
Jak správně

zazimovat
motorku

Aby stroj spolehlivě a bezpečně fungoval,
doporučujeme nezanedbávat údržbu před
delším odstavením motocyklu, aktuálně tedy i nyní,
před zimou.
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ZÁKLADNÍCH8 ÚKONŮ

které si můžete zkontrolovat před zimním odstavením
motocyklu.

BATERIE

Motocyklové baterie jsou choulostivější
než např. automobilové. 

V netemperované garáži, baterku z motocyklu vyndejte, dobijte a skladujte
v místě se stálou teplotou, která je vyšší než 15 stupňů. 

U motocyklů se většinou používají gelové baterie,
proto musíte použít nabíječku k tomu určenou.
Jedná se tzv. inteligentní, pulzní nabíječky.
Tyto nabíječky umí baterku průběžně vybíjet
a nabíjet.

OLEJ

Na výměnu motorového oleje jsou rozdílné názory. V době moderních
motorových olejů a přísad v nich, je lepší olej vyměnit na podzim. 

Nebojte se, že oleje pojmou vzdušnou vlhkost
a ztratí tak mazací schopnosti.

ŘETĚZ

Péči o řetěz věnujte pozornost
během celé motorkářské sezóny.

Řetěz si dobře vyčistěte, ideální jsou jednoduché kartáče a speciální spreje
na čištění. Dostupné jsou v každém motoshopu.

Po vyčištění řetěz namažte mazivem, které
je na to určené. Vždy je lepší tyto práce dělat
ihned po vyjížďce, kdy je řetěz teplý a  mazivo
se lépe do řetězu dostane.

PNEUMATIKY

Zkontrolujte si tlak předepsaný pro konkrétní motorku a pneumatiku.
Pneumatiku můžete přes zimu přefouknout o cca 10 % . 

Pokud máte stojany, umístěte motorku na ně.
Pokud ne, tak jednou až dvakrát za měsíc
s motorkou v garáži o kousek popojeďte.

6ZÁMKY NÁDRŽ

Do všech zámků si stříkněte
mazivo, ideálně WD40 a klíčkem
párkrát otočte. klíček Vám půjde

lépe zasunout a otáčet s ním.

Do plechové nádrže doporučujeme
přidat aditivum a dotankovat do plna.

U plastových nádrží stačí přidat aditivum
a dotankovat pouze cca půl nádrže. 

7 8TLUMIČE CHLADÍCÍ KAPALINA

Kluzné trubky si dobře očistěte a prachovky
si nastříkejte olejíčkem.  Vhodné je motorku

postavit na stojan, kvůli tlumičům
i kvůli již zmíněným pneumatikám. 

Zkontrolujte si hustotu chladicí kapaliny.
Můžete použít jednoduché a dostupné

hustoměry nebo Vám většina servisů stav
na počkání změří. 

www.srovnator.cz www.outdoor-liberec.cz
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