiny při plně otevřeném ventilu má být 44,5 mm, při zavřeném ventilu asi 53,5
mm a délka uvolněné pružiny 63,5 mm. Zborcené nebo snížené pružiny nutno vyměnit.
13) Vyčistí se karbon z hlavy válců, dna pístů, bloku válců a ventilových sedel, vodítka
ventilů se čistí speciálním vodítkovým kartáčkem, ventily drátěným kotoučem. Těsnící
plochy hlav ventilů mají být srovnány do úhlu 45 stupňů. Sedla ventilů je nutno přerovnat
v případě, že jsou na jejich plochách známky poškození a netěsnosti. Teprve pak se
ventily zabrušují pomocí brusné pasty.
Vůle sacího ventilu ve vodítku má být v rozmezí 0,04 – 0,08 mm, vůle výfukového ventilu
0,05 – 0,09 mm. Nadměrná vůle mezi dříky a vodítky způsobuje zvýšenou spotřebu oleje,
zanášení zapalovacích svíček a podstatné snížení výkonu motoru; rovněž příčinou
nerovnoměrného a rychlého opotřebování dříků ventilů.
Vyjmutí ventilových vodítek se provádí stahovákem (obr. č. 13), aby nedošlo k poškození
bloku. Nasazení se provádí naražením. Vodítko výfukového ventilu má být nasazeno tak, aby
mezi jeho horním koncem a horní plochou bloku válců zůstala mezera 25,4 mm (1“), vodítko
sacího ventilu (INLET) tak, aby mezera byla 33,3 mm (1 5/16“), jak je znázorněno na obr. č.
14.
Vůle zdvihátka ve vodítku má být v rozmezí 0,013 – 0,051 mm; zjistí se vychýlením
zdvihátka na obě strany. Nadměrnou vůli lze odstranit pouze instalací nových zdvihátek.
Montáž ventilů
se provádí opačným postupem jako demontáž. Při nasazování ventilů je nutno dbát na to, aby
pružiny ventilů svým koncem s menším stoupáním spirály byly obráceny proti bloku válců,
t.j. vzhůru, a koncem s více roztaženou spirálou proti zdvihátkům, t.j. dolů. Ventily při
nasazování mají přijít na původní místa a nemají se zaměňovat. Aby při montáži nepadaly
zajišťovací klínky misek pružin ventilů, je dobré jejich lůžko na dříku ventilu předem
navazelínovat. Na sacích i výfukových ventilech má být za tepla i za studena nastavena stejná
vůle mezi ventilem a zdvihátkem a to 0,35 mm. Před nasazením sacího a výfukového potrubí
a výfukové roury je dobré stará těsnění vždy nahradit novými.
Utažení hlavy válců
se provádí momentovým klíčem silou asi 9 kp u šroubů a 8 kp u matic, v pořadí znázorněném
na obr. č. 16. Před dotažením hlavy válců je dobré našroubovat zapalovací svíčky, aby při
montáži něco nespadlo do válců. Po ukončení montáže se doporučuje seřídit rozdělovat a
znovu seřídit zapalování. Asi po deseti minutách volného chodu motoru se má znovu
přezkoušet vůle mezi ventily a zdvihátky.
Vačkový hřídel
je uložen ve čtyřech pouzdrech, z nichž pouze první, které je rozvodovým řetězem namáháno
v příčném směru, má výměnnou vložku vylitou komposicí. Jeho pouzdro je zajištěno proti
otáčení a vodorovnému posunu (obr. č. 17). Vačkový hřídel je mazán kanálky v bloku motoru.
Ventilová zdvihátka
jsou mazána prostřednictvím drážek, které se plní olejem rozstřikovaným otvory v ložiscích
ojnic.
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Demontáž vačkového hřídele a zdvihátek
se provádí následujícím postupem:
1) Po vypuštění chladicí kapaliny se vyjme chladič a maska karoserie
2) Sundá se hlava válců, sací a výfukové potrubí
3) Vyjmou se ventily a jejich pružiny
4) Odmontuje se olejové a palivové čerpadlo
5) Sejme se olejová vana, řemenice klikového hřídele a ventilátor
6) Uvolní se motor na gumových blocích
7) Sejme se kryt rozvodového řetězu, ozubená kola vačk. hřídele a rozvodový řetěz
8) Všechna zdvihátka se provázky zajistí tak, aby zůstala ve své horní poloze – přitáhnou se
k vyčnívajícím šroubům sacího a výfukového potrubí
9) Zvedákem se zvedne přední konec motoru tak, aby mohl vačkový hřídel projít přes přední
příčný nosník rámu. Pak lze vyjmout vačkový hřídel a po něm zdvihátka ventilů. Rovněž
plochy zdvihátek nesmí být poškozeny. Zdvihátka je nutno vyměnit, je-li jejich vůle ve
vodítkách 0,10 mm nebo větší.
Zpětná montáž
se provádí opačným postupem. Postup při časování ventilů a nasazení olejového čerpadla je
popsán v samostatných odstavcích. Po nasazení rozvodového řetězu se nasadí pružina a čep
do předního konce vačkového hřídele a to tak, aby čep čněl zaoblenou stranou ven, přesně
naproti výstupku na krytu rozvodového řetězu. Před nasazením krytu se lehce namaže čep i
výstupek vazelínou. Při nasazování olejové vany se použijí čtyři krátké šrouby na dotažení
její přední strany ke krytu rozvodového řetězu.
Rozvodový řetěz a kola
tvoří nehlučný převod k pohonu vačkového hřídele. Napnutí rozvodového řetězu nelze seřídit.
Mazání je zajištěno kanálky v klikovém hřídeli a jeho ozubeném kole od předního hlavního
ložiska. Při každé výměně je nutno tyto kanálky zkontrolovat. Navíc je na rozvodový řetěz
veden přebytek oleje, tlačeného olejovým čerpadlem přes pojistný ventil a jemný čistič.
Rozvodový řetěz se uvolní sundáním ozubeného kola vačkového hřídele.
Časování ventilů
se provádí při natočení klikového hřídele do takové polohy, kdy písty č. 1 a 4 jsou v horní
úvrati a značka T.C. na setrvačníku je přesně proti rysce na časovacím otvoru skříně
setrvačníku na pravé straně motoru (obr. č. 15). Po připevnění ozubeného kola na vačkový
hřídel (lze nasadit pouze v jediné poloze) se otočí vačkovým hřídelem tak, aby značky na
obou ozubených kolech byly proti sobě (obr.č. 19). Pak se ozubená kola vačkového hřídele
povolí a po nasazení rozvodového řetězu se opět nasadí na vačkový hřídel a dotáhne.
Nakonec se opět zkontroluje postavení značek na ozubených kolech. Nastavení je správné,
když spojnice středů ozubených kol prochází přes obě značky. Při tomto nastavení je právě
píst č. 4 v kompresním postavení a proto při nastavování rozdělovače se právě raménko
rozdělovače musí nastavit proti vodivému segmentu čtvrtého válce. Načasování zapalování je
popsáno v samostatném oddíle. Sací ventil se otvírá 9 stupňů před horní úvratí, t.j. 1,0 mm
pod horní úvratí pístu. Pro kontrolu načasování ventilů se seřídí vůle zdvihátka sacího ventilu
prvního válce na 0,51 mm a otáčí se klikovým hřídelem tak dlouho, až píst prvního válce
začne
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nasávat; zdvihátko se musí právě dotknout konce dříku ventilu a značka 1.0. na setrvačníku
musí být proti rysce časovacího otvoru skříně setrvačníku.
Kryt rozvodového řetězu
je vylisován z oceli a je opatřen pevným čepem proti přítlačnému čepu ve vačkovém hřídeli a
těsněním kolem řemenice klikového hřídele. Jako těsnění je použito asbestové tkaniny
napuštěné olejem a grafitem.
Klikový hřídel
je vyvážen jak staticky, tak dynamicky; váží 15,5 kg. Uložen je ve třech ložiskách vylitých
komposicí. Zadní ložisko je utěsněno, aby olej neunikal do spojky nebo nevytékal při
parkování na strmých svazích. Rozměry klikového hřídele v místech uložení v hlavních
ložiskách:
v mm

ložisko
přední
střední

průměr

délka

59,28
59,

48,77
46,04

59,

44,45

28
zadní
28

Ložiska z ocelových pánví vylitých komposicí jsou dodávána hotová a stačí je v případě
nutnosti vyměnit bez dalších úprav. Vůle klikového hřídele v ložiskách má být 0,025 až 0,063
mm. Proti posunutí jsou ložiska zajištěna čepy zasahujícími do jejich pánví. Šrouby hlavních
ložisek se utahují silou asi 9 kp. Vůle klikového hřídele v podélném směru má být 0,10 – 0,15
mm a vymezuje se podložkami mezi přítlačnou podložkou ozubeného kola klikového hřídele
a koncem hlavního ložiska. Měření vůle znázorňuje obr. č. 22. Pro nastavení podélné vůle
klikového hřídele se musí jeho ozubené kolo sundat stahovákem. Při demontáži klikového
hřídele je nutno motor vyjmout z vozidla. Přebroušení klikového hřídele se provádí tak, aby
se průměr hlavních ložisek zmenšil při prvním přebroušení o 0,25 mm, při druhém o 0,51 a
při třetím o 0,76 mm.
U t ě s n ě n í z a d n í h o l ož i s k a
klikového hřídele je provedeno šňůrou nalisovanou do drážky v klidové skříni a ve víku
ložiska (obr. č. 23). Lojová šňůra se napřed prsty zatlačí do drážky, pak se válením kulatého
předmětu silou zatlačuje směrem od okrajů do středu. To se opakuje tak dlouho, až je jisté, že
těsnění nelze do drážky více zatlačit. Kousky šňůry přečnívající na obou koncích drážky se
seříznou do roviny s povrchem víka ložiska, resp. povrchem osazení klikové skříně. Pryžová
těsnění mezi víkem ložiska a klikovou skříní mají po zasunutí přečnívat asi o 6 mm (obr. č.
24). Přitažením olejové vany se zatlačí, tím se ve svých drážkách roztáhnou a dobře těsní.
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Ojnice
jsou dlouhé 233,36 mm (měřeno mezi středy ložisek klikového hřídele a pístního čepu.
Ložiska jsou výměnná a jsou vyrobena z ocelových pánví vylitých komposicí. Při montáži
ložisek je nutno dbát toho, aby se otvory v horních půlkách ložisek kryly s otvory v ojnicích.
Průměry ložisek po přebroušení klikového hřídele jsou menší o 0,25, 0,51 a 0,76 mm. Ojnice
lze vyjmout i s pístem skrz válce motoru směrem nahoru. Při montáži ojnice musí její
rozšířené osazení směřovat na opačnou stranu, než je umístěno nejbližší hlavní ložisko
klikového hřídele a rozstřikovací otvory musí směřovat pryč od vačkového hřídele (obr. č.
28).Utažení šroubů ojnic se provádí silou asi 7 kp. Pojistné podložky pod matice ojnic je
nutno použít při každé montáži nové. Při použití originálních zajišťovacích plechových matic
je nutno tyto matice našroubovat prsty na doraz čelem proti maticím ojnic a pak je dotáhnout
o 1,5 obrátky. Vůle v ojničním ložisku má být 0,01 – 0,06 mm, boční vůle 0,13 – 0,23 mm.
Před montáží ojnic je třeba každou důkladně vyúhlovat.
Písty
jsou hliníkové s drážkou tvaru T v plášti a opatřené jsou drážkou tepelné isolace dna nad
horním pístním kroužkem. Vůle pístu ve válci má být 0,076 mm, měřeno lístkovým měřidlem
19 mm širokým. Odpor měřidla při protahování mezerou mezi pístem a válcem má být
v rozmezí 1,9 až 3,7 kp.
Pístní kroužky
těsnicí jsou široké 2,38 mm, stírací 4,76 mm. Horní těsnící kroužek je nasazen svojí zkosenou
(vnitřní) hranou tak, aby její poloha odpovídala nákresu na obr. č. 25. Čelní plocha spodního
těsnícího kroužku je zkosena o 0,13 mm. Písmena T-O-P na horních plochách kroužků určují
jejich správnou polohu (obr. č. 25). Mezera mezi konci pístních kroužků (vůle zámku) rovně
zasazených do válce do hloubky asi 30 mm od horní plochy bloku motoru a srovnaných do
roviny pomocí pístu má být 0,20 – 0,33 mm. Vůle kroužků v drážkách pístu má být u
těsnících 0,013 – 0,025 mm, u stíracích 0,025 – 0,038 mm.
Pístní čepy
jsou pevně uchyceny v ojnici zajišťovacím šroubem a volně uloženy v pístech s vůli 0,0025 –
0,013 mm, t.j. taková vůle, že je lze do pístů při teplotě kolem 20 st. C lehce zatlačit.
Nasazení pístního čepu znázorňuje obr č. 27. Průměr pístního čepu je 20,63 mm.
Nasazení pístu na ojnici
Ojnice se sevře do svěráku mezi dva kusy měkkého kovu asi 75 mm od oka pístního čepu.
Pak se pístní čep částečně nasune do pístu drážkou dolů a píst se nasadí na ojnici výřezem
tvaru T (č. 2, obr. č. 28) na opačnou stranu, než na které je rozstřikovací otvor ojničního
ložiska (č. 1, obr. č. 28). Po zatlačení pístního čepu se řádně utáhne svorný šroub ojnice. Při
montáži do motoru se pak ojnice nasadí tak, aby výřez tvaru T v plášti pístu směřoval
k vačkovému hřídeli (č. 3, obr. č. 28) a rozstřikovací otvor ojnice směrem opačným.
Stav válců
se zjišťuje přeměřením indikátorem. Pokud je nutný výbrus, je třeba ho provést včas. Písty na
první výbrus mívají na dně vyznačeném rozměr 80,25 a na druhý výbrus 80,75 mm.
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Olejové čerpadlo
je tvořeno soukolím s vnitřním ozubením. Stejnoměrný tkal v mazací soustavě je udržován na
stejné výši při všech obrátkách motoru pojistným regulačním ventilem. Olej je čerpán
z olejové vany hrubým čističem plovákového typu (obr. č. 29) a kanálkem v bloku motoru do
čerpadla, odkud je tlačen k ložiskům a ostatním mazaným místům v motoru a k jemnému
olejovému čističi. Čerpadlo je umístěno na levé straně motoru a je poháněno ozubeným kolem
uprostřed vačkového hřídele. Při jeho demontáži je nutno povolit tři upevňovací matice na
šroubech bloku motoru a stáhnout celé čerpadlo směrem dolů. Po uvolnění šroubu č. 6, obr. č.
30, lze sejmout víko č. 8. Před sejmutím ozubeného kola č. 16 je nutno opilovat a vyrazit
zajišťovací kolíček č. 17. Pak lze vyjmout rotor č. 12 z pouzdra čerpadla č. 15. Při vyjímání
pružiny č. 4 regulačního ventilu č. 5 je nutno dávat pozor, aby se nepoztrácely regulační
podložky č. 3, jejichž počtem se reguluje tlak v mazací soustavě. Tlak oleje se zvyšuje
zvětšením počtu podložek, snižuje se ubíráním podložek. Maximální tlak nemá přesahovat u
motoru zahřátého na provozní teplotu ani při zvýšených otáčkách hodnotu 50 na měřiči tlaku
na přístrojové desce, při volnoběhu nesmí minimální tlak klesnout pod hodnotu 10. Při
nasazování olejového čerpadla se musí dodržet přesný postup, aby se dalo načasovat
zapalování. Otáčí se klikovým hřídelem tak, aby píst č. 1 byl v horní úvrati při kompresním
zdvihu a setrvačník se natočil tak, aby jeho značka „IGN“ byla proti rysce na otvoru pro
časování zapalování na pravé straně skříně setrvačníku (obr. č. 20). Rotor rozdělovače se
otočí tak, aby raménko rozdělovače bylo v postavení proti vodivému segmentu prvního válce
a kontakty přerušovače byly rozpojeny. Sestavené čerpadlo se přidrží v téže poloze, jaké bude
nasunuto na upevňovací šrouby, potom se drážka na konci jeho hřídele natočí tak, aby užší
strana hřídele byla natočena k motoru. Toto nastavení se upřesní dále tak, aby zajišťovací čep
ozubeného kola byl v přímce s podélnou štěrbinou ve skříni olejového čerpadla. Celá
soustava se pak opatrně nasune na šrouby a ozubené kolo se zavede do záběru s ozubeným
kolem vačkového hřídele. Rotor rozdělovače se nesmí ze své nastavené polohy uchýlit, jinak
je nutno nasazení čerpadla po pootočení jeho hřídele opakovat.
Hrubý čistič oleje
(obr. č. 29), je připevněn k bloku motoru dvěma šroubky. Čistič stoupá a klesá s hladinou
oleje v olejové vaně a zabraňuje hrubým nečistotám v oleji a vodě, držící se u dna, proniknout
do mazacího systému. Při čistění olejové vany je nutno vyčistit i čistič. Pod olejovou vanu se
doporučuje dát po každé demontáži nové korkové těsnění. Její šrouby se dotahují silou asi 2
kp.
Setrvačník
se má dynamicky vyvažovat společně s klikovým hřídelem. Ozubený věnec setrvačníku se
nasazuje za tepla. Setrvačník je upevněn ke klikovému hřídeli dvěma šrouby kuželového
tvaru a čtyřmi zvláštními šrouby s nízkými hlavami. Při nasazování setrvačníku na klikový
hřídel je nutno nastavit jeho značku „TC“ do správné polohy vůči prvnímu rameni klikového
hřídele, kdy šipky ve středu setrvačníku a na přírubě klikového hřídele jsou nastaveny k sobě.
Nasazení setrvačníku se ověří indikátorem. Při otáčení nesmí výkyvy na jeho zadní straně
poblíž ozubeného věnce přesahovat 0,20 mm. Utažení setrvačníku se provádí silou asi 5 kp.
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Jemný čistič oleje
(obr. č. 31), čistí olej protlačený kolem regulačního ventilu olejového čerpadla a po pročistění
jej propouští na ozubená kola a řetěz rozvodu. Při každé výměně oleje se má vyměnit jeho
vložka. Po nastartování motoru je pak třeba zkontrolovat jeho těsnost.
Měřič tlaku oleje
nevyžaduje řádnou zvláštní údržbu, je nutno pouze občas zkontrolovat těsnost jeho vedení.
Měří pouze tlak oleje v mazací soustavě a nelze jím sledovat množství oleje v motoru.
Plnící hrdlo
musí v místě zasazení do bloku motoru dokonale těsnit, aby vlivem podtlaku v motorové
skříni nevnikal do motoru prach nebo voda. Při vyjímání se pod jeho rozšířeným koncem
ovine železný drát, na kterém je okol Okem se provlékne páčidlo a nadzvedáváním páčidla,
opřeného jedním koncem o výstupek termostatu na hlavě bloku motoru se hrdlo vypáčí. Při
zpětném narážení je nutno použít jako podložku dřevěný hranolek, aby se nepoškodil horní
okraj hrdla.
Pryžové bloky
pro uchycení motoru k rámu povolují mírný výkyv motoru a zabraňují přenášení jeho vibraci
na karoserii. Dva jsou na předním nosníku motoru, jeden na každé straně, jeden je až na
středním nosníku rámu pod převodovkou.
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PORUCHY MOTORU A JEJICH PŘÍČINY
Nadměrná spotřeba
Pozdní zážeh nebo zaseklý předstih
Vysoká hladina v plovákové komoře karburátoru
Špatně seřízená akcelerační pumpička
Netěsnost palivového vedení
Netěsnost membrány palivového čerpadla
Uvolnění motorového lože – zvýšení hladiny v plovák. komoře
Malá komprese
Zapečení ventilů
Špatné zapalování
Vadná cívka nebo rozdělovač
Nesprávná vůle ventilů
Zanesený čistič vzduchu
Ucpaný nebo pokřivený výfuk nebo jeho tlumič
Nízký výkon
Malá komprese
Pozdní zápal
Vadná činnost karburátoru nebo palivového čerpadla
Nečistota v palivovém vedení
Zanesení čističe vzduchu
Přehřátý motor
Nesprávná vůle ventilů
Podpálené ventily
Pozdní načasování ventilů
Vadné těsnění pod hlavou nebo sacím potrubím
Ucpaný tlumič výfuku
Zkřivení výfukového potrubí
Vadné palivové vedení
Malá komprese
Vadné ventily
Vadné pístní kroužky
Podpálené ventily
Unavené nebo zlomené pružiny ventilů
Poškrábané nebo opotřebované válce
Nesprávná vůle ventilů
Volné písty ve válcích
Vadné těsnění hlavy válců
Podpálené ventily a sedla
Malá vůle ventilů ve vodítkách
Nesprávné načasování ventilů
Mnoho usazeného karbonu kolem hlavy a sedla ventilu
Unavené nebo prasklé pružiny ventilů
Váznutí ventilových zdvihátek
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Malá vůle ventilů na zdvihátkách
Ucpaný výfukový systém
Zapečení ventilů
Deformované ventily
Nesprávná vůle zdvihátek)
Zakarbonování nebo poškození dříku ventilu
Nedostatečná vůle ventilu ve vodítku
Unavené nebo prasklé pružiny ventilů
Natažené pružiny ventilů
Znečištěný olej
Přehřívání motoru
Vadné chlazení
Vadný termostat
Nesprávné načasování ventilů
Nesprávné načasování zapalování
Nadměrné usazování karbonu
Uvolnění řemene ventilátoru
Ucpaný tlumič výfuku nebo pomačkané výfukové roury
Porucha v mazání motoru
Podřené nebo prasklé pístní kroužky
Nepravidelný chod
Neseřízené zapalování nebo vadné načasování ventilů
Špatně seřízený karburátor
Nadměrné množství karbonu ve spalovacím prostoru
Špatně těsnící ventily
Zapečené ventily
Prasklá ventilová pružina
Malá vůle ventilů na zdvihátkách
Ohořelé elektrody zapalovacích svíček
Voda nebo nečistota v palivu
Ucpané palivové potrubí
Vadné těsnění pod sacím potrubím nebo karburátorem
Nadměrná spotřeba oleje
Opotřebované pístní kroužky
Špatné nasazení pístních kroužků
Ucpání vratných olejových otvorů pod pístními kroužky
Nadměrná vůle hlavních a ojničních ložisek
Unikání oleje vadným těsněním
Nadměrná vůle ventilů ve vodítkách, hlavně sacích
Opotřebované válce nebo písty
Špatně vyúhlované ojnice
Vysoká rychlost jízdy a přehřívání motoru
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Poškození ložisek
Oválný čep klikového hřídele
Podřený čep klikového hřídele
Nedostatek oleje nebo jeho náhlá ztráta
Znečistěný olej
Slabý tlak oleje nebo poruch olejového čerpadla
Ucpané kanálky v klikové skříni nebo hřídeli
Znečistěný hrubý čistič oleje
Zkřivení ojnice

GARRYGUNS-CZ

jeepmb@email.cz

21

Jiří Váňa v.r.com

0100
PODROBNÉ ÚDAJE
Pořadí zapalování
1 - 3 - 4 - 2
Hlava válců
utažení šroubů ...................................................................... 9 – 10 kpm
utažení matic ........................................................................ 8 – 9 kpm
Klikový hřídel
ložiskový čep přední ............................................................
střední ...........................................................
zadní ..............................................................
podélná vůle .........................................................................
vůle v ložisku .......................................................................
utažení šroubů hlavních ložisek ...........................................

D = 48,787 mm, o = 59,282 mm
46,037
59,282
44,449
59,282
0,102 – 0,152 mm
0,025 – 0,063 mm
9 – 10 kpm

Ojnice
délka (vzdálenost středů píst. čepu a ojn. ložiska) ............... 233,36 mm
ojniční ložisko ..................................................................... D = 33,337 mm, o = 49,212 mm
vůle na klikovém hřídeli ...................................................... 0,013 – 0,063 mm
boční vůle ............................................................................ 0,127 – 0,229 mm
utažení šroubů ložisek ......................................................... 7 – 8 kpm
usazení ................................................................................. shora, širší osazení u ložiska
musí směřovat pryč od nejbližšího hlavního ložiska klik. hřídele, rozstřikovací otvory
nesmí směřovat k drážce tvaru T v plášti pístu, ani k vačkovému hřídeli
Písty
materiál ................................................................ Lo – Ex amer. hliníková slitina
délka ..................................................................................... 95,25 mm
vůle horního konce .............................................................. 0,52 – 0,57 mm
vůle pístu ve válci ................................................................ 0,076 mm
počet kroužků ...................................................................... 3
šířka těsnících kroužků ........................................................ 2,38 mm
šířka stíracího kroužku ......................................................... 4,76 mm
mezera mezi konci kroužků ................................................. 0,20 – 0,33 mm
vůle kroužků v drážkách ...................................................... 0,013 – 0,038 mm
průměr otvoru pro pístní čep ............................................... 20,619 – 20,624 mm
Pístní čep
rozměry ................................................................................ D = 70,642, o = - 20,622
20,617 mm
vůle v pístu .......................................................................... 0,002 – 0,013 mm
typ ........................................................................................ pevný v ojnici
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Vačkový hřídel
průměr ložiskového čepu předního .....................................
předního mezilehlého ..................
zadního mezilehlého ...................
zadního ........................................
vůle v předním ložisku ........................................................

58,736 mm
57,149 mm
55,561 mm
44,450 mm
0,051 – 0,089 mm

Sací vent il
vůle na zdvihátku .................................................................
úhel plochy sedla .................................................................
průměr hlavy ........................................................................
celková délka .......................................................................
průměr dříku ........................................................................
vůle ve vodítku ....................................................................
otvírání sacího ventilu ................ 9 st. před H.Ú. ................
uzavření
................ 50 st. po D.Ú. ................
zdvih ventilu ........................................................................

0,356 mm
45 st.
38,89 mm
146,05 mm
9,474 mm
0,038 – 0,082 mm
0,1 mm pohybu pístu do H.Ú.
95,8 mm poh. pístu do H.Ú.
9,52 mm

Výfukový ventil
vůle na zdvihátku ................................................................
úhel plochy sedla .................................................................
průměr hlavy ........................................................................
celková délka .......................................................................
průměr dříku ........................................................................
vůle ve vodítku ....................................................................
otvírání výfuku ........................... 47 st. před D.Ú. ..............
zavření výfuku ........................... 12 st. po H.Ú. ..................
zdvih ventilu ........................................................................

0,356 mm
45 st.
37,31 mm
146,05 mm
9,461 mm
0,051 – 0,095 mm
96,5 mm poh. pístu do H.Ú.
1,4 mm pohybu pístu do H.Ú.
9,52 mm

Ventilová pružina
délka volné pružiny ............................................................. 63,5 mm
délka pružiny při uzavřeném ventilu ................................... 53,6 mm
při otevřeném ventilu .................................... 44,4 mm
těsnější konec vinutí pružiny se musí opírat o blok motoru, je tedy nahoře
Zdvihátko ventilu
délka .................................................................................... 73,0 mm
průměr dříku ........................................................................ 15,849 – 15,862 mm
vůle ve vodítku .................................................................... 0,013 – 0,051 mm
seřizovací šroub .................................................................... samosvorný
vůle ve vodítku nelze vymezit, je nutno zdvihátko vyměnit, přesahuje-li naměřená hodnota
povolenou toleranci
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Rozvodový řetěz
počet článků .........................................................................
šířka .....................................................................................
výška ...................................................................................
typ ........................................................................................

47
1 “ = 25,4 mm
½“ = 12,7 mm
neseřiditelný, bezhlučný

Klínový řemen větráku
typ .........................................................................................
úhel V ...................................................................................
délka ....................................................................................
šířka .....................................................................................

„V“
42 st.
1120 mm
17 mm

Olejové čerpadlo
typ ........................................................................................ planetový
pohon .................................................................................. od vačkového hřídele
tlak oleje .......................... při rychlosti 30 mil/hod .......... .. max. hodn. 50 na měřiči přístr.d.
při volnoběhu ............................. min. hodn. 10 na měřiči přístr.d.
tlak oleje se seřizuje počtem podložek pod pružinou pojistného regulačního ventilu, přidáním
podložky se tlak v mazacím okruhu zvýší, ubráním sníží.
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SPOJKA
Spojka je jednokotoučová. Kotouč má průměr 203 mm a je opatřen středovými pružinami
k tlumení nárazů. Jeho dvě obložení mají rozměry: vnější průměr 200 mm, vnitřní 130 mm,
výška 3,2 mm. Seřiditelný je volný chod pedálu a nastavení přítlačného kotouče (obr. 33).
Opotřebováním obložení se zmenšuje volný chod spojkového pedálu. Prodlužováním nebo
zkracováním lanka spojky se seřizuje vůle mezi páčkami spojky a výsuvným spojkovým
ložiskem, která má činit 1,6 mm (t.j. 1/16“). To představuje 19 mm volného chodu
spojkového pedálu. Zabraňuje se tím zbytečnému opotřebení spojkového ložiska. Napnutí
lanka se seřizuje šroubem třmenu, opatřeným pojistnou maticí.
Pro vymontování spojky je třeba z vozidla vyjmout motor nebo převodovku. Přítlačný
kotouč je dynamicky vyvážen se setrvačníkem a má být proto označen tak, aby ho bylo
možno nasadit na setrvačník vždy v téže poloze. Při sundávání přítlačného kotouče se střídavě
po kousku povolují jeho upevňovací šrouby, aby nedošlo ke zkřivení jeho nosníku.
Páčky spojky se seřizují pouze po výměně některých dílů a to až po dotažení přítlačného
kotouče k setrvačníku. Před nasazením spojky na setrvačník je nutno namazat pouzdro
s ložiskem v konci klikového hřídele. Pak se přiloží hnaný kotouč kratším koncem náboje na
setrvačník a nasadí se přítlačný kotouč na původní místo. Hnaný kotouč se dostředí nejlépe
náhradním spojkovým hřídelem, který se nechá nasazen po dobu dotahování přítlačného
kotouče. Pak se teprve vyjme a seřídí se páčky spojky.
Seřizování páček spojky se provádí povolením zajišťovacích matic na seřizovacích
šroubech a takovým zatočením nebo vytočením šroubů, až vzdálenost mezi přítlačnými
ploškami páček (doteky vypínacího ložiska) a čelem nosného štítu dosáhne 21,4 mm (t.j.
27/32“) podle obr. 33. Všechny páčky musí být seřízeny naprosto stejně, aby se spojka
stejnoměrně vypínala.
Spojkové ložisko je předmazáno a nevyžaduje zvláštní údržbu. Pružinka výsuvné objímky
spojkového ložiska musí být v dobrém stavu.
Demontáž přítlačného kotouče se provádí nejlépe pod lisem, kterým se stlačí páčky spojky
natolik, aby se uvolnily seřizovací šrouby. Po vyjmutí šroubů (6 – obr. 34) mohou být
vyjmuty i vratné pružiny (3). Pak se tlak zvolna uvolní a lze vyjmout přítlačné pružiny spojky.
Před složením je třeba dbát toho, aby byly misky přítlačných pružin nasazeny vyhnutou
značkou na jejich dně směrem ke středu nosného štítu. Další montáž se provádí opačným
postupem jako demontáž.
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PORUCHY SPOJKY
Prokluzování
Špatné seřízení vůle pedálu
Slabé přítlačné pružiny
Mastné obložení
Opotřebování obložení
Spálené obložení
Tvrdý záběr
Lepkavé nebo nepravidelně opotřebované obložení
Povolené příslušenství motoru
Vroubkovaný nebo popraskaný přítlačný kotouč
Špatné seřízení páček spojky
Zvlnění nebo poškození hnaného kotouče
Váznutí
Příliš velká vůle pedálu
Nesprávné seřízení páček spojky
Zkřivené nebo poškozené obložení
Vadný hnaný kotouč
Chřestění
Prasklé nebo ochablé vratné pružiny hnaného kotouče
Opotřebované spojkové ložisko
Uvolněné páčky spojky
Opotřebované drážky hnaného kotouče nebo spojkového hřídele
Vydřené ložisko v setrvačníku

PODROBNÉ ÚDAJE
Rozměry hnaného kotouče .................................................. o 200 mm
Průměr spojkového obložení vnitřní ................................... 130 mm
vnějšího ................................ 200 mm
Výška spojkového obložení ................................................ 3,2 mm
Počet pružin přítlačného kotouče ....................................... 3
Spojkové ložisko ................................................................ uzavřené, předmazáno
Vnitřní průměr bronzového pouzdra
spojk. hřídele v setrvačníku ................................................ 15,95 mm
Volný chod spojkového pedálu .......................................... 19 mm
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PALIVOVÁ SOUSTAVA
Palivový systém sestává z palivové nádrže, palivového vedení, čističe paliva, čerpadla,
karburátoru a čističe vzduchu. Je nutno věnovat pozornost tomu, aby byl celý systém stále
čistý a aby se v něm neshromažďovala voda. Rovněž je nutno periodicky kontrolovat jeho
těsnost. K vypouštění a čistění palivové nádrže slouží dva otvory se šroubovými uzávěry
v přední a zadní stěně u dna.
Karburátor je jednou z nejpřesněji vyrobených součástí vozidla a vyžaduje přiměřenou
péči. musí být udržován v čistotě a každá opotřebovaná součástka musí být včas vyměněna,
aby byl zajištěn plný výkon motoru při všech pracovních režimech. Teoreticky se karburátor
skládá z pěti částí: část plováková, okruh pro nízké otáčky motoru, okruh pro vysoké otáčky,
okruh akcelerační pumpičky a sytiče.
V plovákové komoře (obr. 39) funguje do rychlosti vozidla asi 20 mil/hod. Palivo prochází
z plovákové komory jehlovou tryskou (8) do místa, kde se mísí s proudem vzduchu
procházejícím průchodem (9). Tato směs prochází spořičem (10), kde se dále mísí s proudem
vzduchu procházejícím otvorem (11). Tato směs je stále ještě bohatší, než je pro pomalý chod
motoru třeba a proto se dále mísí se vzduchem procházejícím otvorem (12) před průchodem
kolem jehlového ventilu (13) do sacího potrubí. Toto se odehrává v případě, že je škrticí
klapka sytiče otevřená. Při zavřené klapce sytiče je směs obohacena nedostatkem vzduchu.
Otáčky volného chodu se seřizují šroubem jehlového ventilu (13).
Okruh pro vysoké otáčky motoru (obr. 40) začíná fungovat pootevřením škrticí klapky
akcelerátoru při rychlostech nad 20 mil/hod. Rychlý proud vzduchu procházející difuzérem
způsobuje snížení tlaku proti původnímu tlaku atmosférickému v místě vyústění hlavní trysky
(20). Při mírném zvýšení obrátek motoru otevírá škrticí jehla (16) přítok paliva tryskou (17),
při nejvyšších obrátkách je pak v trysce zasunuta jen nejužší část jehly (16).
Okruh akcelerační pumpičky (obr. 41) se uvádí v činnost sešlápnutím akcelerátoru. Tím je
stlačen píst pumpičky, palivo je vytlačeno z válce, uzavře se sací ventilek (29), otevře se
výpustný ventil (30) a palivo vnikne do hrdla karburátoru tryskou (33) akcelerační pumpičky.
Ovládání akcelerační pumpičky se děje prostřednictvím pružiny (35). Při uvolnění pedálu
akcelerátoru se vrací píst do horní polohy, při čemž se uzavírá výpustný ventil (30) a otevírá
sací ventil (29), kterým se doplňuje palivo ve válci pumpičky.
Okruh sytiče (obr. 42) je v použití pouze při nastartování motoru. Sestává ze soustavy
hřídelek a pák (39), páky s pružinou (40) a ventilu sytiče (37) se šroubky (38).
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SEŘIZOVÁNÍ A ÚDRŽBA
Plováková komora
Je-li plovák naplněn palivem nebo je poškozen, nebo jsou vyběhány otvory čepů, je
karburátor přeplňován palivem. Špatná činnost plovákového jehlového ventilu bývá
způsobena poškozeným nosičem plováku. V tomto případě je možno jeho dosedací plochu
vyhladit smirkovým papírem.
Poškození, netěsnost nebo váznutí jehlového ventilu plovákové komory způsobuje
přeplavování plovákové komory. Jehla a ventil se v případě potřeby musí vyměnit současně,
jinak nelze zaručit jejich těsnost.
Určení výšky hladiny paliva v plovákové komoře se provádí tak, že se sejme víko
plovákové komory a jeho těsnění a v pozici znázorněné obr. 43 po dosednutí plováku vlastní
vahou na jehlový ventil se měřidlem změří mezera mezi plovákem a víkem komory. správná
hodnota má být 9,52 mm.
Změny výšky hladiny se docílí nejlépe tím, že se zatlačí otvorem pro šroub na mosazné
čelo plováku, horní část plováku je při tom přidržováno, aby se dosáhlo určité deformace čela.
Tento způsob umožňuje navrácení vykřivení zpět, pokud by to bylo nutné.
Je důležité, aby pružinka i čep ventilu byly nasazeny ve správné poloze a aby pružina
nebyla vytahaná nebo deformovaná.
Okruh pro nízké obrátky
Tento okruh zobrazuje obr. 39. Pro jeho činnost je důležité, aby palivo neprocházelo hlavní
tryskou ale tryskou (7) u dna plovákové komory a tryskou pro malé otáčky (8), jejichž otvory
jsou pečlivě kalibrovány. Jsou-li tyto trysky poškozeny nebo zaneseny, je nutno je vyměnit.
Trysky musí být pečlivě dotaženy.
Ani otvory (9 a 11) nesmí být zaneseny. Usazeniny mohou změnit jejich tvar a tím ovlivnit
složení směsi dříve, než se dostane k mísicímu otvoru (12).
Celkový stav okruhu si lze ověřit tím, že seřizovací šroub běhu naprázdno (13) má mít do
uzavření minimální vůli ½ otáčky. Stav okruhu je špatný, je-li seřizovací šroub více dotažen,
pak je třeba vzduchové průchody vyčistit měděným drátkem.
Kanálek jehly musí být volný a čistý. Je-li poškozen, nebude volný chod motoru
pravidelný nebo dostatečně nízký a aby jehla seřizovacího šroubu mohla řádně plnit svou
funkci, je třeba vyměnit celou přírubu karburátoru.
Písmeno „C“ mezi kruhy příruby karburátoru musí být na té straně, kde se nalézá škrticí
klapka akcelerátoru. Pro správné umístění klapky do středu hrdla příruby karburátoru je třeba
nedotahovat její šroubky hned po nasazení, ale klapka se nejdříve těsně uzavře (při
vytočeném seřizovacím šroubu páky), lehce se doklepne a teprve pak se pevně přitáhne
k jejímu hřídeli. Je-li hrdlo příruby karburátoru zaneseno karbonem, je nutno je vyčistit
škrabkou nebo smirkovým papírem. Špatné nastavení škrticí klapky způsobuje špatnou funkci
motoru při zvýšení rychlosti nad 20 mil/hod, t.j. v okamžiku, kdy přestává působit okruh pro
nízké obrátky a začíná působit okruh pro vysoké obrátky.
Okruh pro vysoké obrátky
Zřídka je nutné vyjmout hlavní trysku (20 – obr. 40). Většinou postačí vyjmout zátku a
trysku pročistit stlačeným vzduchem. Je-li poškozena a je nutno ji vyměnit, je nutné dbát na
to, aby pod tryskou bylo pouze jedno těsnění.
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Je-li karburátor delší dobu v provozu, může být dávkovací jehla opotřebovaná nebo
nesprávně nastavená. Opotřebovaná jehla je příčinou nadměrného obohacování směsi
v rychlostech nad 20 mil/hod. V tom případě je určitě opotřebovaná i její tryska a je třeba obě
součásti vyměnit.
Seřízení dávkování se provede tak, že se vytočí seřizovací šroub „C“ (obr. 44) a škrticí
klapka se těsně uzavře. Při použití měřidla T – 109 – 26 se povolí matice „B“ , tím se čep
posune tak, aby dosedl na ozub měřidla, pak se matice dotáhne. Po vyjmutí měřidla se nasadí
dávkovací jehla s podložkou a do jejího otvoru se zasune konec pružiny.
Při správném nasazení musí být vůle asi 0,8 mm mezi čepem a horní částí oka dávkovací
jehly v okamžiku, kdy jehla dosedla do trysky a stavěcí šroub škrticí klapky je nastaven na
správný volný chod motoru.
Okruh akcelerační pumpičky
Je-li píst akcelerační pumpičky poškozen nebo je-li jeho pružina slabá, je nutno celou
soustavu vyměnit.
V případě, že je sací ventil (29 – obr. 41) netěsný, část paliva tlačeného pumpičkou
proniká ventilem zpět do plovákové komory. Tímto vzniká nedostatek paliva, které mělo
projít tryskou (33). Nelze-li ventil vyčistit stlačeným vzduchem, je třeba jej vyměnit.
V případě, že je netěsný výpustný ventil (30), je strháván vzduch do válce pumpičky a to
zase způsobí nedostatek paliva dodávaného do hrdla karburátoru a tím slabou akceleraci
vozidla. Rovněž tento ventil lze vyčistit stlačeným vzduchem a nepomůže-li to, je třeba jej
vyměnit.
Slabou akceleraci může způsobit i unavená nebo poškozená pružina ramene akcelerační
pumpičky (35).
Je-li otvor trysky pumpičky příliš veliký, nebo je-li tryska uvolněna, vzniká nadmíru
bohatá směs. Ucpaná tryska způsobuje naopak špatnou akceleraci.
K seřízení akcelerační pumpičky slouží měřidlo T – 109 – 117 S. Především se vytočí
seřizovací šroub „C“ (obr. 44) škrticí klapky tak, aby se nedotýkal výstupku. Měřidlo se
umístí na vršku víka, široce se otevře hrdlo karburátoru, až se dostane táhlo pístu do horní
polohy, změří se výška. Pak se hrdlo karburátoru těsně uzavře škrticí klapkou a výška se
změří znovu. Rozdíl mezi naměřenými hodnotami má být 6,7 mm (17/64“). Seřízení se
provede přihnutím táhla akcelerační pumpičky v místě „A“ (obr. 45). Akcelerační pumpičku
je nutno provádět vždy před seřízením dávkovací jehly. Opačný postup naruší seřízení jehly.
Okruh sytiče
Spojovací soustava (41 – obr. 42) spojuje funkci sytiče s funkcí škrticí klapky tak, že při
uzavření klapky sytiče se nepatrně pootevře škrticí klapka. Tím se zaručí snadné nastartování
motoru a zabrání se zastavení motoru během rozehřívání.
Akcelerátor a táhlo
Pro pravidelný chod motoru je nutno udržovat celý systém (obr. 46) v pořádku a
opotřebované části včas vyměňovat. Seřízení délky ovládací tyčky (3) se provádí při plně
otevřené škrticí klapce, kdy se musí pedál akcelerátoru právě opírat o podlahu.
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Palivové čerpadlo
Palivové čerpadlo (obr. 47) dodává palivo pod tlakem 0,7 – 1,1 kg při 1800 ot/min, kdy
vystřikuje palivo do výše asi 40 cm nad pumpu.
Rotací excentru vačkového hřídele se uvádí do pohybu směrem nahoru raménko „A“,
uložené na čepu „B“. Pohyb se převádí dále páčkou „C“ na membránu „D“, opírající se proti
pružině „E“ v komoře pumpy „F“.
Při sacím zdvihu pumpy palivo prochází přítokem „G“ do odkalovače „H“, čistí se sítem
„I“ a prochází ventilem „J“ do komory pumpy „F“. Při zpětném pohybu membrány „D“,
způsobeném pružinou „E“, tlačí se palivo výpustným ventilem „K“ a výtokem „L“ do
karburátoru.
Jestliže je plováková komora karburátoru plná, plovák uzavře jehlový ventil přítoku paliva
a to způsobí přetlak v komoře „F“ čerpadla. Tento přetlak stlačí membránu „D“ proti tlačné
pružině „E“, která setrvává v nečinnosti, dokud se v plovákové komoře jehlový ventil
neotevře. Pružina „M“ přidržuje raménko ve stálém doteku s excentrem vačkového hřídele.
Páčka na pravé straně čerpadla slouží k ručnímu plnění karburátoru. Musí být vždy ve své
dolní poloze, aby čerpadlo správně pracovalo.
Membrána „D“ se skládá z několika vrstev impregnované tkaniny, která nepropouští
palivo.
Sací a vypouštěcí ventily jsou záměnné a lze je snadno vyměnit.
Rozebírání palivového čerpadla se provádí tak, že se nejprve uvolní spona, sejme se baňka
odkalovače „H“, jeho těsnění a sítko středního výstupku. Vyšroubují se šrouby přidržující
přírubu víka k tělesu čerpadla. Je dobré označit oba díly vyrýpnutou rýhou tak, aby mohly být
sestaveny opět ve stejné poloze. Dále je třeba vyjmout pružinu „M“, přidržující kývané
raménko „A“ na excentru vačkového hřídele. Při sundávání membrány s háčku raménka „C“
je nutno stlačit její hřídel dolů a opačným směrem, než kde se nalézá raménko „A“. Sejme se i
těsnění proti pronikání oleje a vyčistí se. Pak je možno vyjmout i oba ventily.
Skládání čerpadla se provádí až po důkladném vyčistění všech jeho součástí. Nasadí se
těsnění proti pronikání oleje na těleso čerpadla, pak se umístí ocelová podložka, pružina a
membrána. Raménko „A“ se přidrží v dolní poloze a membrána se zahákne na háček
raménka. Dále se namontuje sací ventil „J“ (strana s pružinkou směřuje dolů) a výpustný
ventil „K“ (strana s pružinkou směřuje vzhůru). Horní a spodní části čerpadla se nasadí podle
vyrýpnutých značek tak, aby byly v původní poloze. Šest příchytných šroubů je třeba
rovnoměrně dotáhnout. Nakonec se nasadí pružina „D“, nové těsnění baňky odkalovače, sítko
„I“, baňka odkalovače „H“ a čerpadlo se uzavře nasazením spony a dotažením vroubkované
matice.
Čistič paliva
Lamelový čistič paliva (obr. 48) se nachází na pravé straně vozidla. Pravidelně se z něho
spodním vypouštěcím šroubem (11) vypouští zachycené nečistoty a voda.
Při čistění se povolí šroub víka (2), sundá se baňka (10), vyjme filtrační element (8) a vše
se propláchne v benzinu a zlehka profoukne stlačeným vzduchem. Přítlačná středová pružina
(9) je umístěna na středovém sloupku baňky. Pro zajištění správné funkce čističe je nutno dbát
toho, aby těsnění na horní ploše filtračního elementu (7) a těsnění baňky byly v dobrém stavu
byly řádně umístěny. Čistění se má provádět po 500 operačních hodinách, při provozu
v těžkých podmínkách častěji. Rozměry redukcích pouzder (1) jsou 1/4 x 1/8 “, rozměry zátek
(5) jsou 1/4 “.
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Čistič vzduchu
Čistič vzduchu (obr. 49) se nachází vedle čističe paliva a lze jej snadno sejmout. Stačí
uvolnit svoru hadice a dvě křídlové matice na jeho nosníku. Miska s olejem (3) se sejme po
uvolnění spon. Filtrační element (2) se sejme po odšroubování křídlové matice ve středu jeho
spodní části. Důkladně se vypere a vysuší, před nasazením se nenapouští olejem. Rovněž
misku je nutno před nasazením vyčistit a naplnit novým motorovým olejem po prolisovanou
značku „Normal oil level“. Během provozu znečištěním hladina oleje stoupá a dosáhne-li
prolisované značky „Caution level“, je nutno filtrační vložku vyčistit a misku naplnit čistým
olejem.
Uzávěr palivové nádrže
Ventil v uzávěru omezuje přetlak benzinových výparů v nádrži na přípustnou mez a
umožňuje vnikání vzduchu do nádrže při odčerpávání paliva čerpadlem motoru. Pod
uzávěrem je výsuvné hrdlo, které usnadňuje plnění nádrže.
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PORUCHY PALIVÉVHO SOUSTAVY
Nadměrná spotřeba
Nedostatečné huštění pneumatik
Špatně seřízené brzdy, nízká komprese motoru nebo nesprávná vůle ventilů
Nízká provozní teplota motoru – vadný termostat
Nefunguje klapka předehřívání – vadná termostatická pružina
Propustnost palivového vedení, ucpaný čistič vzduchu
Vysoká hladina v plovákové komoře
Špatně seřízená akcelerační pumpička
Netěsná membrána palivového čerpadla
Pozdní zápal nebo zaseklý regulátor předstihu
Při akceleraci motor vynechává
Špatná činnost akcelerační pumpičky
Nesprávná hladina v plovákové komoře
Zanesené nebo opálené zapalovací svíčky
Nízká komprese motoru
Znečištěné nebo spálené kontakty rozdělovače
Vadný kondensátor nebo cívka
Ucpané trysky karburátoru
Přehřátý motor
Motor se zastavuje, neběží
Špatně seřízený karburátor
Ucpaná tryska volnoběhu
Znečištěné sítko benzinového čerpadla
Znečištěný čistič vzduchu
Netěsné sací potrubí nebo vadné těsnění
Uvolnění karburátor
Voda v palivu
Špatně seřízené zapalování
Vadné zapalovací svíčky
Zapečení nebo váznutí ventilů
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VÝFUKOVÁ SOUSTAVA
Výfukové trubice a tlumič
nevyžadují žádnou zvláštní údržbu, nemají však být potlučeny, uvolněny nebo zaneseny.
Výfukové a sací potrubí
jsou smontovány v jeden celek. Soustava je opatřena předehřívacím zařízením, znázorněným
na obr. 50. Páčka se závažím (6) je nasazena na hřídeli (2) klapky, která sráží při chodu
studeného motoru výfukové plyny k sacímu potrubí. Při postupném zahřívání motoru se
termostatická pružina (7) opřená o opěrku (8) roztahuje, nadzvedává závaží a tím otevírá
klapku tak, že výfukové plyny už neprocházejí předehřívací komorou k sacímu potrubí, ale
jsou usměrňovány přímo do výfukové roury. Při nasazování potrubí je třeba dát nové těsnění a
šrouby dotahovat rovnoměrně silou asi 5 kp.
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CHLADICÍ SOUSTAVA
Okruh chlazení je uzavřený, tlak v patřičných mezích udržuje ventil ve víčku chladiče.
Oběh chladicí směsi zajišťuje výkonné čerpadlo a teplotu na provozní hodnotě udržuje
termostat.
Chladič
se čistí po ujetí 20 000 mil čisticím roztokem. Zároveň se pod tlakem zkontroluje jeho těsnost
a stav vložky. Stopy oleje v chladiči upozorňují na možnost poškození těsnění hlavy válců
nebo prasklinu hlavy nebo bloku válců.
Víčko chladiče
je tlakové a je opatřeno jak přetlakovým, tak podtlakovým ventilem. Je třeba denně
kontrolovat stav hladiny chladicí kapaliny, tím je zaručeno, že těsnění víčka neulpělo v hrdle
chladiče a přetlakový ventil může správně fungovat.
Vypouštění chladicí kapaliny
se provádí kohoutem chladiče a kohoutem bloku motoru. Doporučuje se sejmout víčko
chladiče pro snadnější výtok kapaliny. Po vypuštění vody v zimě je nejlépe oba kohouty ihned
uzavřít a víčko nenasazovat, aby nedošlo k jejich nevhodnému zamrznutí.
Plnění chladicí soustavy
Výška chladicí směsi v chladiči má být taková, aby její hladina byla asi 12 mm pod dnem
plnícího hrdla. Do zahřátého motoru se nesmí dolévat studená chladicí kapalina, mohl by
prasknout blok nebo hlava válců.
Termostat
je uložen na horní části hlavy v kolenovém vývodu. Začíná otevírat chladicí okruh při 65 st C,
při teplotě 77 st C otevírá okruh naplno. Zajišťuje správnou provozní teplotu i ve velmi
rozdílných teplotních podmínkách.
Měřič teploty
je připojen na hlavu válců prostřednictvím kapilární trubice.
Čerpadlo
je zobrazeno na obr. 51. Je odstředivé a podává vysoký výkon. Celá soustava (obr. 52) je
slisována v jeden celek. Dvouřadé kuličkové ložisko (2) tvoří jeden díl s hřídelem a je
naplněno speciálním mazivem na celou dobu životnosti. Konce ložiska jsou utěsněny.
Ložisko je v pouzdru (skříni čerpadla) zajištěno drátem (4), který při zasunutí pronikne mezi
ložisko a těleso čerpadla (3) do příslušných drážek. Vodní těsnění (5) je opatřeno čtyřmi
výstupky, které zapadnou do zářezů na konci oběžného kola (7). Jedna strana těsnění přiléhá
na broušený výstupek tělesa čerpadla, druhá strana na pryžové těsnění (6), které je přitisknuto
na opracovanou plošku uvnitř oběžného kola. Oběžné kolo a řemenice (1) jsou na hřídel
nalisovány poměrně značnou silou a není proto třeba jejich další zajištění.
K rozebrání čerpadla je nutno nejprve sejmout klínový řemen větráku, odmontuje se větrák
a pak i čerpadlo s bloku motoru. Vyjme se zajišťovací drát (4),po upevnění tělesa čerpadla se
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protlačí hřídel čerpadla skrz oběžné kolo (7) tělesem čerpadla (3) a sejmou se těsnění (5 a 6).
Nakonec se vytlačí hřídel z řemenice ventilátoru.
Skládání čerpadla se provádí tak, že se delší konec hřídele (2) zasune do tělesa čerpadla
(3) tak, aby vnější konec ložiska byl v rovině s předním koncem tělesa čerpadla. Těsnění (5 a
6) se namočí v brzdové kapalině a nasadí do oběžného kola (7). Do oběžného kola se pak
zatlačí delší konec hřídele tak, by se jeho čelní ploška dostala do roviny s nábojem oběžného
kola. Pak se tato strana hřídele podloží a na opačnou stranu se nalisuje řemenice větráku tak,
aby se konec hřídele zase dostal do roviny s nábojem řemenice. Tělesem čerpadla se nakonec
pohne tak, aby se proti jeho výřezu dostala drážka ložiska a soustava se zajistí zajišťovacím
drátem (4).
Klínový řemen větráku
se nasazuje tak, že se uvolní držák dynama ze zarážky na dynamu tahem nahoru a dynamo se
dá sklopit k motoru. Po nasazení má být vůle klínového řemene taková, aby jeho průhyb při
zatlačení v místě uprostřed mezi řemenicemi větráku a dynama činil asi 25 mm (t.j. 1 “).
Těsnější napnutí způsobuje opotřebování ložisek dynama a vodního čerpadla, větší vůle
způsobuje nedostatečné chlazení motoru a nabíjení akumulátoru. Před projížděním hlubších
brodů je nejlépe klínový řemen sejmout, aby nedocházelo ke zbytečnému rozstřikování vody
po motoru. Rozměry klínového řemene jsou 11/16 “ x 44 1/8 “, t.j. asi 17 x 1120 mm.

PORUCHY CHLAZENÍ
Přehřívání
Nedostatek chladicí směsi, ucpaný chladič nebo znečistěná vložka chladiče zevně
Vadný termostat, zakarbonované spalovací prostory nebo zkřivené výfukové roury
Vadné čerpadlo
Nesprávně seřízené zapalování nebo časování ventilů
Poškozené pístní kroužky nebo stěny válců
Málo napnutý řemen větráku
Unikání chladicí kapaliny
Uvolněné spoje hadic
Poškození hadice
Netěsnost vodního čerpadla
Netěsnost chladiče
Vadné těsnění hlavy bloku válců
Prasklina v hlavě nebo v bloku válců
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ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
Občasná kontrola spojů stavu elektrického vedení je nutná pro bezporuchový provoz
vozidla. Podle původních příruček lze sledovat průběh jednotlivých vedení podle barevného
uspořádání vodičů. Jelikož však bylo nutno pro nynější předpisy elektrickou soustavu
přepracovat, je od podrobného popisu vedení upuštěno.
Odrušení
je provedeno jednotlivě pro všechny tři základní okruhy v původním kompletním provedení je
velice účinné.
Pojistky
jsou tepelného typu.
Akumulátor
má napětí 6 V a kapacitu 116 Ah. Pro jeho údržbu platí běžná ustanovení, hlavně často
kontrolovat hladinu elektrolytu a v případě nutnosti elektrolyt doplňovat destilovanou vodou.
Záporný vývod akumulátoru je ukostřen. Veškeré vývody a přípojky je nutno udržovat v
čistotě a musí být řádně dotaženy.
Měřič paliva
je v provozu při zapnutém okruhu zapalování a jeho údaje jsou konstantní bez ohledu na
kolísání napětí v elektrické soustavě. Je odporového typu, reostat je umístěn v palivové
nádrži, ovládán je pákou opatřenou plovákem. Pro jeho správnou činnost je nutné, aby byly
reostat i ukazatel dobře ukostřeny. Kontrola ukazatele se provádí tím, že se uvolní kábl
připojený k reostatu a přiloží se na kostru. Měřič musí ukázat plný stav nádrže při zapnutém
zapalování, po přerušení doteku musí ručička měřiče klesnout na nulu. Tímto způsobem se dá
určit, je-li závada v ukazateli nebo v reostatu.
Spínač brzdového světla
je tlakový a nalézá se na hlavním brzdovém válci.
Funkce světel
byla popsána v oddíle „Provozní pokyny“. Seřízení původních reflektorů se provádí podle
náčrtku na obr. 54. Provádí se nejlépe v garáži nebo na jiné rovné ploše tak, že se vozidlo
zastaví 7,62 m (t.j. 25 Ft) od svislé stěny, na které se vyznačí vodorovná čára „A“ ve výšce
středů reflektorů nad zemí. Ve vzdálenosti 178 mm (t.j. 7 “) pod touto čárou se udělá další
rovnoběžná čára. Dále se na stěně označí průsečík s osou vozidla a od něho vlevo i vpravo ve
vzdálenosti poloviny délky mezi středy reflektorů se vedou kolmé přímky „D“. Reflektory se
pak natočí tak, aby pásma největší intensity světla byla rozložena podle obr. 54. Seřízení se
provádí pro každý reflektor zvlášť (druhý je zakryt). Před seřízením je nutno vozidlo zatížit
tak, jak bývá ponejvíce zatíženo v provozu.
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Rozdělovač
(obr. 55) je nejsložitějším mechanickým celkem zapalovacího systému. Je poháněn od
vačkového hřídele prostřednictvím hřídele olejového čerpadla. Regulace předstihu je
automatická odstředivým regulátorem.
Při rozebírání se nejprve vyjmou kábly vysokého napětí z víčka (označí se jejich pořadí) a
odpojí se vedení k zapalovací cívce. Sejme se víčko rozdělovače a označí se poloha rotoru
(palce), rotor se sejme. Po vyšroubování šroubu přidržujícího rozdělovač lze celý rozdělovač
vyjmou z bloku.
Víčko rozdělovače je třeba prohlédnout, není-li prasklé nebo nejsou-li opálené hroty a
nekorodují-li zástrčky káblů vysokého napětí.
Rotor nesmí být prasklý nebo příliš opálený. Pokud je opálený na horizontální ploše
kovového pásku, je rotor nízký a je nutno jej vyměnit.
Kontakty přerušovače musí být čisté, neopálené a jejich vůle musí být nastavena na 0,5
mm. Při instalaci nových kontaktů je třeba, aby jejich středy byly přesně proti sobě, pevné
rameno s kontaktem lze přihnout v dostatečné míře. Důležitá je síla přítlačné pružiny
pohyblivého raménka, při použití původního měřidla musí činit 17 – 20 ounces (t.j. 500 – 600
g) v okamžiku rozpojení kontaktů. Příliš malá síla způsobuje nadměrné opotřebování vačky,
podpěrky volného raménka nebo samotných kontaktů. Tlak na raménko přerušovače lze
seřídit povolením šroubu přidržujícího konec pružiny o posunutím konce pružiny dovnitř
nebo ven, jak je třeba. Po dotažení šroubu se tlak pružiny přeměří.
Kondenzátor má mít kapacitu 0,18 – 0,26 mikrofaradu a jeho vedení nesmí být poškozené.
Spoje musí být čisté a dobře dotažené.
Odstředivý regulátor nesmí nikde zadrhávat. Jeho činnost se ověří tak, že se přidrží hřídel
rozdělovače a otáčí vačkou doleva až na doraz a pak se vačka uvolní. Musí se okamžitě bez
drhnutí a váznutí vracet do původní polohy. Občas je třeba prohlédnout i ložiska hřídele
rozdělovače a pružinu na jeho konci.
Nastavení předstihu se provádí po vyjmutí všech zapalovacích svíček z motoru.
Zapalovací svíčka prvního válce se našroubuje zpět a prsty se dotáhne. Po odsunutí víčka na
skříni setrvačníku se otáčí klikovým hřídele tak, dlouho, až píst prvního válce dojde do horní
polohy kompresního zdvihu. Zapalovací svíčka se opět vyšroubuje a otáčí se pomalu
klikovým hřídelem dále, až značka „IGN“ na setrvačníku dosáhne středu časovacího otvoru.
Rotor rozdělovače se nastaví tak, by v poloze pro zapálení prvního válce byly právě přerušeny
kontakty. Rozdělovač se zasune do bloku a pokud konec jeho hřídele hned nezapadne do
drážky olejového čerpadla, otáčí se hřídelí rozdělovače na obě strany tak dlouho, dokud se to
nestane. Rozdělovač se dotáhne k bloku motoru a připojí se primární vedení. Pak se
rozdělovač natočí tak, aby se právě přerušily kontakty přerušovače při zážehu prvního válce a
dotáhne se šroub zajišťovací objímky. Zakryje se a dotáhne víčko časovacího otvoru skříně
setrvačníku, našroubují a dotáhnou zapalovací svíčky a připojí se vedení ke svíčkám, počínaje
svíčkou prvního válce tak, aby ve směru proti otáčení hodinových ručiček následovaly za
sebou kábly zapalovacích svíček č. 1 – 3 – 4 – 2. Po nastartování motoru se vyzkouší volný
chod, akcelerace i chod ve vysokých otáčkách, ale až po zahřátí na provozní teplotu. Při
použití benzinu o oktanovém číslo 68 se seřízení provádí místo na značku „IGN“ na značku
„TC“.
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Dynamo
(obr. 56) má 6 V, 40 A, je vybaveno větrákem na řemenici. Je opatřeno dvěma kartáčky a jeho
výkon je omezen na výše uvedenou hodnotu regulátorem. Periodická kontrola se provádí po
ujetí 6 000 mil. Nečistota, prach a trvalé vysoké otáčky přispívají k nadměrnému
opotřebování součástí. Znečistěný komutátor se dá vyčistit jemným smirkovým papírem,
prášek je pak třeba důkladně vyfoukat.
K vyhledání případné závady v okruhu dynama je třeba voltmetru s citlivostí 0,05 V a
rozsahu do 7 V a ampérmetru s přesností 0,5 A a rozsahu do 30 A.
Rozebírání dynama se usnadní tím, že se sundá krycí páska a uvolní se přítlačné pružiny
uhlíků, nejlépe háčkem pro vytažení uhlíků. Uhlíky se povytáhnou nahoru a přítlačné pružiny
se opřou o jejich stěny. Vytočí se oba šrouby v čelní plotně dynama a vyšroubují se šrouby
krytu ložiska. Pak lze čelní plotnu dynama sejmout. Kotva i s hnací hlavicí se potom vyjme z
dynama, řemenice se sejme, klínek řemenice se vyjme z drážky a s hřídele kotvy se sundá
ložisko a těsnění. Druhé ložisko se sejme po uvolnění záchytných šroubů v krytce.
Kotva se kontroluje tím, že se zapojí jeden konec zkoušečky na jádro nebo hřídel, druhý na
některý segment komutátoru. Proud nesmí procházet a žárovka se nesmí rozsvítit. Silně
podřený komutátor je možno stočit na soustruhu, izolace se pak vyrýhuje do hloubky 0,8 mm.
Kartáčky (uhlíky) musí volně klouzat ve svých drážkách. Jsou-li opotřebovány na
polovinu délky, nebo jsou silně znečištěny olejem, je třeba je vyměnit. Pokud kartáčky
nedoléhají plnou plochou na komutátor, je možno je obrousit kouskem smirkového papíru
omotaného kolem komutátoru.
Pružiny mají přitlačovat kartáčky silou 2 000 – 2 100 g při použití nových kartáčků.
Budicí cívky nesmí být podřené a lze je přezkoušet zkoušečkou následujícím způsobem.
Propojí se vždy dva protilehlé vývody cívky a pokud proud neprochází (žárovka zkoušečky
nesvítí), je vedení v cívce přerušeno a je třeba cívku vyměnit. Při zkoušce na uzemnění se
přeruší uzemnění cívek u koncovky, jeden vývod zkoušečky se připojí na uzemnění, druhý na
koncovku cívky. Bude-li se vedení cívky dotýkat kostry, žárovka zkoušečky bude svítit a
cívku bude třeba vyměnit. Pokud jsou k dispozici patřičné měřící přístroje, je dobré
zkontrolovat průchod proudu oběma cívkami. Předepsaný průchod proudu je pro obě cívky
1,60- 1,78 A při 21 st. C.. Při krátkém spojení bude průchod proudu podstatně vyšší, při
přerušeném vedení bude nulový. Při výměně cívky je třeba uvolnit šroub jádra cívky a odpojit
přípojku pole a uzemnění. Po nasazení cívky a dotažení šroubu jádra se šroub zajistí
důlčíkem.
Držáky kartáčků musí být řádně odizolovány, což se prověří zkouškou na ukostření.
Skládání dynama se provádí opačným způsobem jako jeho rozebrání, jen je třeba nasadit
skříň dynama na držák tak, aby čepy v její čelní straně zapadly do otvorů držáku.
Soustava regulátorů
(obr. 57) se skládá z regulátoru napětí (voltage regulator), regulátoru proudu (curent limiting
regulator) a zpětného spínače (circuit breaker). Regulátor napětí nepřipouští vzrůst napění nad
stanovenou hodnotu, regulátor proudu redukuje výstupní výkon dynama na 40 A, zpětný
spínač uzavírá okruh mezí dynamem a akumulátorem jakmile napětí v dynamu přesáhne
hodnotu napětí v akumulátoru a přeruší okruh, poklesne-li napětí v dynamu pod hodnotu
napětí v akumulátoru.
Přípojky regulátoru jsou označeny, aby nedošlo k jejich záměně, což by mohlo způsobit
poškození regulátorů.
Závady v regulátorech se zjišťují následujícím postupem.
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Při plně nabitém akumulátoru má být správně malá intenzita nabíjení. Při přezkoušení
regulátoru proudu se odpojí od přípojky regulátoru vedení k akumulátoru. Pak se připojí
kladný vývod ampérmetru na uvolněnou přípojku a záporný vývod ampérmetru na vedení k
akumulátoru při vypnutém spínači zapalování. Stlačí se spínač startéru a motor se protáčí asi
30 vteřin. Pak se motor nastartuje a zapnou se světla a všechny ostatní el. spotřebiče. Rychle
se změří při běhu motoru na střední obrátky výstupní proud dynama, jehož hodnota musí
převýšit hodnotu, na kterou je nastaven regulátor proudu. Pak se vypnou světla a ostatní
spotřebiče a motor se nechá dále běžet. Jestliže bude dynamo dodávat do akumulátoru proud,
který byl spotřebován protáčením motoru a regulátor proudu bude správně nastaven, bude
výstupní hodnota proudu do akumulátoru 5 A.
Pokud je akumulátor nabit a nabíjecí proud je vysoký, je třeba vyhledat závadu
následujícím postupem. Odpojí se vedení od přípojky „Field“ regulátoru, tím se přeruší okruh
pole generátoru a výstupní výkon se musí snížit. Pokud se nesníží, je krátké spojení mezi
dynamem a vedením budicího pole někde ve svazku vedení. Pokud výstupní výkon klesne v
okamžiku odpojení na nulovou hodnotu, je závada výlučně v regulátoru. V tom případě se
opět připojí vedení pole na příslušnou přípojku regulátoru. Sundá se kryt regulátorů a rukou
se stlačí kotva regulátoru napětí, aby se otevřely kontakty. Jestliže teď výstupní výkon klesne,
regulátor napětí je nesprávně seřízen. Jestliže oddálení kontaktů regulátoru napětí nezpůsobí
pokles výstupního výkonu, je v regulátoru zkrat a je třeba regulátor vyměnit.
Jestliže při málo nabitém akumulátoru probíhá dobíjení malým výkonem, nebo k dobíjení
nedochází vůbec, je třeba především prohlédnout celý okruh vedení dynama, jeho spoje,
přípojky akumulátoru a ukostřovací pásky, Další kontrola se provede tak, že se spojovacím
drátem propojí koncovky „Field“ a „Arm“ regulátorů, zvýší se obrátky dynama a změří
výstupní výkon. Jestliže se výkon zvýší, je třeba prohlédnout regulátor. Nezvýší-li se, hledá se
chyba dále. Pokud výstupní výkon dynama setrvává na určité hodnotě naměřené
ampérmetrem při spojení přípojek „Field“ a „Arm“ nakrátko, je vada v dynamu a je třeba je
dále prohlédnout. Pokud dynamo nepodává žádný výkon v případě spojení ani v případě
rozpojení přípojek, měla by jiskřit koncovka „Arm“ na regulátoru při spojení šroubovákem s
kostrou (když dynamo pracuje na střední obrátky). Když se nevytvoří jiskra patřičné velikosti,
pak přerušovač okruhu nezajišťuje přepojení proudu do akumulátoru a to buď proto, že má
opálené kontakty, kontakty správně nedosedají, je přerušené vinutí regulátoru napětí, nebo je
přerušení nastaveno na příliš vysoké napětí.
Seřizování regulátorů se provádí za použití přesného ampérmetru a voltmetru, teploměru a
plně nabitého akumulátoru. Motor se nastartuje a nechá běžet po dobu 15 minut v otáčkách,
odpovídajících rychlosti vozidla 25 – 30 mil/hod při zdvižené kapotě. Teploměr se umístí tak,
aby jeho baňka byla si 50 mm stranou regulátoru a během měření mohla být teplota
sledována. Poté se nastaví otáčky motoru tak, aby dynamo nabíjelo proudem 20 A. Voltmetr
pak musí ukazovat hodnoty podle následující tabulky s přesností +- 0,15 V.
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Teplota (st. C)

Napětí (V)

10
16
21
27
32
38
43
49

7,41
7,38
7,35
7,32
7,29
7,26
7,23
7,20

Zpětný spínač okruhu
se seřizuje po odpojení akumulátoru od přípojky „Bat“ na regulátoru. Kladný pól vedení
ampérmetru se připojí na přípojku „Bat“ regulátoru a záporný pól na odpojené vedení k
akumulátoru. Kladný vývod voltmetru se připojí na přípojku „Arm“ regulátoru a záporný se
uzemní, nejlépe na kostru regulátoru. Postupně se zvyšují otáčky motoru a zaznamená se
napětí, při kterém se kontakty spojí. Má to být při hodnotě 6,4 – 6,6 V. Pomalu se otáčky
motoru zase snižují a zaznamená se pokles proudu, potřebný k rozevření kontaktů
přerušovače. Má činit 0,5 – 6,0 amp.
Kontroluje se rovněž mezera mezi kotvou a jádrem elektromagnetu (měřidlo se vkládá z té
strany, kde nejdříve dochází ke spojení mosazného čepu kotvy s jádrem), mezera má činit
1,51 – 1,59 mm.
Dále se kontroluje mezera mezi kontakty doteků, která při otevřených kontaktech má být
minimálně 0,38 mm široká a seřizuje se přihnutím ramének kontaktů.
Napětí, při kterém se sepnou kontakty lze seřídit šroubem, který přidržuje konec pružiny.
Hodnota proudu potřebného k rozepnutí kontaktů se dá seřídit zvednutím nebo snížením
pevných kontaktů ohnutím nosných ramének kontaktů (minimální mezera mezi kontakty však
musí činit 0,38 mm).
Regulátor napětí
se seřizuje tak, že se kladný vývod voltmetru připojí na přípojku „Bat“ regulátoru a záporný
vývod – uzemní na základnu regulátoru. Motor se nechá běžet obrátkami odpovídajícími
rychlosti vozidla 30 mil/hod a přečte se údaj na voltmetru, který má odpovídat tabulce v
odstavci „Seřizování regulátorů“ a to při nabíjecím proudu 20 amp.
Dále se zkontroluje mezi kotvou a elektromagnetem, která má být 1,0 – 1,1 mm široká.
Další zkouška se provede tak, že se zapojí zkušební žárovka v sérii s přípojkami „Art“ a
„Field“ a akumulátorem. Po nasazení měřidla dolní limitní šířky a stlačení kotvy má žárovka
zhasnout. Při použití měřidla horní limitní šířky a po stlačení kotvy by měla žárovka stále
svítit. Seřízení se provede tak, že se povolí šroub přidržující horní držák kontaktu, držák se
nadzvedne nebo sníží, až se dosáhne správné šíře mezery. Mezera mezi kotvou a horní
zarážkou má činit 0,25 – 0,41 mm při stlačené kotvě. Příliš velká odchylka od hodnoty 0,25 je

GARRYGUNS-CZ

jeepmb@email.cz

40

Jiří Váňa v.r.com

0600
způsobena špatnou délkou mosazného kolíku zarážky kotvy a pak je třeba součást vyměnit.
Konečné seřízení se provede seřizovacím šroubem, který přidržuje dolní konec pružiny.
Regulátor množství proudu
lze seřídit tak, že se odpojí vedení k akumulátoru od přípojky „Bat“ regulátoru. Kladný vývod
ampérmetru se připojí na uvolněnou přípojku regulátoru a záporný na vedení k akumulátoru.
Zapnou se všechna světla a spotřebiče a zvýší se otáčky motoru, až výstupní výkon bude
konstantní. Čtení na ampérmetru při normální provozní teplotě motoru má být 40 amp.
Kontrola mezery mezi kotvou a jádrem elektromagnetu a mezi kontakty se provede stejně,
jako u regulátoru napětí. Mezera mezi kotvou a jádrem má být 1,19 – 1,24 mm široká, mezera
mezi kontakty minimálně 0,25 mm. Mezera mezi kotvou a její zarážkou má činit 0,25 – 0,41
mm při stlačené kotvě. Nastavení hodnoty nabíjecího proudu se provede seřizovacím
šroubem, který přidržuje spodní konec pružiny kotvy.
Spouštěč
(obr. 58) musí být pro zajištění správné funkce dobře ukostřen, veškeré přípojky na něm i na
akumulátoru a spínači musí být pevně dotaženy a čisté. Kartáčky a ložiska nesmí být
opotřebovány a spouštěč musí být správně nasazen a stejnoměrně dotažen, aby nedošlo ke
zkřížení jeho hřídele v ložiskách (po sejmutí krycího pásku kartáčků musí jít komutátor volně
přetáčet šroubovákem).
Komutátor musí být čistý a nesmí být podřený. Vydřený lze vyhladit jemným smirkovým
papírem, případně osoustružit a izolaci mezi segmenty pak proříznout na správnou hloubku.
Kartáčky nesmí být vydřené a znečištěné, nesmí ve vodítkách váznout.
Přítlačné pružiny mají tlačit silou 1 200 - 1 500 g na kartáčky.
Kotva nesmí být mechanicky poškozená. Lze ji přezkoušet, nemá-li krátké spojení nebo
neprobíjí-li její cívka na kostru. Při zkoušce spojení na kostru se zkusí každý segment propojit
zkoušečkou na hřídel kotvy nebo na její jádro. Pokud u některého segmentu bude žárovka
svítit, je vedení tohoto segmentu vadné a musí se opravit. Při zkoušení se nesmí jehla
zkoušečky zapíchávat do konektoru nebo třecích ploch kartáčků, protože v místech poškození
by pak vznikalo jiskření. Zkouška na zkrat se provádí speciálním přístrojem.
Zkouška cívek na uzemnění se provádí tak, že se umístí jehla zkoušečky na kostru
spouštěče a druhá na vývod cívky. Bude-li žárovka zkoušečky svítit, je cívka poškozena.
Zkouška na přerušení vinutí se provede tím, že se jeden vývod zkoušečky připojí na vývod
cívky, druhý vývod zkoušečky na opačný vývod cívky. Pokud nebude žárovka zkoušečky
svítit, je okruh přerušen a cívka je vadná.
Držáky kartáčků se přezkušují tak, že se připojí jeden vývod zkoušečky na držák kartáčku
a druhý na čelní desku spouštěče. U izolovaných držáků nesmí žárovka svítit, je-li izolace v
pořádku.
Mechanická záběrová část spouštěče (systém Bendix – obr. 59) působí odstředivou silou.
Jsou dva typy tohoto systému a to pravotočivý a levotočivý. Podle způsobu vinutí záběrové
pružiny je zde použit pravostranný typ. Je-li u pružiny stoupání spirály pravé, je pružina pravá
a celý systém pravostranný.
Spínač spouštěče
se nalézá vpravo od pedálu akcelerátoru. Může způsobit pomalé protáčení startéru buďto
uvolněním spojů nebo zkratem uvnitř spínače.
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Houkačka
je vibrační, opatřena je seřizovacím šroubem. Při seřizování se povolí zajišťovací matka
seřizovacího šroubu a šroubem se otáčí tak dlouho, až se dosáhne správného zvuku houkačky.
Při seřizování má být motor v chodu, protože poněkud vyšší napětí proudu z dynama má vliv
na výšku a sílu tónu houkačky. Vedení k tlačítku houkačky jde tyčí řízení a lze je vyměnit po
sejmutí sloupku řízení. Konec vodiče se odletuje od mosazného kruhu na tyči řízen a naletuje
se nový.

PORUCHY ELEKTR. ZAŘÍZENÍ
Vybití akumulátoru
Zkrat v článku akumulátoru
Zkrat ve vedení
Dynamo nenabíjí
Povolené nebo znečištěné spoje
Dlouhé spuštění motoru
Používání světel mimo provoz
D y n a m o - nabíjí málo
Znečištěný komutátor
Špatný dotek kartáčků
Špatně seřízený regulátor napětí
Vysoký odpor v nabíjecím okruhu
Přerušený ukostřovací pásek motoru
D y n a m o - příliš nabíjí
Špatně seřízený regulátor proudu
Zkrat v kotvě
S p o u š t ě č - nízké otáčky
Vybití baterie nebo vadný článek
Špatné ukostření motoru
Povolené nebo znečištěné spoje
Znečištěný komutátor
Špatný dosed kartáčků
Opotřebovaná ložiska
Vadný spínač, opálené kontakty
R o z d ě l o v a č - špatný start motoru
Kontakty přerušovače opálené nebo dolíčkované
Přerušovací raménko vázne na čepu
Unavená pružina raménka přerušovače
Špatně seřízené kontakty ( seřídit na 0,5 mm)
Špatně seřízené elektrody zapal. svíček (seřídit na 0,7 mm)
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Korodované přípojky káblů zapal. svíček ve víčku rozdělovače
Povolené spoje el. okruhu zapalování
Povolené nebo znečištěné spoje uzemění
Vadný kondensátor
Nesprávný předstih
S v ě t l a - málo svítí
Povolené nebo znečištěné spoje
Vedení probíjí
Vadný přepínač světel
Nedostatečné ukostření
Neseřízené světlomety
H o u k a č k a - falešný zvuk
Poškozené nebo uvolněné spoje
Vybitý akumulátor
Neseřízená houkačka
Spálené nebo vydrolené kontakty
Povolený kryt nebo uchycovací šrouby
Rušení rádia
Zapalování (rozdělovač, zapal. svíčky, odrušovače, uvolněné ukostření)
Dynamo (uvolněné spoje dynama nebo regulátorů, vadný kondensátor, vysoký nabíjecí
proud)
Nepravidelné šumy (poškozená izolace, povolené spoje, vadné spínače nebo přístroje)
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TECHNICKÝ POPIS
Akumulátor
Auto – Lite nebo Willard
Model TS – 2 – 15 nebo SW – 2 – 119
Kapacita 116 Ah, napětí 6 V
Délka x šířka x výška ............. 254 x 178 x 211 mm
Ukostřený pól ................ záporný
Spouštěč
Auto – Lite
Model MZ 4113
Pohon .........pravotočivý systém Bendix
Spotřeba proudu bez zatížení max. 70 amp, 5,5 V při 4 300 ot/min
Napětí 6 V
Podélná vůle kotvy ......... 1,6 mm max.
Počet kartáčků ....... 4
Tlak pružin na kartáčky .................... 1 300 – 1 650 g
Rychlost protáčení motoru ................... 185 ot/min
Ložiska ............ 3 – absorbční – bronzová
Spínač spouštěče
Auto – Lite model SW – 4015
Dynamo
Auto – Lite model GEG - 5002
Napětí ........ 6 – 8 V
Ukostřený pól ........ záporný
Výstupní výkon ........ omezen na 40 amp
Systém otáčení ........... pravotočivý
Podélná vůle kotvy .................... 0,25 mm max.
Počet kartáčků ........... 2
Tlak pružin na kartáčky ............. 1810 – 1930 g
Ložiska .................. kuličková
Spotřeba cívek ................. 1,60 – 1,78 amp, 60,, při spojení přípojek pole a kotvy
Výstupní výkon ............... 8,0 amp, 7,6 V při 955 ot/min
40,0 amp, 7,6 V při 1460 ot/min
40,0 amp, 8,0 V při 1465 ot/min
Regulátory
Auto – Lite model VRY – 4203 A, ukostřený pól – záporný
Napětí ................. 6 V, proud ........................... 40 amp
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Regulátor napětí
Přerušení okruhu ........................ při 7,20 – 7,41 V
Vůle nad jádrem elektromagnetu ....................... 1,02 – 1,07 mm
Vůle mezi kontakty ....................... 0,25 – 0,30 mm
Přerušovač okruhu
Sepnutí kontaktů ...................... při 6,4 – 6,6 V
Rozpojení kontaktů .................. při poklesu proudu o 0,5 – 6,0 amp
Vůle nad jádrem elektromagnetu .................... 1,51 – 1,59 mm
Vůle mezi kontakty ......................... 0,38 mm
Regulátor elektrického proudu
Vůle nad jádrem elektromagnetu ........................... 1,19 – 1,24 mm
Vůle mezi kontakty .......................... 0,76 – 0,84 mm
Připojovací zástrčka pro přívěs
Model Wagner č. 3604, přípojka č. 3544
Rozdělovač
Auto – Lite model IGC – 4705
Regulátor předstihu .................... odstředivý
Pořadí zapalování ................... 1 – 3 – 4 – 2
Mezera mezi kontakty přerušovače .................... 0,50 mm
Tlak pružiny raménka přerušovače ...................... 530 – 620 g
Max. natočení automat. předstihu při 1500 ot/min rozdělovače ............... 11 st.
Kapacita kondensátoru ............... 18 – 26 mikrofaradů
Časování pro 72 okt. benzin ................. 5 st. – „BTC“ setrvačníku – 0,26 mm dráhy pístu
Časování pro 68 okt. benzin .................
„TC“ setrvačníku – 0,00 mm dráhy pístu
Časovací značky ..................... na setrvačníku
Zapalovací cívka
Auto – Lite model IG – 4070 – L
Spotřeba při nenastartovaném motoru ........................... 6 amp, 6,4 V
Spotřeba při volnoběhu ......................... 2,5 amp
Měřící přístroje
Auto – Lite (palivoměr, ampérmetr, tlakoměr oleje, teploměr chladicí kapaliny)
Zapalovací svíčky
Auto – Lite, rozměr 14 mm
Mezera mezi elektrodami ......................... 0,76 mm
Houkačka
Sporks – Withington model B – 9427, vibrační
Odrušovače
Dynamo (Solar SJ – 194), regulátorů (Solar EV – 101), skupinový (Solar EV – 103)
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PŘEVODOVKA
Převodovka je třírychlostní, s jednou rychlostí vzad, rychlosti druhého a třetího stupně jsou
opatřeny cloněnou synchronizací.
Pro demontáž převodovky je třeba provést následující operace:
1) Vypustit chladič a sundat jeho horní hadici.
2) Odšroubovat kuličky řadicích pák redukční skříně.
3) Sejmout plechový kryt převodovky na podlaze.
4) Vyjmout řadicí páku po povolení jejího upevňovacího kroužku na víku převodovky.
5) Vyšroubovat zajišťovací šroub a mazničku čepu redukčních pák a čep vyrazit.
6) Pod vanu motoru umístit zvedák.
7) Sundat pancéřovou desku pod převodovkou.
8) Uvolnit výfukové potrubí.
9) Odpojit kardany od redukční skříně.
10) Odpojit lanko tachometru od redukční skříně.
11) Vyjmout uchycovací šroub redukční skříně na příčném nosníku.
12) Odpojit lanko ruční brzdy a sejmout zpětnou pružinu.
13) Uvolnit spojení převodovky s nosníkem.
14) Odpojit lanko spojky od nosníku.
15) Odpojit kotevní lanko motoru od nosníku
16) Odšroubovat matice gumových bloků motoru v místech uchycení motoru k rámu.
17) Uvolnit příčný nosník a sejmout jej z rámu.
18) Převodovku zajistit provlečeným lanem.
19) Převodovku zatlačit doprava a sejmout trubkovou ovládací soustavu spojky.
20) Převodovku podložit druhým zvedákem.
21) Vyšroubovat šrouby upevňující převodovku ke spojkové skříni.
22) Lanem nadzvednout převodovku a vyjmout druhý zvedák.
23) Snížit zvedák pod motorem tak, aby vznikla mezera mezi víkem převodovky a
podlahou.
24) Převodovka s redukční skříní se vytáhnou dozadu natolik, aby se plně vysunul
spojkový hřídel a odsunou se mimo vozidlo.
Rozebírání převodovky se provádí následujícím postupem:
1) Vyšroubují se šrouby se zajišťovacími podložkami a sejme se kryt redukční skříně (č.
37 přílohy č. VI.).
2) Vyjme se závlačka a po uvolnění matice na konci hlavního hřídele se sejme ozubené
kolo (č. 57) a odstřikovací kroužek (č. 72).
3) Po vyšroubování čtyř šroubů se sejme víko rychlostní skříně.
4) Sejme se přítlačná podložka (č. 12) a řadicí plotna (č. 11).
5) Hlavní hřídel se zajistí proti vyklouznutí z převodovky při sundávání redukční skříně
tak, že se udělá drátěná smyčka kolem něj hned za ozubeným kolem druhé rychlosti a
konce drátu se uchytí na levém a pravém předním šroubu přidržujících víko
převodovky.
6) Vyšroubuje se pět šroubů přidržujících redukční skříň k zadní straně převodovky.
7) Redukční skříň se přidrží a gumovou paličkou se udeří na konec hlavního hřídele, aby
se redukční skříň uvolnila. Je třeba dát pozor, aby se neztratil blokovací kolíček mezi
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řadicími tyčemi převodovky. Ložisko (č. 34) hlavního hřídele má volně vyklouznout z
lůžka redukční skříně a zůstat na hlavním hřídeli.
8) Po vyšroubování tří šroubů lze sejmout přírubu (č. 1 příl. V) ložiska spojkového
hřídele a těsnění (č. 57).
9) Přední stranou převodovky lze vytlačit vodicí tyč (č. 20) vidlic řazení.
10) Vyšroubují se zapuštěné zajišťovací šrouby vidlic (č. 17,21) a vysunou se zasouvací
tyče. Tím se uvolní vidlice (č. 16,22) a zajišťovací kuličky a pružinky (č. 9,10).
11) Vyjme se zajišťovací podložka (č. 41) hřídelů předlohového hřídele a kolečka
zpátečky na zadní straně převodovky.
12) Vyrazí se hřídel předlohového hřídele (č. 39).
13) Vysune se spojkový hřídel i s ložiskem a s kroužkem synchronu.
14) Vyjmou se zajišťovací pojistky spojkového hřídele a jeho ložiska.
15) Vyjme se kompletní sestava hlavního hnaného hřídele převodovky.
16) Vyjme se předlohový hřídel s třemi opěrnými podložkami a z něho se dále vyjmou
jeho ložiska s rozpěrkou.
17) Po vysunutí jeho hřídele lze vyjmout ozubené kolo zpátečky.
K sejmutí ozubených kol s hlavního hřídele je třeba především uvolnit zajišťovací pojistku (č.
27). Dále lze rozložit všechny části synchronizace a po stažení ložiska s hlavního hřídele
sejmout odstřikovací kroužek a vymezovací podložku. Při zpětném nasazení ložiska je třeba
dbát toho, aby uzavřená strana ložiska byla otočena k redukční skříni.
Skládání převodovky se provádí opačným postupem.
1) Nasadí se kolečko zpátečky a jeho hřídel (č. 55,56).
2) Předlohový hřídel (č. 38) se svými ložisky (č.40,41), rozpěrnou vložkou (č. 54) a
vymezovacími podložkami (č. 37,42,43) se usadí ve skříni převodovky a zajistí se
prozatímně kulatinou o průměru kolem 9,5 mm. Ložiska (plovoucí vložky)
předlohového hřídele jsou volně uložená jak v hřídeli, tak na jejím hřídeli. Při montáže
je třeba součásti promazat příslušným olejem. Rozpěrná vložka musí být umístěna
mezi oběma ložisky. Ocelová opěrná podložka (č. 43) na zadním konci předlohového
hřídele je zajištěna ve stálé poloze na skříni převodovky kolíčkem, bronzová podložka
(č.42) se nasadí mezi ocelovou podložku a předlohový hřídel. Na předním konci
předlohového hřídele je umístěna pouze jedna podložka většího průměru, bronzová,
polohově zajištěná prolisem.
3) Před nasazením hlavního hnaného hřídele s nasazenými a zajištěnými ozubenými koly
do skříně se nasune na hřídel vymezovací podložka, odstřikovací kroužek a ložiska
tak, aby otevřená strana ložiska byla natočena k rychlostní skříni. Při sestavování
synchronů se umísti pravý konec přítlačné pružiny (č. 14) do jedné z přesuvných
plotýnek. Pak se celek otočí a obdobně se nasadí i druhá pružina pravým koncem do
téže plotýnky. Správně umístěné pružiny pak budou působit proti sobě.
4) Ložiska spojkového hřídele se nasadí na hřídel (č. 5) a zajistí zajišťovací pojistkou
(č.3).
5) Sestavený spojkový hřídel se nasadí do převodovky tak, aby jeho konec dosedl do
kroužku synchronu.
6) Usadí se hřídel předlohového hřídele (č 39) do správné polohy.
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7) Nasadí se zajišťovací plotýnka (č. 41) mezi zadní konce hřídelů předlohového hřídele
a kola zpátečky.
8) Nasadí se zasouvací tyče a vidlice přes správně usazené zajišťovací pružinky a
kuličky a důkladně se přitáhnou zajišťovací šroubky.
9) Nasune se vodicí tyč (č. 20) řadicích vidlic přední stranou převodovky.
10) Nasadí se nové těsnění a příruba předního ložiska převodovky po usazení těsnění (č.
57) a stejnoměrně se dotáhnou tři šrouby (č. 35).
11) Při nasazování redukční skříně na převodovku se umístí mezi vyčnívající konce
zasouvacích tyčí blokovací kolíček a přilepí se na zadní stěnu převodovky trochou
vazelíny. Je třeba řádně a stejnoměrně dotáhnout pět spojovacích šroubů převodovky a
redukční skříně.
12) Nasadí se řadicí plotýnka (č. 11) a přítlačná podložka (č. 12).
13) Nasadí se a dotáhne víko převodovky (č. 48)
14) Na hlavní hnaný hřídel se nasadí odstřikovací kroužek širší stranou dozadu, hnací kolo
redukční skříně, podložka, matice a závlačka (č. 72,57,68,59,60 příl. VI).
15) Nakonec se nasadí a přitáhne kryt redukční skříně (č. 37).
Nasazení převodovky s redukční skříní do vozidla se provádí opačným způsobem jako jejich
vymontování. Po montáži je třeba zkontrolovat stav oleje v převodovce i v redukční skříni.

PORUCHY PŘEVODOVKY
Vyskakuje nejvyšší rychlost
Převodovka není souosá se spojkovou skříní (nestejnoměrně dotažená)
Podélná vůle na spojkovém hřídeli (povolená příruba)
Poškozené ložisko v klikovém hřídeli nebo přední ložisko rychlostní skříně
Ohnutá zasouvací vidlice, nebo chybí blokovací kolíček
Vyskakuje druhá rychlost
Ohnutá zasouvací vidlice
Zlomená zajišťovací pružinka
Chybí zajišťovací kolíček
Chybí vymezovací podložka před zadním ložiskem převodovky
Hlučná nejnižší rychlost
Opotřebované zadní ložisko převodovky
Opotřebované ozubené kolo první rychlosti
Ohnutá zasouvací vidlice
Nedostatek oleje
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Olej proniká do spojkové skříně
Poškozené těsnění v přírubě předního ložiska
Převodovka je přeplněna olejem

TECHNICKÝ POPIS
Převodové poměry
1. rychlost ................................... 1 : 2,665
2. rychlost ................................... 1 : 1,564
3. rychlost ................................... 1 : 1
zpátečka ........................................ 1 : 3,554
Ložiska
Ložisko spojkového hřídele v klikovém hřídeli ........................... bronzová vložka
Vypínací ložiska spojky ............................................................... kuličkové
Přední ložisko převodovky (u ozubeného kola spojk. hřídele) .... kuličkové
Ložisko hlavního hřídele vpředu (ve spojkovém hřídeli) ............ 13 válečků
Ložiska hlavního hřídele vzadu (u redukční skříně) .................... kuličkové
Předlohový hřídel .............................................. 2 plovoucí vložky s rozpěrkou
Ozubené kolo zpátečky ................................................................ bronzová vložka
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Redukční převodovka je v podstatě dvoustupňová převodovka s neutrálem, která navíc
zprostředkovává zapínání a vypínání předního náhonu.
Demontáž redukční převodovky se provádí následujícím postupem.
1) Odmontuje se pás ruční brzdy a jeho ovládací zařízení.
2) Vyšroubují se šrouby spodního krytu (č.55, příl. VI).
3) Vyšroubováním šroubu se uvolní a sundá zajišťovací plotýnka (č. 50).
4) Střední hřídel (č. 62) se vyrazí směrem dozadu ze skříně.
5) Střední soukolí (č. 64) lze pak vyjmout i s opěrnými podložkami (č. 63).
6) Vyšroubují se zajišťovací šrouby (č. 18) a vyjmou se pružiny (č. 17) a kuličky (č. 16)
na obou stranách krytu (č. 14). Náhon předních kol se zařadí do zapnuté polohy
(hřídel vysunut vpřed).
7) Vyšroubují se šrouby krytu (č. 14) a kryt se sejme jako celek i s unašečem (č 26)
křížového kloubu, hřídelem zubové spojky (č. 12), ložiskem (č. 10), přesouvacím
kolem (č. 3), vidlicí (č. 2) a zasouvací tyčí (č. 8). Je třeba dbát toho, aby se neztratil
pojistný kolíček (č. 7).
8) Vyšroubují se šrouby krytu (č. 43) zadního ložiska.
9) Ozubené kolo (č. 56) se nasune do záběru s ozubeným kolem (č. 68) výstupního
hřídele. Zezadu se udeří na konec výstupního hřídele tak, aby se uvolnilo ložisko (č.
51). Dále se rozevře zajišťovací kroužek (č. 70) a posune se proti ložisku. Výstupní
hřídel se pak vyjme zadní částí redukční skříně, což umožní vyjmutí ložiska (č. 5),
zajišťovací pojistky, opěrné podložky a ozubených kol dnem skříně.
10) Vyšroubuje se zajišťovací šroub (č. 48) z vidlice (č. 49). Pak lze zasunovací tyč (č. 9)ú
vytáhnout z vidlice otvorem ve skříni a vidlici vyjmout dnem skříně.
Demontáž krytu předního ložiska se provádí takto:
1) Vyjme se závlačka (č. 28), odšroubuje matice (č. 29) a sejme podložka (č. 27).
2) Stáhne s unašeč (č. 26) křížového kloubu.
3) Vyjme se těsnicí kroužek (č. 30).
4) Vyšroubuje se pojistný šroub (č. 1) a vyjme se zasouvací tyč (č. 8).
5) Vyjme se přesouvací kolo zubové spojky (č. 3) zároveň s vidlicí (č. 2).
6) Výstupní hřídel zubové spojky (č. 12) se vytlačí ložiskem (č. 10).
7) Sejme se zajišťovací pojistka (č. 13).
8) Vyrazí se ložisko (č. 10).
Demontáž krytu zadního ložiska se provádí následujícím způsobem:
1) Vyjme se závlačka (č. 31), odšroubuje matice (č. 32) a sejme podložka (č. 33).
2) Stáhne se příruba (č. 39).
3) Vyjme se těsnicí kroužek (č. 42).
4) Vymontuje se hnaný hřídel (č. 45) tachometru.
5) Výstupní hřídel (č. 67) se vyjme z krytu (č. 43) a lze rovněž sejmout hnací kolo
tachometru (č. 40) a stáhnout ložisko (č. 51).
Podložky (č. 41), vkládané mezi kryt (č. 43) ložiska a skříň (č. 39), slouží k seřízení
vůle ložisek (č. 51, 5). Tato ložiska mají být seřízena tak, aby pohyb na konci hřídele
při vyklánění byl v rozmezí od 0,1 do 0,2 mm.
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Skládání redukční skříně se provádí přesně opačným postupem jako její demontáž.
Při nasazování redukční převodovky na převodovku je třeba ověřit, zdali je správně
nasazena zajišťovací plotýnka hřídelů (čepů) ozubeného kola zpátečky a předlohového
hřídele a dbát toho, aby tato plotýnka správně dosedla do vybrání v redukční skříni.
Rovněž blokovací kolíček mezi zasouvacími tyčemi převodovky musí být ve správné
poloze.
Po nasazení převodovky a redukční převodovky do vozidla je třeba seřídit vůli
spojkového pedálu na správnou hodnotu 19 m.

PORUCHY REDUKČNÍ PŘEVODOVKY
Vyskakuje ozubené kolo
Prasklá zajišťovací pružinka zasouvací tyče
Opotřebovaná ložiska
Zkřivená zasouvací vidlice
Vyskakuje přední náhon
Prasklá zajišťovací pružinka zasouvací tyče
Opotřebovaná ložiska
Podélná vůle výstupního hřídele
Zkřivená zasouvací vidlice
Namáhavé řazení
Nedostatek oleje
Řadicí páka vázne na hřídeli
Odřená zajišťovací kulička zasouvací tyče
Zkřivená zasouvací vidlice
Nestejnoměrně nahuštěné pneumatiky
Unikání oleje
Vadná těsnění pod kryty ložisek
Vadné těsnění mezi rychlostní a redukční skříní
Vadné těsnicí kroužky výstupních hřídelů
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Převodový poměr
Rychlý ................................................................................. 1 : 1
Pomalý ................................................................................. 1,97 : 1
Ložiska
Vložené ozubené dvojité kolo ............................................. 2 válečková
Výstupní hřídel .................................................................... 2 kuželíková
Hřídel zubové spojky předního náhonu .............................. kuličkové
Opěrné ložisko ve výstupním hřídeli ................................... bronzové a vnitřní
prům. 15,925 mm
Pohon tachometru
Počet zubů hnacího drážkovaného kola .............................. 4
Počet zubů hnaného hřídele ................................................ 14
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Převod hnací síly od převodovky k přední a zadní nápravě zprostředkují kloubové hřídele,
opatřené každý dvěma křížovými kluby. Je třeba je pravidelně mazat a kontrolovat, jsou-li
čisté, nejsou-li poškozeny a nejsou-li povoleny matice třmenů křížových kloubů.
Náboj jednoho kloubu je vždy posuvně uložen na drážkách nástavku hřídele, aby se mohly
kloubové hřídele při propérování vozidla příslušně zkrátit. Kluzký spoj je označen šipkami n
obou částech kloubového hřídele, aby se po demontáži dal hřídel sestavit ve stejné poloze a
zůstalo tak zachováno jeho vyvážení.
Kloubové hřídele jsou spojeny s redukční skříní a nápravami třmeny tvaru „U“, kromě
spojení zadního hřídele s redukční převodovkou, kde je spojení pevné, zajištěné pojistkami.
Křížové klouby jsou opatřeny jehlovými ložisky v pouzdrech a kromě mazání nevyžadují
zvláštní údržbu nebo seřizování.
Pro výměnu křížových kloubů je třeba především vymontovat kloubové hřídele z vozidla.
Demontáž křížového kloubu zajištěného pojistkami se provádí tak, že se konce pojistek
zmáčknou k sobě. Pojistky pak lze vyjmout z drážek. Pokud se pojistky volně z drážky
nevysunou, je třeba lehce poklepat pouzdra jehlových ložisek a tím je uvolnit. Po vyjmutí
pojistek se úderem na jedno pouzdro vysune druhé pouzdro z kříže, pak se několika údery na
vyčnívající uvolněný čep kloubu vyrazí první pouzdro na opačnou stranu. Při vyrážení je
třeba použít kulatiny s rovným čelem o průměru asi o 1 mm menším než je průměr oka kříže,
vyrobené z měkkého materiálu, aby nedošlo k poškození pouzdra jehlového ložiska. Totéž se
provede i se zbývajícími dvěma ložisky a kloubový kříž lze pak vyjmout z vidlice.
Skládání kloubu zajištěného pojistkami se provádí opačným postupem. Před skládáním je
třeba všechny součásti důkladně vyčistit a pročistit i mazací kanálky kloubového kříže
protlačením čerstvého maziva. Doporučuje se rovněž nasadit nová korková těsnění. Pouzdra
jehlových ložisek se naplní do jedné třetiny mazivem, než se do nich nasadí jehly. Pro
snadnější nasazení pojistek do drážek v okách vidlice je možno ložiska proti sobě lehce
přiklepnout kladivem. Při sestavování kloubového hřídele musí být šipky na nástavku hřídele
a na unašeči křížového kloubu nastaveny proti sobě.
Demontáž křížových kloubů uchycených třmeny se provádí po odšroubování matic třmenů
vyjmutím z lůžek unašeče. Je třeba při tom přidržet pouzdra jehlových ložisek, aby se jehly
nerozsypaly. Další postup je stejný jako u křížových kloubů u zajištěných čtyřmi pojistkami.
Při nasazování těchto kloubů je dobré stlačit svěráčkem pouzdra ložisek proti sobě, aby se
usnadnilo nasazení kříže do lůžek unašeče. Třmeny tvaru“U“ je třeba stejnoměrně dotáhnout
silou asi 7 – 8 kg. Mazání se provádí nejlépe ručním lisem, ale opatrně, aby přílišným tlakem
nedošlo k poškození korkového těsnění jehlových ložisek.
Kloubový hřídel (na obr. č. 62 zadní) se skládá z následujících dílů: hřídel s nástavkem (č.
7, obr. 62), vidlice kloubu (č. 10) s čelním uzávěrem (č. 11), kloubový kříž (č. 5), jehlová
ložiska (6), těsnicí kroužky (3) s korkovým těsněním (2), pojistky (1) a unašeč (4). Utěsnění
drážkovaného kluzného spoje je provedeno korkovým těsněním (č. 9) a objímkou (č.8).
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Kloubový hřídel ....................................
Průměr hřídele ........................................
Délka předního hřídele .........................
Délka zadního hřídele ............................

Spicer
31,8 mm
550,8 mm
508,8 mm, měřeno od středu předního do středu
zadního kříže
Křížový kloub předního hřídele – přední ....... Spicer model 1268,ložiska jehl.,Spicer 98-851
Křížový kloub zadního hřídele – přední ........ Spicer model 1261,ložiska jehl.,Spicer 98-851
Křížový kloub předního hřídele – zadní ......... Spicer model 1261,ložiska jehl.,Spicer 98-851
Křížový kloub zadního hřídele – zadní .......... Spicer model 1268,ložiska jehl.,Spicer 98-851
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Uspořádání homokinetického kloubu zobrazuje obr.č. 63.
Diferenciál je v nápravě uložen obdobně jako u zadní nápravy, poněkud vpravo od osy
vozidla. Tato konstrukce umožňuje uložení kloubového hřídele podél pravé strany olejové
vany motoru a tím snížení těžiště vozidla. Součásti diferenciálu jsou zaměnitelné s týmiž
součástmi diferenciálu zadního.
Poloosy lze vyjmout bez demontáže skříní stejnoběžných kloubů. Během provozu se
doporučuje občas přezkoušet teplotu skříní kloubů poloos, přehřívání signalizuje nedostatek
maziva.
Vyjmutí poloosy se provádí následujícím postupem: sejme se kolo a plechový kryt hnací
příruby. Po vyjmutí závlačky a odšroubování matice poloosy se sejme podložka a po
vyšroubování šesti šroubů s stáhne hnací příruba (obr. 65). Dále se vyšroubují zajišťovací
matice (č. 22, 20 obr. 64) a sejmou podložky (č.21, 19) ložisek kola (č. 15 – 18). Pak lze
stáhnout hlavu kola s brzdovým bubnem i s ložisky a těsnicím kroužkem (č. 14). Po uvolnění
brzdových čelistí sejmutím vratné pružiny a po odpojení brzdové hadičky lze vyšroubovat
šrouby štítu brzdy a ten pak sejmout zároveň s nosnou přírubou (č. 11) ložisek kol. Teď už lze
celou poloosu vytáhnout. Poloosa se otáčí v bronzových ložiskách (10, 46), nalisovaných do
nosné příruby ložisek kol a do pevné části nápravy, úniku maziva zabraňuje těsnicí kroužek
(č. 45).
Demontáž poloosy s kloubem typu „Bendix“ se provede po důkladném vyčistění celé
poloosy. Průrazníkem se vyrazí zajišťovací kolíček, který zajišťuje čep střední kuličky v
kratší části poloosy, zasahující do kola (obr. 66). Tímto kratším koncem poloosy se udeří na
dřevěnou podložku, aby čep střední kuličky zapadl do otvoru v hřídeli. Obě poloviny kloubu
se pak roztáhnou od sebe a ohnou v ostrém úhlu. Střední kulička se natočí tak, aby se její
drážkovaná strana zařadila do přímky s kanálkem kuličky. Tím se uvolní krajní kulička a lze ji
vyjmout z kloubu. Postupně pak vypadnou ostatní kuličky. Rozebraný kloub je zobrazen na
obr. 67. Je třeba prohlédnout žlábky kuliček, nejsou-li opotřebovány,m pak by bylo třeba
celou poloosu vyměnit. Je-li opotřebován čep střední kuličky, je třeba jej vyměnit. Rovněž
kuličky nemají být podřené nebo zploštělé. Pohyblivé kuličky o průměru 22,225 mm mohou
být větší nebo menší o 0,075 mm. Všechny kuličky musí mít stejný průmět. V případě, že při
odtažení od kola vzniká v kloubu vůle a jsou-li žlábky v dobrém stavu. lze vůli seřídit
nasazením kuliček o větším průměru.
Skládání poloosy s kloubem typu „Bendix“ se provádí takto: delší část poloosy, která
zasahuje do diferenciálu, se upevní ve svěráku tak, aby její broušená část byla nad čelistmi
svěráku. Střední kulička se položí do jejího lůžka, otvorem a drážkou natočenými k sobě. Čep
střední kuličky se zasune do vyvrtaného kanálku v kratší části poloosy. Tato část poloosy se
pak nasadí na střední kuličku a tři kuličky se zasunou do žlábků. Střední kuličkou se otáčí tak,
aby se její drážka dostala do přímky se žlábkem poslední kuličky (obr. č. 68). Pak se poslední
kulička zasune do žlábku a kratší konec poloosy se napřímí. Střední kuličkou se pak otáčí tak
dlouho, až její čep zapadne do jejího otvoru. Nasadí se zajišťovací kolíček a důlčíkem se jeho
konce důkladně zajistí, aby se nevysunul. Doporučuje se při každé montáži použít nového
kolíčku.
Demontáž poloosy s kloubem typu „Rzeppa“ znázorňují obr. č. 69 a 70. Vyšroubují se tři
šrouby, které přidržují kloub na poloose a vytáhne se hřídel z uvnitř drážkovaného kroužku.
Aby bylo možno sejmout přidržovač poloosy, je třeba sejmout zajišťovací kroužek. Po
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propláchnutí kloubu čisticím roztokem se vyjme střední čep poloosy. Za postupného
přitlačování různých míst vnitřního kroužku a klece se kuličky vyjmou pomocí malého
šroubováku (obr. 69). Po vyjmutí všech kuliček se dá střední kroužek a klec natočit tak, aby
se vodicí miska dostala nahoru a dala se vyjmout. V kleci jsou dva protáhlé otvory kromě čtyř
otvorů menších. Klec se otočí tak, aby dva výstupky hřídele vklouzly do protáhlých otvorů a
pak lze klec vyjmout (obr. 70). Vnitřní kroužek se vyjme tak, že se natočí do takové polohy,
aby jeden z výstupků zapadl do protáhlého otvoru klece a vysune se na stranu.
Skládání poloosy s kloubem typu „Rzeppa“ se provádí opačným postupem jako demontáž.
Je třeba prohlédnout všechny součásti a před montáží je důkladně vyčistit.
Poloosa s kloubem typu „Tracta“ je zobrazena na obr. 71. Skládá se ze dvou částí, z nichž
jedna je uprostřed opatřena nálitkem a druhá drážkou. Součásti jsou očíslovány od 1 do 4 na
vnitřních stranách.
Nasazení poloos se provádí po důkladném vyčistění celého systému. Složená poloosa se
nasune na místo tak, aby se nepoškodil těsnicí kroužek a aby drážkovaný konec poloosy byl
zasunut do diferenciálu. Dále se nasune nosná příruba ložisek kola, připojí se brzdová hadička
a upevní brzdový štít. Dále se sestaví čelisti brzdy, nasadí ložiska a podložky kol s těsnicím
kroužkem a brzdovým bubnem. Na vnější ložisko kola se přitlačí podložka (č. 19, obr. 64) a
seřizovací matice (č. 20) se dotahuje tak dlouho, až se při protáčení kolem projeví slabý odpor
ložisek. Seřizovací matice se pak povolí zpět asi o 1/6 otáčky, nasadí se zajišťovací podložka
(č. 21) a řádně se dotáhne zajišťovací matice (č. 22). Okraj zajišťovací podložky se ohne přes
hranu zajišťovací matice. Je-li poloosa opatřena kloubem typu „Bendix“ nebo „Tracta“,
nepodkládají se prozatím pod drážkovanou hnací přírubu kola žádné vymezovací podložky.
Příruba se zachytí dvěma šrouby a ty se řádně dotáhnou. Rovněž se nasadí a dotáhne matice
poloosy. třmen kloubu systému „Tracta“ se nejprve postaví do vertikální polohy (značka na
konci hřídele je buď nahoře nebo dole) a při maximálním úhlu stočení kol se změří velikost
mezery mezi vnějším koncem náboje kola a vnitřní stranou hnací příruby (obr. 72). Síla
podložky pod hnací přírubou se v tomto případě určí tak, že se k naměřené hodnotě připočítá
0,4 – 0,9 mm. Pokud byla naměřená vůle nulová, vkládá se pod hnací přírubu každého kloubu
typu „Bendix“ nebo „Tracta“ podložka o síle 0,25 mm. Hnací příruba se pak sejme, nasadí se
potřebné podložky, znovu se hnací příruba nasadí a náležitě dotáhne. Teď je třeba přezkoušet,
má-li poloosa správnou vůli ve svém podélném směru. To se provede tak, že se povolí matice
poloosy natolik, aby se mezi ni a náboj hnací příruby vešlo měřítko silné 1,27 mm (t.j.
0,050“). Konec poloosy se poklepe gumovou paličkou, aby se poloosa zasunula na doraz do
diferenciálu. Změří se mezera mezi maticí a nábojem hnací příruby a tato hodnota se odečte
od hodnoty šířky nastavené mezery (0,050“), výsledek je velikost vůle poloosy v podélném
směru. Je-li menší než 0,38 mm nebo je větší než 0,89 mm, seřídí se šířkou podložek. U
poloosy opatřené kloubem typu „Rzeppa“ se tato měření neprovádějí, nasadí se všechny
podložky při demontáži sejmuté, jejich celková šířka má činit 1,52 mm (t.j. 0,060“) na každé
straně nápravy. Montáž se ukončí přitažením matice poloosy a nasazením ochranné čepičky
poloosy a kola. Po ukončení montáže je třeba přeměřit sbíhavost kol a odvzdušnit brzdy.
K promazání koubu složí otvor uzavřený kontrolní zátkou na čelní stěně skříně kloubu a
vypouštění maziva se provádí odšroubováním držáku spodního ložiska skříně.
Pro výměnu ložisek svislých čepů skříně stejnoběžného kloubu je třeba sejmout hlavu kola
s brzdovým bubnem a vyjmout poloosu. Dále se vyšroubuje osm šroubů (č. 33. obr. 64) a
sejmou se obě poloviny těsnicí příruby (č 34. 38). Dále se odšroubují čtyři matice držáku
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spodního ložiska (č. 41) a poté i čtyři matice (č 3) řídící páky. Po sejmutí krytu spodního
ložiska (č. 41) a řídící páky (č. 5) se štítkem brzdové hadičky lze skříň (č. 8) kloubu sejmout.
Po důkladném vymytí všech součástí se zkontrolují jak kuželíková ložiska, tak jejich vnější
kroužky, které lze z jejich lůžek v případě nutnosti vyrazit.
Zpětná montáž skříně stejnoběžného kloubu se provádí opačným postupem. Síla podložek
pod řídící pákou a pod držákem spodního ložiska musí být stejná. Podložky jsou vyrobeny v
síle 0,003“ (t.j. 0,076 mm), 0,005“ (0,127 mm), 0,010“ (0,254 mm) a 0,030“ (0,762 mm).
Napřed se nasadí nahoře i dole po jedné podložce 0,003“, 0,005“, 0,010“ a 0,030“. Pak se
nasadí řídící páka a držák spodního ložiska a řádně se dotáhnou. Odpor v ložiskách se změří
měřidlem zaháknutým do otvoru na konci řídící páky a má se blížit hodnotě 0,3 – 0,4 kpm
(bez namontovaných dvou částí těsnící příruby).
Před nasazením těsnící příruby je třeba prohlédnou kulovou plochu nápravy, její případné
nerovnosti je třeba vyhladit jemným smirkovým papírem. Při nasazení nových plstěných
vložek do žlábků polovin těsnící příruby je třeba, aby oba konce vložek z těsnících přírub
poněkud vyčnívaly, montáží se zatlačí (obr. 73).
Po jízdě ve vlhkém a mrazivém prostředí je dobré protočit řízení na doraz na obě strany.
Tím se stře usazená nečistota a voda s kulových ploch nápravy a plochy se tím namastí, což
zabrání korosi nebo přimrznutí těsnění.
Diferenciál je shodného typu se zadním, platí tedy pro jeho údržbu stejné pokyny jako v
odstavci „Zadní náprava“.
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PORUCHY PŘEDNÍ NÁPRAVY
Řízení jde těžce
Nedostatečně promazáno
Nízký tlak v pneumatikách
Příliš utaženo
Pomalé kmitání, sjíždění pneumatik
Povolené závěsy nebo třmeny pér
Posunutí přední nápravy (zlomený středový šroub péra)
Špatně seřízená sbíhavost
Nesprávný úhel sklonu osy svislého čepu (špatná montáž)
Uvolněné řízení, opotřebované čepy
Zkroucení nápravy
Rychlé kmitání, sjíždění pneumatik
Příčiny jako u pomalého kmitání
Nízký nebo různý tlak v pneumatikách
Nevyvážená kola
Vykřivený disk kola
Vadná pneumatika nebo nesprávná montáž
Unavené nebo prasklé přední pružiny
Vadná hlavní páka řízení nebo její ložisko
Neúčinné tlumiče
Uvolněná skříň řízení na rámu
Nepromazaná přední péra
Nárazy v řízení
Nevyvážená kola
Uhýbání ze směru
Nesprávná sbíhavost
Zlomený hlavní list předního péra
Šikmá náprava (zlomený středový šroub péra)
Povolené závěsy nebo třmeny pér
Nesprávný úhel sklonu svislého čepu
Nestejnoměrné huštění pneumatik
Povolený systém řízení
Unavená nebo prasklá přední pružina
Diferenciál je hlučný v záběru
Pastorek a talířové kolo jsou příliš těsně seřízeny
Vadná ložiska pastorku
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Diferenciál je hlučný při jízdě z
Vůle mezi pastorkem a talířovým kolem je příliš velká
Pastorek má podélnou vůli
Vadná ložiska pastorku

kopce

Diferenciál je hlučný v obou případech
Špatná vůle mezi pastorkem a talířovým kolem
Pastorek zasahuje příliš hluboko do talířového kola
Ložisko pastorku je vydřené nebo volné
Rázy v záběru
Opotřebován stejnoběžný kloub
Nesprávně seřízení poloosy
Opotřebované podložky pastorku diferenciálu
Opotřebované křížové klouby kardanů
V nouzovém případě lze vyřadit pohon přední nápravy přesunutím řadící páky předního
náhonu do přední polohy (vypnuto) a vymontováním drážkovaných hnacích přírub poloos.
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TECHNICKÝ

POPIS

Přední náprava
Typ Spicer model 25, světlá výška 214 mm
Diferenciál
Převod hypoidní, převodový poměr 4,88 : 1
Ložiska kuželíková Timken (2 ks), seřizování podložkami
Satelity ...... 2
Stejnoběžný kloub
Odpor ložisek svislého čepu při vyjmutém těsnění kulových ploch ............ 0,3 – 0,4 kg
Úhel maximálního stočení ....................... 26 st.
Řídící tyče
Délka pravé (mezi, středy kulových čepů) .................. 616 mm
Délka levé .....................................................................440 mm
Geometrie řízení
Příklon čepu nápravy ................................................... 7 1/2 st.
Odklon kola .................................................................. 1 1/2 st.
Záklon čepu nápravy .................................................... 3 st.
Sbíhavost kol ................................................................ 1,2 – 2,4 mm
Seřizování ..................................................................... pouze sbíhavost kol
Ložiska
Boční v diferenciálu ... Timken vnitřní část 24780, vnější kroužek 24721
podložky 0,003“, 0,005“, 0,010“, 0,030“
Hřídel pastorku .......... Timken přední, vnitřní část 31593, vnější kroužek 315520
zadní,
„
02872,
„
02820
podložky 0,003“, 0,005“, 0,010“, 0,030“
Náboj kola .................. Timken vnitřní, vnitřní část 18590, vnější kroužek 18520
vnější,
„
18590,
„
18520
Svislé čepy ..................Timken horní,
„
11590,
„
11520
spodní,
„
11590,
„
11520
podložky 0,003“, 0,005“, 0,010“, 0,030“
Hlavní páka řízení ...... jehlové ložisko Tomington B 1210
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ZADNÍ NÁPRAVA
Diferenciál zadní nápravy je shodné konstrukce jako diferenciál přední nápravy.
Převodový poměr je 4,88 : 1 (pastorek má osm zubů, talířová kola třicet devět). Zadní náprava
je konstruována tak, aby se daly vymontovat poloosy bez sejmutí kol. Zadní víko diferenciálu
je opatřeno kontrolní (plnicí) zátkou a větráčkem.
K mazání je třeba používat hypoidního oleje, diferenciál se plní po spodní okraj plnicího
otvoru.
K vyjmutí poloosy stačí vyšroubovat šrouby její hnací příruby (č. 35, příl. č. 7). Vnitřní
část zlomené poloosy lze poměrně snadno vytáhnout drátěnou smyčkou nasunutou na zbytek
poloosy,, uvázlý v diferenciálu.
Demontáž a revise diferenciálu se nejlépe provádí po vymontování nápravy z vozidla.
Vypustí se olej, sejme se zadní kryt diferenciálu (č. 6, příl. č. 7) a vymontují se obě poloosy.
Vyšroubují se čtyři šrouby (č. 38) dvou objímek (č. 36) bočních ložisek. Dvěma páčidly se
pak uvolní diferenciál ze skříně (obr. 74). Vyšroubují se šrouby (č. 3, příl. č. 7), přidržující ke
kleci diferenciálu (č. 19) talířové kolo (č. 22). Talířové kolo se uvolní s klece lehkým
poklepání. Čep satelitů (č. 13) je zajištěn kolíčkem (č. 25), který lze vyrazit (obr. 75). Po
vysunutí čepu lze vyjmout z klece i satelity (č. 15 a 24) s podložkami (č. 16 a 23). Nyní lze
vyjmout planetová kola (č. 12a 26) i s vymezovacími podložkami (č. 11 a 27). Stahovákem se
stáhne unašeč křížového kloubu (obr. 76). Pastorek se úderem na konec jeho hřídele srazí do
skříně diferenciálu, odkud se vyjme. Dále se vyrazí vnější kroužek (č. 65) předního ložiska
pastorků a těsnicí kroužek (č. 61). Zadní ložisko pastorku lze sejmout stahovákem nebo pod
lisem (obr. 78). Je třeba dbát toho, aby se neztratily seřizovací podložky (č. 39, příl. č. 7) pro
seřízení vůle ložisek pastorku.
Seřízení pastorku se provádí usazením podložek (č. 41, příl. č.7) mezi vnějším kroužkem
(č. 42) zadního ložiska a jeho lůžkem ve skříni diferenciálu. Nasazení vnějšího kroužku
ložiska se provádí pomocí přípravku (obr. 77 a 79). Podložky jsou vyráběny v síle 0,003“,
0,005“ a 0,010“ (t.j. 0,076, 0,127 a 0,254 mm).
Seřízení ložisek pastorku se provádí usazením podložek mezi roztečnou vložku mezi
ložisky a vnitřní kroužek předního ložiska (obr. 80). Při správném seřízení kladou ložiska
mírný odpor, otáčí-li se unašečem křížového kloubu, nasazeným na pastorek, není-li nasazen
těsnicí kroužek. Při nasazení pastorku a narážení předního ložiska je nejlépe pastorek podložit
špalíkem z tvrdého dřeva.
Usazení pastorku se provádí za použití speciálního měřidla (obr. 81 a 82). Toto měřidlo je
vybaveno mikrometrem. Na základě jeho měření se určí síla podložek, potřebných ke
správnému usazení pastorku do talířového kola. Pastorky jsou označeny a svém rovném čele
buďto nulou (čtení na mikrometru má činit 0,719“, t.j. 18,262 mm) pro standartní nastavení,
nebo značkou +2 (pastorek je o 0,002“, tj. 0,051 mm delší – čtení na mikrometru má být
0,717“, t.j. 18,211 mm), anebo značkou -4 (pastorek je o 0,004“, t.j. 0,102 mm kratší – čtení
na mikrometru má činit 0,723“, t.j. 18,364 mm).
Skládání diferenciálu se provádí tak, že se sestaví satelity, planetová kola a jejich přítlačné
podložky a hřídel satelitů se zajistí zajišťovacím kolíčkem, který se řádně roztepe, aby za
provozu nevypadl. Talířové kolo se pečlivě nasadí tak, aby otvory jeho šroubů dosedly přesně
na otvory v kleci diferenciálu po lehkém poklepání. Po řádném dotažení šroubů se zahnou
jejich pojistky, aby se zabránilo svévolnému uvolnění šroubů během provozu.
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Seřízení diferenciálu se provádí vymezovacími podložkami mezi klecí diferenciálu a
vnitřními kroužky bočních ložisek tak, aby po usazení soustavy do skříně zůstala mezera
0,008“, t.j. 0,20 mm při řádně dotaženém uchycení diferenciálu.
Ložiska s klece diferenciálu se sejmou tak, jak znázorňuje obr. 86. Po nasazení ložisek s
podložkami nazpět se posune celá soustava na jednu stranu skříně a změří se vůle mezi
ložiskem a druhou stranou (obr. 83).
Nasazení diferenciálu do skříně se provede nejsnadněji nepatrným stočením vnějších
kroužků ložisek a naražením gumovou paličkou (obr. 86). Při nasazování je třeba dbát toho,
aby zuby talířového kola zapadly bez odporu do záběru s pastorkem. Po usazení ložisek se
dotáhnou jejich objímky ve stejné poloze, v jaké byly vymontovány. Každá objímka musí být
nasazena tak, aby její označení odpovídalo označení na skříni diferenciálu. Utažení šroubů se
provede momentovým klíčem silou 5 – 6 kpm. Po utažení se šrouby zajistí.
Nasazení talířového kola se kontroluje indikátorem, nasazeným k měření výchylek zadní
strany kola. Při otáčení talířového kola kolem dokola nesmí odchylka z vykřivení talířového
kola přesáhnout hodnotu 0,076 mm (obr. 58) a při pootáčení talířovým kolem na doraz na obě
strany. Neodpovídá-li naměřená hodnota předepsané vůli (0,127 – 0,178 mm), lze vůli seřídit
přemístěním podložek bočních ložisek diferenciálu, při čemž přemístění jedné podložky o síle
0,005“ (t.j. 0,127 mm) upraví vůli o 0,089 mm.
Ověření správného nasazení pastorku a talířového kola se provede tak, že se červenou
tuhou potřou záběrové plochy zubů talířového kola a pastorkem se otáčí tak, aby byly jeho
zuby v záběru s natřenými plochami. Způsob setření tuhy a odpovídající případné korekce v
jednotlivých případech popisuje obr. 88.
Po kompletním seřízení diferenciálu se sejme unašeč křížového kloubu a nasadí se těsnicí
kroužek. Pak se nasadí unašeč nazpět, dotáhne se maticí a zajistí závlačkou. Nakonec se
nasadí a dotáhne víko diferenciálu.

PORUCHY ZADNÍ NÁPRAVY
Poruchy diferenciálu
popsány v oddíle Poruchy přední nápravy
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TECHNICKÝ POPIS
Zadní náprava
Světlá výška 214 mm
Diferenciál
Převod hypoidní, převodový poměr 4,88 : 1
Ložiska kuželíková Timken (2 ks), seřizování podložkami
Satelity ............. 2
Talířové kolo a pastorek
Vůle v záběru ozubení .................................... 0,127 – 0,178 mm
Seřizování podložkami 0,003“, 0,005“, 0,010“ a 0,030“
Ložiska
Boční strany diferenciálu .................... Timken vnitřní část 24780, vnější kroužek 24721
Přední ložisko pastorku ....................... Timken
02872
31593
Zadní ložisko pastorku ........................ Timken
02820
31520
Vnitřní ložisko kola ............................ Timken
18590
18590
Vnější ložisko kola ............................. Timken
18520
18520
Seřizovací podložky před. a zadn. ložiska pastorku ............... 0,003“, 0,005“, 0,010“, 0,030“
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BRZDY
Brzdový systém je zobrazen na příloze č. 8. Nožní brzda je hydraulická a působí na
všechna čtyři kola (na přední poněkud větší silou), ruční brzda je mechanická a působí na
brzdový kotouč, uchyceném na zadním výstupním hřídeli redukční převodovky.
Obr. 71 znázorňuje řez hlavním brzdovým válcem. Tlak na píst hlavního válce se přenáší
kapalinou na brzdové válečky v kolech. Vratná pružina jednak přitlačuje pryžové těsnění na
čelo pístu, jednak přitlačuje zpětný ventil proti pryžové zarážce. Udržuje se tím slabý přetlak
v brzdovém vedení a válečcích kol, aby do brzdového systému nevnikl vzduch v případě
menší netěsnosti. Na opačné straně pístu je pomocný prostor, opatřený pryžovým těsnicím
kroužkem, který zabraňuje unikání kapaliny z brzdového válce. Při uvolnění brzdy může
kapalina pronikat otvory hlavního pístu do prostoru hlavního válce.
Seřízení brzdového pedálu se provádí na tyčce, zasahující do pístu hlavního válce tak, aby
volný chod pedálu činil 13 mm(než tyčka dosedne na doraz do vybrání v pístu). Musí být
zajištěno, aby se píst hlavního válce při povolených brzdách vrátil zcela do zadní polohy,
pryžová těsnicí manžeta pak uvolní přepouštěcí kanálek do zásobníku hlavního brzdového
válce.
Seřízení brzdových čelistí v malém rozsahu se provádí, je-li brzdové obložení
opotřebováno (je-li nutno brzdový pedál stlačit až na podlahu).d Po vyzvednutí vozidla se po
povolení matice (č. 6, příl. č. 8) otočí excentrem přední čelisti (č. 5) proti přední části vozu
tak, aby čelist dosedla na brzdový buben. Pak při protáčení kolem se excentr povolí nazpět jen
natolik, aby kolo nedrhlo a zajišťovací matice se dotáhne. Při seřizování opačně uložené
čelisti se postupuje stejně, jen excentrem se otáčí proti zadní části vozu. Toto se provede na
všech čelistech a nakonec se doplní brzdová kapalina v hlavním brzdovém válci.
Seřízení brzdových čelistí v plném rozsahu se provádí, nepostačí-li předchozí postup, nebo
bylo-li nasazeno nové obložení. Zde je třeba povolit matice (č.11) kotevních čepů na zadní
straně štítu brzdy. Každým excentrickým kotevním čepem se pak otáčí směrem proti
protilehlému čepu a dolů tak, aby vůle mezi spodním koncem brzdového obložení a
brzdovým bubnem činila 0,12 mm a mezi horním koncem obložení a brzdovým bubnem 0,20
mm. Měření se provádí podélným výřezem poblíž obvodu brzdového bubnu.
Při sundávání brzdových čelistí je třeba zajistit písty brzdových válečků, aby nevypadly a
před vyjmutím vratné pružiny (č. 2, obr. 89) natočit všechny excentry na nejnižší polohu
brzdových čelistí.
Při nasazování je třeba dbát toho, aby čelist s delším obložením byla přední čelistí na
všech čtyřech kolech. Po nasazení kotevních čepů (č. 12, obr. 89), natočit všechny excentry na
nejnižší polohu brzdových čelistí.
Při nasazování je třeba dbát toho, aby čelist s delším obložením byla přední čelistí na
všech čtyřech kolech. Po nasazení kotevních čepů (č. 12, obr. 89), plotýnky (č. 2) a kroužků
se nastaví čepy tak, aby na nich vyražené značky stály proti sobě a zajistí se maticemi (č. 15).
Aby byla zajištěna stejnoměrná účinnost brzd, je třeba současně vyměnit obložení (stejné
velikosti a materiálu) na obou předních nebo obou zadních kolech, nejlépe však na všech
čtyřech kolech.
Pokud do brzdového systému vnikl vzduch (pozná se to tím, že brzdový pedál při
sešlápnutí pruží), je třeba brzdy odvzdušnit. Správný postup při odvzdušňování jednotlivých
kol je následující. Započne se pravým zadním kolem, pokračuje se pravým předním a levým
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zadním kolem a končí se levým předním kolem. Během odvzdušňování se má udržovat
hladina kapaliny v hlavním válci na 3/4 maximálního stavu. Před odvzdušňováním se
především očistí nečistoty kolem plnicí zátky hlavního válce a kolem všech odvzdušňovacích
ventilů. Hlavní válec se doplní brzdovou kapalinou až po spodní okraj plnicího hrdla. Na
odvzdušňovací ventil pravého zadního kola se připojí hadička, jejíž druhý konec je ponořen
do brzdové kapaliny. Odvzdušňovací ventilek se povolí o 1/2 – 3/4 otáčky (obr. 90). Brzdový
pedál se rukou zmáčkne a pak se pomalu uvolňuje. Když se přestanou tvořit při stlačení
pedálu na ponořeném konci hadičky bubliny, utáhne se odvzdušňovací ventil a hadička se
sejme. Po odvzdušnění všech kol se doplní brzdová kapalina do hlavního brzdového válce a
zašroubuje se plnicí zátka. Kapalina, vytlačená při odvzdušňování se nemá používat k
doplňování brzdového válce, protože obsahuje vzduchové bublinky a nečistotu.
Součásti brzdového systému lze čistit pouze lihem. Při čistění hlavního válce je třeba
profouknout i kanálky (č. 14 a 15). Vůle mezi pístem a válcem může být v rozsahu od 0,025
mm do 0,127 mm. Po sestavení válce se naplní zásobník do 1/2 brzdovou kapalinou a
pohybováním pístu pomocí pístní tyčky se naplní hlavní válec tak, aby brzdová kapalina
pronikla až k přípojce vedení. Pak se teprve hlavní válec namontuje na rám vozidla.
U brzdových válečků v kolech může být vůle mezi pístem a válcem 0,05 mm. Jejich
sestavení znázorňuje obr. 92.
Brzdové hadičky u předních kol jsou chráněny plechovými kryty. Po demontáži kterékoli
součásti brzdového systému, související s vedením brzdové kapaliny, je třeba brzdy
odvzdušnit.
Ruční brzda působí prostřednictvím brzdového kotouče na zadním kloubovém hřídeli na
zadní kola, při zapojeném předním náhonu i na přední. Při seřizování ruční (parkovací) brzdy
(obr. 94) se zcela zasune její rukojeť na přístrojové desce. Pod vozem se zkontroluje, zda-li se
zcela uvolnila převodová lomená páka brzdy. Kotevní šroub (č. 1, obr. 94) se seřídí tak, aby
vznikla vůle 0,13 – 0,25 mm mezi obložením a bubnem u šroubu. Pak se utahuje seřizovací
matice (č. 2), dokud obložení těsně nepřilne k brzdovému bubnu. Šroub (č. 3) se seřídí tak,
aby se jeho hlava opírala o pás brzdy a jeho matice o spodní stranu držáku. Nakonec se povolí
o dvě otáčky seřizovací matice (č. 2), tím vznikne přibližně 0,25 mm široká mezera mezi
brzdovým bubnem a obložením. Občas je třeba namazat brzdové lanko. Ruční brzdu lze
použít pouze jako parkovací, nouzovým zabrzděním rozjetého vozidla se může spálit její
obložení.
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PORUCHY BRZD
Drhnutí brzd
Špatné seřízení brzdových čelistí
Váznoucí brzdové válečky
Špatná brzdová kapalina
Nesprávné seřízení pedálu
Ucpaný přepouštěcí kanálek hlavního brzdového válce
Blokování jednoho kola
Nesprávné seřízení čelistí
Ucpaná brzdová hadička
Vadná vratná pružina brzdových čelistí
Poškození válečku nebo jeho těsnicí manžety
Uvolněná nebo poškozená ložiska kola
B l o k o v á n í b r z d - vůz při brždění uhýbá do strany
Nesprávné seřízení kotevního čepu některého kola
Brzdové obložení znečistěné mazivem nebo brzdovou kapalinou
Nečistota uvázlá mezi obložením a brzdovým bubnem
Podřený brzdový buben
Uvolněná ložiska kol
Uvolněné třmeny péra nápravy
Uvolněný štít brzdy
Brzdová obložení z různého materiálu
Prohozené přední a zadní brzdové čelisti
Podhuštěné nebo nestejnoměrně sjeté pneumatiky
N a d mě r n á v ů l e p e d á l u
Opotřebované obložení (lze seřídit)
Sedřené obložení (třeba vyměnit)
Netěsné brzdové vedení
Vydřené brzdové bubny
Nasazeno slabé brzdové obložení
Zavzdušněný brzdový systém
Brzdový pedál pruží
Zavzdušněný brzdový systém
Nesprávné seřízení brzdových čelistí
Blokování kol
Znečištěné nebo zborcené brzdové obložení
Deformované brzdové bubny nebo špatně seřízené čelisti
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Skřípání brzd
Poškozená brzdová čelist
Povolené nebo sedřené obložení
Nečistota uvázlá v obložení
Špatné seřízení

TECHNICKÝ

POPIS

H l a v n í b r z d o v ý v á l e c .................................... průměr 1“ (25,4 mm)
P ř e d n í v á l e č k y .....................................................

1“ (25,4 mm)

Z a d n í v á l e č k y .......................................................

3/4“ (19,0 mm)

B r z d o v é č e l i s t i .................................................... Bendix 9“ x 1,75“
Brzdové obložení
plocha ................................................................................ 760 cm
délka .................................................................................. 260 mm ......... přední čelist
168 mm ......... zadní čelist
šířka ................................................................................... 44,5 mm
síla ..................................................................................... 4,76 mm
R u č n í b r z d a ............................................................ mechanická – 6“
délka obložení ................................................................... 472 mm
šířka obložení .................................................................... 51 mm
síla obložení ...................................................................... 4,0 mm
Pružiny
vratná pružina brzdového pedálu ...................................... délka ....... 149 mm
(zatížením 10 kg se prodlouží na 192 mm)
vratná pružina brzdových čelistí ....................................... délka ....... 148 mm
(zatížením 18 kg se prodlouží na 157 mm)
Pružina hlavního brzdového válce se při zatížení 2,7 kg stlačí na délku 49 mm
Pružina brzdového válečku v kole se při zatížení 0,5 kg stlačí na délku 36 mm
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KOLA A BRZDOVÉ BUBNY
Přední i zadní kola se otáčejí na dvou protilehlých kuželíkových ložiskách. Funkce a
životnost ložisek závisí na jejich správném seřízení, mazání a pravidelných kontrolách. Při
správném seřízení ložisek se kola na vyzdviženém vozidle volně otáčejí, ale boční vůle kol je
téměř neznatelná.
Seřízení ložisek kol se provádí tak, že se u přední nápravy sejme krytka matice, matice
polonápravy, podložka a hnací příruba, u zadní nápravy se vyjme poloosa. Narovná se ohnutý
okraj podložky zajišťovací matice a matice se povolí. Seřizovací matice se utáhne natolik, aby
se kolo po roztočení zastavovalo. Matice se pak povolí o 1/6 otáčky, případně poněkud více
natolik, aby se kolo volně protáčelo. Zajišťovací matice se dotáhne a přehne se zajišťovací
podložka. Seřízení se ověří protočením kola a montáž se ukončí nasazením všech sejmutých
částí.
Před mazáním ložisek je třeba střední část brzdového bubnu i ložiska důkladně vyčistit a
promýt. Ulpělé staré mazivo se očistí čistým tvrdým kartáčem. Po vyčistění je třeba stav
ložisek a těsnicích kroužků zkontrolovat. Po důkladném promazání se součásti namontují
nazpět. Hlavice kol s pravotočivými šrouby se montují na pravou stranu vozidla, hlavice s
levotočivými šrouby na stranu levou (při pohledu na vozidlo zezadu).
Brzdové bubny jsou upevněny na hlavicích kol pěti rýhovanými šrouby. Na tytéž šrouby se
nasazují disky kol. K sundání brzdových bubnů s hlavic kol je třeba vyrazit tyto šrouby. Při
nasazování bubnů je třeba dbát toho, aby stykové plochy byly čisté a rovné. Otvory v bubnu
se nastaví na odpovídající otvory v hlavici kola a buben se nasadí osazením na hlavici. Pět
nových rýhovaných šroubů se prostrčí otvory a narazí na svá místa. Kulatý špalík o průměru
přibližně stejném jako je průměr hlavy šroubu se upne do svěráku, hlavice kola s nasazeným
bubnem se pak na něj umístí tak, aby se špalíku dotýkala hlavou šroubu. Průbojníkem se pak
šroub rozková do zapuštěné části náboje. Výchylka plochy bubnu při otáčení může dosahovat
maximálně 0,08 mm, jinak je nutno šrouby přesadit do správné polohy. Šrouby levého
brzdového bubnu jsou označeny písmenem „L“, vyraženým do hlavy šroubu. Matice s levým
závitem bývají označeny rýhou kolem ploch šestihranu na jeho hranách. Náboje kol s těmito
levotočivými šrouby se montují na levou stranu vozidla.
Nasazení pneumatik je ulehčeno dělenými ráfky kol. Při skládání se dotahují stejnoměrně
vždy protilehlé šrouby, aby se disky nevykřivily. Šrouby kol se po sundání vozidla se zvedáku
dodatečně řádně dotáhnou. Kola jsou opatřena buď to prohloubenými ráfky 16 x 4,00 , nebo
16 x 4,50 a pneumatikami 16 x 6,00. Každé kolo je osazeno dvěma ložisky „Timken“ (vnitřní
část ........... 18590 , vnější kroužek .......... 18520).
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ŘÍZENÍ
Řídicí systém (obr. 97, 98) má proměnlivý převod, závislý na úhlu stočení předních
kol.Ložiska se seřizují podložkami (č. 13) pod horním krytem skříně řízení. Před seřizováním
se odpojí táhlo řízení a povolí držák sloupku na přístrojové desce. Povolí se i šrouby,
přidržující skříň řízení na rámu vozidla, aby se celé řízení uvolnilo a řídicí tyč se tím
vyrovnala.
Seřízení kuličkových ložisek se provede tak, aby řízení kladlo sotva znatelný odpor, ale
volantem musí jít lehce protáčet jednou rukou. Před seřízením se povolí seřizovací šroub (č.
19) bočního krytu skříně, aby se uvolnily kuželové čepy hřídele řízení, zasahující do šneku
řízení. Vyšroubují se šrouby horního víka a víko (č. 12) se odsune. Podložky (č. 13) se
vyrábějí v síle 0,002“ (0,05 mm), 0,003“ (0,08 mm) a 0,010“ (0,25 mm). Je-li řízení volné,
přestřihne se přiměřená podložka a sundá se. Víko skříně se opět dotáhne a řízení se
přezkouší.
Seřízení kuželových čepů hřídele řízení se proved tak, aby byl slabě znát jejich odpor při
pomalém otáčení volantem z jedné krajní polohy do druhé. Vůle kuželových čepů v drážkách
šneku se projevuje podélnou vůli hřídele řízení a rovněž vůlí na hlavní páce řízení. Drážka
šneku je ve střední části šneku mělčí, aby bylo umožněno přesné seřízení vůle pro přímou
jízdu. Poněkud věší vůle při stočeném řízení není na závadu. Při seřizování je však třeba
přezkoušet vůli v plném rozsahu závitu šneku, aby řízení v některém místě nedrhlo.
Pro vymontování řízení z vozidla je třeba sejmout levý přední blatník, volant a sloupek
řízení, uvolnit plechový kryt kolem sloupku řízení na podlaze a odpojit vedení k houkačce od
kontaktu (č. 37, obr. 98). Táhlo řízení se pak odpojí od čepu hlavní páky řízení (č. 21) a
vyšroubují se tři šrouby, přidržující skříň řízení k rámu. Při zpětném nasazení se uchycovací
šrouby skříně utahují silou asi 6 kpm.
Demontáž řízení lze provést po stažení hlavní páky řízení (č. 21, obr. 98) stahovákem a to
po odšroubování matice (č. 22) a sejmutí podložky (č. 23). Povolí se zajišťovací matice (č.
20) a seřizovací šroub (č. 19) o několik otáček. Dále se vyšroubují šrouby bočního víka a víko
skříně (č. 18) se sejme. Potom lze vyjmout i hřídel řízení (č. 16). Po odšroubování horního
krytu řízení lze dále vyjmout ze skříně řízení řídicí tyč i se šnekem a ložisky. Ložiska a jejich
vnější kroužky nesmí být opotřebovány a na šneku nesmí být otřepy. Kuželové čepy na vačce
hřídele řízení nemají být podřené, nebo příliš zploštělé. Je třeba zkontrolovat i vůli hřídele ve
vložce skříně řízení a ložisko na horním konce sloupku řízení.
Skládání řízení se provádí opačným postupem. Po seřízení ložisek se provede seřízení
kuželových čepů v drážkách šneku. Pružinové sedlo (č. 25, obr. 97) v horní části sloupku
řízení pod pružinou (č. 26) horního ložiska se usadí tak, aby jeho vnitřní příruba byla otočena
proti ložisku a ne dovnitř pružiny.
Nasazení volantu po montáži řízení do vozidla se provede tak, že se kola natočí do
přímého směru, otočením volně nasazeného volantu do obou krajích poloh a určením středu
mezi těmito polohami se nastaví řídicí tyč do polohy pro přímou jízdu. Volant se sejme a
nasadí znovu ve správné poloze, kdy příčka volantu s vylisovanou značkou směřuje dolů k
sedadlu řidiče a kryje se při pohledu zezadu se sloupkem řízení.
Táhlo řízení (č. 9, obr. 100) je opatřeno lůžky kulových čepů. Na předním konci (u
nápravy) je pružina (č. 4) s pojistným nábojem (č. 5) vložena mezi dno pouzdra a sedlo
kulového čepu. Na zadním konci táhla řízení (u skříně řízení) je pružina (č.15) s pojistným
nábojem (č. 16) nasazena mezi lůžko kulového čepu a seřizovací šroub (č. 17) na konci táhla
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řízení. Seřízení kulového čepu v lůžkách se provede tak, že se seřizovací šroub zašroubuje
pevně proti kulovému čepu, vrátí se pak o 1/2 otáčky a zajistí novou závlačkou.
Řídicí tyče (č. 11 a 14, obr. 101) se skládají z tyče, kulových čepů a objímek. Držáky čepů
mají pravý a levý závit, což umožňuje seřizování sbíhavosti bez uvolnění kulových čepů z
pák řízení. Jejich rozměry jsou uvedeny v oddíle „Přední náprava“.
Seřízení geometrie přední nápravy se provádí až po seřízení ložisek kol a kloubů, aby
nedocházelo k chybám v měření.
Sbíhavost předních kol (obr. 102) je hodnota, o kterou je vzdálenost mezi okraji ráfků kola
nebo středy vypuklých ploch pneumatik vpředu kratší než vzadu. Měří se, když jsou kola
nastavena do přímého směru. Vzhledem k tomu, že rozchod kol vpředu i vzadu je stejný, je
možno použít k seřízení přítlačného pravítka nebo nataženého lanka. Na obr. 102 hodnota
1/16“ znamená 1,6 mm. Lomená páka řízení se nastaví v poloze kolmé na přední nápravu a
podle pravítka nebo lanka se srovná otáčením levé řídicí tyče levé kolo do přímého směru.
Totéž se provede s pravým kolem. Sbíhavost 1,2 – 2,4 mm se nyní nastaví zkrácením pravé
řídicí tyče o jednu otáčku.
Odklon kola (obr. 103) nelze seřídit. Pokud je pozměněn vadnými ložisky, lze ložiska
vyměnit, je-li narušen ohnutím nápravy, nelze závadu běžnými prostředky odstranit. Špatný
odklon je příčinou rychlého sjíždění okrajů pneumatik.
Záklon nápravy (obr. 104) zajišťuje podélnou stabilitu vozidla a po vybočení vrací řízení
do polohy pro přímou jízdu. Rovněž záklon nápravy nelze seřizovat. Úhel natočení pravého a
levého předního kola v plném rejdu je rozdílný (obr. 105). Jsou-li kola natočena tak, aby úhel
natočení vnitřního kola činil 20 st. („I“), úhel natočení vnějšího kola má činit 19 st. a 45 min.
Tento vztah zajišťuje správné nakřivení řídicích pák. Rozdíl mezi úhly stočení v levé zatáčce
určuje levá řídicí páka, v pravé zatáčce pravá. Menší nesrovnalosti lze opravit vhodným
nahnutím příslušné řídicí páky za studena (nahřátí poruší strukturu a tím pevnost materiálu).
Lomená páka řízení je uložena na dvou jehlových ložiskách. Je-li ohnutá a nelze ji za
studena srovnat, je třeba ji vyměnit. Čep úhlové páky lze z nápravy vyjmout po vyražení jeho
zajišťovacího kolíčku proti levému kolu přední nápravy.
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PORUCHY ŘÍZENÍ
Řízení jde ztěžka
Nedostatečné promazání
Opotřebované kulové čepy
Příliš utažené táhlo řízení
Příliš utažený hřídel skříně řízení
Opotřebované součásti ve skříni řízení
Poruchy uvedené v odd. „Přední náprava“
Uvolněné řízení
Opotřebované kulové čepy
Opotřebovaná lůžka kulových čepů táhla řízení
Opotřebované součásti ve skříni řízení
Nesprávné seřízení vůle řízení
Nárazy v ř ízení
Příliš utažené táhlo řízení
Uvolněné třmeny pér přední nápravy
Uvolněná ložiska kol
Vadné tlumiče
Stáčení řízení
Vylomený střední šroub péra
Posunutí nápravy
Ohnutá řídicí páka
Řídicí páka špatně nasazena
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TECHNICKÝ POPIS
Řízení
Typ ................................................... šnekové s pákou se dvěma čepy
Převod .............................................. proměnný 14 – 12 – 14 : 1
Volant .............................................. 3 příčky, průměr 438 mm
Ložiska
Horní konec šneku ........................... kuličkové
Spodní konec šneku ......................... kuličkové
Hřídel skříně řízení .......................... bronzové vložky
Sloupek řízení nahoře ...................... kuličkové
Hřídel skříně řízení
Vůle ve vložkách ............................. 0,013 – 0,064 mm
Podélná vůle .................................... seřizuje se na 0,00 mm
Geometrie řízení
Poloměr zatáčky .............................. 5,49 m
Max. úhel stočení vnitřního kola .... 20 st.
vnějšího kola ..... 19 st. a 45 min.
Ostatní údaje jsou uvedeny v tech. popise sekce „Přední náprava“.
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RÁM
Rám je robustní konstrukce, vyroben je z nosníků tvaru „U“. Údržbu nevyžaduje, jen je
třeba občas zkontrolovat upevnění nárazníků a přívěsného háku. Čep horní čelisti háku a její
západky je třeba promazat.
Prohlídku přímosti rámu lze provést i při nasazené karoserii a to provažováním bodů A, B,
C, D (obr. 106) olovnicí na rovnou, nejlépe betonovou podlahu. Rozpůlením spojnic A – A a
D – D a spojením získaných bodů dostaneme podélnou osu rámu, od které mají mít všechny
body (určené tak, aby vždy dvě protilehlé spojnice bodů byly stejně dlouhé) stejnou
vzdálenost. K určení místa vykřivení se změří diagonály AB, BC, CD. Povolená diference
vždy mezi dvěma délkami křižujících se úhlopříček je 3,2 mm. Rovněž průsečíky těchto
úhlopříček se mají co nejvíc blížit podélé ose rámu.
Oprava rámu se provede v místě mezi těmi body, které vykazují nadměrnou odchylku po
přeměření a to za studen, aby nadměrným zahřátím nedošlo k porušení struktury materiálu a
k oslabení opravovaného místa na rámu.
Rovnoběžnost náprav se kontroluje po přeměření přímosti rámu. Přední náprava je správně
umístěna vzhledem k zadní tehdy, když vzdálenosti mezi středy opěrek pér, navařených na
nápravách jsou stejné.

TECHNICKÝ POPIS
Největší hloubka ........................................................
Největší síla ...............................................................
Výška pásu nosníku ...................................................
Délka rámu .................................................................
Šířka (vpředu i vzadu) ................................................
Váha ...........................................................................
Rozvor ........................................................................
Rozchod .....................................................................
Další údaje na obr. 106
3 3/8“ ..................... 86 mm
4 5/32“ ................... 106 mm
29 1/4“ ................... 743 mm
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106 mm
2,4 mm
44 mm
3118 mm
743 mm
63,5 kg
2032 mm
1226 mm (normální kola)
1245 mm (bojová kola)

34 3/4“ ........................ 883 mm
40 1/16“ ...................... 1017 mm
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PÉRA A TLUMIČE
Péra jsou konstruována tak, že každý hlavní list je zajištěn listem opěrným. Vyrobena jsou
ze zvláště kvalitního materiálu vzhledem k tomu, že jsou použita na vojenské terénní vozidlo.
Přesto se mohou poškodit, nejsou-li řádně dotaženy, jsou-li listy pootočeny (když chybí
některá spona), anebo jsou vadné tlumiče.
Přední péra mají délku 920 mm a šířku 44,4 mm. Mají každé po osmi listech, z nichž jeden
je list hlavní a druhý opěrný. Listy jsou sepnuty na každém péru čtyřmi sponami širokými 32
mm. Ačkoliv jsou levá i pravá pření pružina stejné konstrukce, vyžaduje levá k docílení
průhybu 7,9 mm zatížení 238 kg, pravá k témuž průhybu zatížení 177 kg. Je to proto, že
motor je uložen více na levé straně vozidla. Levá pružina je označena na spodní straně přední
části opěrného listu písmenem „L“. Přední konce předních pér jsou uchyceny na rámu
prostřednictvím výkyvných závěsů tvaru „U“, opatřených pouzdry s vnitřním i vnějším
závitem. Zadní oka pér jsou opatřena bronzovými pouzdry a uchycena na čepech, naražených
do lůžek pér a zajištěných maticemi a závlačkami. Poloviční péro pod levým předním pérem
je příčný stabilisátor (obr. 107).
Zadní péra (obr. 108) jsou dlouhá 1066 mm a široká 44,4 mm. Každé má devět listů a je
opatřeno čtyřmi sponami, širokými 32 mm. Průhyb obou při zatížení 363 kg má činit 6,4 mm.
Upevnění pér na rámu je obdobné, jako u předních, jen přední konce jsou uchyceny na čepech
a zadní na výkyvných závěsech.
Závěsy pér (obr. 109) jsou opatřeny pouzdry (č. 1 a 2) s levým nebo pravým závitem. Na
voze je použito šest pouzder s pravým závitem a dvě pouzdra s levým. Pouzdra opatřená
levým závitem jsou označena zářezy v hranách jejich šestihranů (obr. 111). Dva závěsy tvaru
„U“ jsou označeny malým nákovkem na tom rameni, které má levý závit (obr. 111). Tyto dva
závěsy jsou použity na levém předním a pravém zadním péru, přitom rameno s levým závitem
je nasazeno do oka péra. Všechny závěsy se nasazují tak, aby šestihranné hlavy jejich pouzder
byly na vnějších stranách rámu.
Nasazení závěsu se provede tak, že po nasazení těsnění na jeho ramena se závěs zasune do
konsoly na rámu a do oka péra. Horní pouzdro se nasadí tak, aby se nekřížily závity a dotáhne
se do jedné poloviny závitu. Pak se postupně střídavě dotahují horní a spodní pouzdro, až
horní dosedne výstupkem na šestihranu ke konsole rámu a u spodního pouzdra zbude vůle 1,6
mm mezi šestihranem a pružinou. Po montáži se přezkouší volný chod závěsu propérováním
vozidla.
Péro se nejlépe vymontuje z vozidla tak, že se umístí zvedák pod boční nosník rámu a
vozidlo se zvedne natolik, aby se péro odlehčilo, ale kolo zůstalo stát na zemi. Pak se uvolní
upevňovací třmeny pér a upínací deska péra nebo příčný stabilisátor. Zvedák se poněkud
sníží, aby se péro uvolnilo od nápravy a po odšroubování matice se vyrazí čep (obr.110) z
lůžka péra. Nakonec se vyšroubují pouzdra ze závěsů pér.
Nasazení péra se provede tak, že se nejprve nasadí čep do lůžka péra a pak teprve se
zašroubují pouzdra závěsu. Zvedák se pak zvýší a po usazení hlavy svorníku (středového
šroubu) do jejího lůžka v nosníku péra na nápravě se nasadí upínací deska a dotáhnou se
upínací třmeny silou 7 – 8 kpm (v případě nasazení příčného stabilisátoru silou 8 – 9 kpm).
Matice čepu v lůžku pružiny se utahuje silou 3 – 4 kpm.
Všechny součásti pér jsou náročné na mazání a je třeba je často kontrolovat.
Tlumiče (obr. 112 a 113) jsou teleskopické, dvoučinné a dají se nastavit na různou
účinnost. Nastavení se provede tak, že se sejme spodní konec tlumiče s jeho uchycovacího
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čepu na upínací desce péra, vysune se a pootočí do té polohy, aby byla patrna seřizovací
ryska, po upevnění seřizovacího klíče do štěrbiny se otočí spodním koncem tlumiče proti
směru pohybu hodinových ručiček o dvě otáčky. Tím se dosáhne normálního nastavení.
Pootočením ve směru pohybu hodinových ručiček se nastaví vyšší účinnost tlumičů (vhodná
pro náročný terén), dalším otočením na opačnou stranu se účinnost tlumičů sníží a zlepší se
jakost pérování na kvalitních cestách.
Tlumiče jsou plněny speciálním tlumičovým olejem a ani pro snadnější nasazení pružných
bloků v okách tlumičů se nesmí použít normálního oleje, ale oleje tlumičového.

PORUCHY PÉR
Zlomení péra u středního šroubu
Povolené upínací třmeny
Zlomení hlavního listu na konci
Příliš utažené závěsy nebo čep v lůžku péra
Slabé tlumiče
Nedostatečné promazání
Velký náraz na péro
Nadměrné opotřebování
Uvolněné oko hlavního listu
Špatně nasazené pouzdro
Nedostatečné mazání

pouzder

závěsů

Tlučení tlumiče
Nedostatek tlumičového oleje
Poškozený vnitřní válec
Povolený držák
Vydřené pružné bloky v okách
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TECHNICKÝ

POPIS

Přední péra
Délka (od středu předního do středu zadního oka) ........ ......................... 921 mm
Šířka ........................................................................................................ 44,4 mm
Počet listů ................................................................................................ 8
Počet spon .............................................................................................. 4
Vzdálenost středu oka od středu svorníku .............................................. 460 mm
Prohnutí při zatížení 238 kg (levé péro) ................................................. 7,9 mm
177 kg (pravé péro) ................................................ 7,9 mm
Vložka zadního oka ............................ délka 44,4 mm, vnitřní průměr 14,39 mm
Zadní péro
Délka ...................................................................................................... 1066 mm
Šířka ....................................................................................................... 44,4 mm
Počet listů ............................................................................................... 9
Počet spon ............................................................................................... 4
Vzdálenost středu oka od středu svorníku .............................................. 533 mm
Prohnutí při zatížení 363 kg ................................................................... 6,4 mm
Vložka předního oka .......................... délka 44,4 mm, vnitřní průměr 14,39 mm
Tlumiče
Přední ......................... délka stlačeného ................................................ 268 mm
vysunutého .............................................. 410 mm
Zadní .......................... délka stlačeného . ................................................ 294 mm
vysunutého ............................................... 460 mm
Výrobce ................................................................................................... Monros
Uchycení ............................................. oka s pružnými bloky
Seřízení ............................................... nastavení na tvrdé, normální nebo měkké pérování
Plnění .................................................. tlumičovým olejem
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KAROSERIE
Karoserie je částečně svařovaná a částečně sešroubovaná z panelů. Je třeba dbát toho, aby
byla řádně dotažena k rámu vozidla. Vypouštěcí zátky nateklé vody jsou na nejnižších místech
podlahy na levé i pravé straně.
Vozidla jsou vybavena lopatou a sekerou, jejichž upevnění znázorňuje obr. 114.
Okenní štít lze po uvolnění dvou upínacích třmenů položit na kapotu a zajistit příchytnými
kotvičkami, nebo po vytočení dvou křídlových matic sejmout.
Okenní rám lze zvednout a zajistit v otevřené poloze. Po uvolnění opěrek lze celý rám ze
štítu vyjmout tak, že se vykloní co nejvíce nahoru a vytlačí z drážky štítu na levou stranu
vozidla. Po uvolnění šroubů rámu je možno horní část rámu uvolnit a vyjmout okenní skla.
Střecha je plátěná a nasazuje se na oblouky, zajištěné ve správné poloze popruhy. Složená
se vozí pod pravým sedadlem.
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POZNÁMKY
Převod některých hodnot
1 in. = 1“ = 25,3995 mm
1 ft. = 0,304794 m
1 mile = 1,609315 km
1 cu inch = 16,3871 kub. cm
1 square inch = 6,4516 čtver. cm
Převod mílí na
míle ...................... km
1
1,6
2
3,2
3
4,8
4
6,4
5
8,0
10
16,1

1 lb = 0,4536 kg
1 gallon US = 3,785 l
1 Lb = 1 lbf = 0,4535 kp
1 lb/sq.in. = 0,0703 kg/cm čtver.
1 ounce = 1 oz = 28,35 g

kilometry
míle ...................... km
15
24,1
20
32,2
25
40,2
30
48,3
35
56,3
40
64,4

Převod teplot ve st. Celsia a st.
st. C .................. st. F
st. C ................. st. F
-30
-22
0
32
-20
-4
5
41
-15
5
10
50
-10
14
20
68
-5
23
30
86
Vzorce pro přepočet:
st. C = (st. F – 32) x 5/9
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míle ...................... km
45
72,4
50
80,5
55
88,5
60
96,6
65
104,6
70
112,7
Fahrenheita
st. C .................. st. F
60
140
70
158
80
176
90
194
100
212

st. F = (st. C x 9/5) + 32
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0–4

MAZIVO
ZPŮSOB
MNOŽST
MAZÁNÍ
VÍ
zimní
letní
Blok motoru
Plnicím hrdlem
3,8 l
SAE 10
AD 3
SAE 30
AD 9
Převodovka
Plnicí zátkou
0,7 l
SAE 80
PP 90
SAE 90
PP 90
Red. převodovka
Plnicí zátkou
1,4 l
SAE 80
PP 90
SAE 90
PP 90
Diferenciál př. i zad.
Plnicí zátkou
1,2 l
SAE 80 EP PP 90 H
SAE 90 EP PP 90 H
Kříže kloub. hřídelů
Maznicemi
SAE 140
A 00
SAE 140
A 00
Čistič vzduchu
Sejmutím misky
0,7 l
SAE 10
AD 3
SAE 30
AD 9
Klouby před. nápravy
Plnicí zátkou
230 g
NLGI 0
A 00
NLGI 1
A 00
Ložiska kol
Po demontáži
NLGI 0
AV 2
NLGI 1
AV 2
Skříň řízení
Plnicí zátkou
185 g
SAE 80 EP A 00
SAE 90 EP A 00
Čepy řízení
7 maznicemi
NLGI 0
A 00
NLGI 1
A 00
Závěsy a čepy pér
10 maznicemi
NLGI 0
A 00
NLGI 1
A 00
Brzd. a spojk. pedál
2 maznicemi
NLGI 0
A 00
NLGI 1
A 00
Hřídel pák red. skříně
Maznicí
NLGI 0
A 00
NLGI 1
A 00
Kluz. spoje kardanů
Maznicí
NLGI 0
A 00
NLGI 1
A 00
Spouštěč
Otvorem v kr. lož.
5 kapek
SAE 10
AD 3
SAE 30
AD 9
Rozdělovač
Kapátkem
5 kapek
SAE 10
AD 3
SAE 30
AD 9
Hřídel rozdělovače, vačka Potřením
NLGI 0
A 00
NLGI 1
A 00
Ostatní pohyblivé součásti rozdělovače i jiné se promazávají několika kapkami motorového oleje
MAZANÁ SOUČÁST
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MIL
2000
6000
6000
6000
1000
2000
1000
6000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
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