Konštrukcia, údržba a výbava motocykla
1. Základný opis konštrukcie motocykla

•
•
•
•
•

rám
vidlice
riaditká
kolesá
poháňacie zariadenie (motor, spojka, prevodovka, reťaz)
2. Povinná výbava motocykla

•

motolekárnička
Doporučená výbava

•
•
•

žiarovky (po jednej z každého druhu vonkajšieho osvetlenia)
poistky (ak sa používajú po jednej z každého druhu)
kľúče na bežnú opravu a údržbu vozidla
3. Čerpanie paliva, kontrola prevádzkových kvapalín
Pri nedostatku paliva (kontrolujeme na prístrojovej doske ak má motocykel kontrolku)
doplníme palivo na čerpacej stanici do nádrže. Ak motocykel nemá kontrolku paliva,
používame trojpolohový palivový uzáver. Pri nedostatku paliva prepneme do polohy
„rezerva“. Doplníme správny druh (benzín, dvojdobý motor benzín + olej v správnom
pomere).

•
•
•
•

brzdová kvapalina (kontrolujeme pred jazdou, priesvitná nádržka, medzi ryskami max.
a min.)
motorový olej (kontrolujeme mierkou, vozidlo musí byť v rovine) – len štvordobý motor
chladiaca kvapalina (stav zistíme v priehľadnej nádržke medzi ryskami, v zime nemrznúca
zmes) – len motor chladený kvapalinou
kontrola elektrolytu v akumulátore (dolievame destilovanú vodu)
4. Meranie tlaku v pneumatikách, meranie hĺbky dezénu pneumatiky
Tlak v pneumatikách meriame tlakomerom, hodnoty pre dané vozidlo udáva výrobca
vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík. Kontrolujeme približne raz za mesiac.
Kontrolujeme vždy aj náhradné koleso. Hĺbka dezénu sa meria hĺbkomerom alebo sa
kontroluje indikátorom opotrebovania (TWI). Minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
a u malých motocyklov (kategória L1 a L2) 1mm.
5. Rozpoznanie závad v pneumatikách
Poškodenie pneu. má vplyv na stabilitu vozidla, tj. bezpečnosť jazdy.
Možné závady:

•
•
•

defekt – servis, výmena kolesa
podhustené pneumatiky – do hustiť
nadmerne opotrebovaná – vymeniť

•

viditeľne poškodená (rozrezaná, vydutá, popraskaná, …) – vymeniť

6. Rozpoznanie závad v riadení, brzdovom systéme, výfukovom systéme
Riadenie – slúži na udržanie a zmenu smeru jazdy.
Závady v brzdovom systéme:

•
•

nebrzdia – servis
slabo brzdia – servis
Závady výfukového systému:

•
•
•

deravý výfuk (vysoký hluk) – servis
zle upevnený výfuk (ovisnutý) – upevniť
upchatý výfuk
7. Rozpoznanie závad v osvetlení vozidla, v smerových svetlách, spätných
zrkadlách a zvukových výstražných zariadeniach
Osvetlenie:

•
•
•

nesvieti svetlo – žiarovka alebo poistka
slabo svieti – znečistené sklo alebo parabola
nesprávne nastavené svetlá – servis
Smerové svetlá – ak niektoré smerové svetlo nefunguje, prerušuje v rýchlejších
intervaloch
Spätné zrkadlá:

•
•
•

znečistené
rozbité
nedá sa nastaviť
Zvukové výstražné zariadenie:

•
•

netrúbi
slabo trúbi

