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Вступ 

 

Кожного дня нові моделі мотоциклів виходять на ринок з удосконаленими 

конструкціями та впровадженими новітніми технологіями. Ми створили цей 

посібник для досвідчених користувачів та спеціалістів з технічного обслуговування 

мотоциклів Loncin з детальними інструкціями щодо технічного обслуговування,  

регулювання та ремонту двигуна LONCIN YF300 (LX178MN). 

 

Під час друку посібника Loncin Motor Co використовувалися найактуальніші дані, 

діаграми, інформація та цільові показники. Loncin Motor Co. залишає за собою право 

в будь-який час вносити зміни до посібника без попереднього повідомлення. Усі 

права захищені компанією Loncin Motor Co. 

 

LONCIN YF300 (LX178MN) встановлюється на наступні мотоцикли LONCIN VOGE 

– LX300GY SX2 PRO, LX300GY-A DS2 PRO, 300 RALLY, LX300GS GP300/300RR, 

LX300-6/LX300-6J/300R, LX300-6H/300AC/300ACX, LX300-6N/300DS DS/300DSX.  
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Вступ 

 

Запобіжні заходи 

1. Запасні частини, мастильні матеріали та інші допоміжні матеріали повинні бути 

узгоджені або рекомендовані компанією Loncin. Мотоцикл може бути пошкодженим, 

якщо вибраний матеріал не відповідає специфікаціям та вимогам Loncin. 

2. Шайбу, ущільнювальні деталі та роз’єднувальний штифт потрібно замінити в разі  

повторного збирання мотоцикла. 

3. Болти та гайки повинні бути закріплені за послідовністю діагонального перехрестя та 

досягати обумовленого моменту кріплення, повертаючи 2 ～ 3 рази. 

4. Не очищуйте деталі мотоцикла легкозаймистими рідинами. Наносити мастило на 

рухому поверхню деталей перед установкою. 

5. Перевірте та підтвердіть правильність зборки мотоцикла, за допомогою повороту, 

переміщення та роботи. 
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Головні технічні показники 

 

Елемент 
Тип 

YF300 LONCIN 

Тип LX178MN 

Специфікація 

Одноциліндровий, 4-тактний двигун 

зміщений уперед, система рідинного 

охолоджування, 4 повітряні клапани, 2 

верхні розподільчі вали(DOHV). 

Основні параметри 

продуктивності 

Макс. потужність / швидкість 

обертання 
(19.3±5%) кВт / (8500±1.5%) об/хв 

Макс. крутний момент / 

швидкість обертання 
(24.5±5%) Н·м / (7000±1.5%) об/хв 

Мін. Витрати палива ≤340 г/ км*год 

Мін. стабільна швидкість 

обертання холостого ходу 
(1500±150) об/хв 

Основні параметри 

структури 

Діаметр циліндру 78 мм 

Хід поршню 61.2 мм 

Максимальний об’єм циліндру 292.4 мл 

Коефіцієнт стиснення  11.0:1 

Повітрозбірник OHV 

Запалювання CDI 

Змащування Стиснення та розбризкування 

Охолоджування Вода 

Коробка передач 

Тип зчеплення Механічне зчеплення, дискове, мокре. 

Коробка передач Міжнародна коробка передач 

Первинний коефіцієнт передачі 2.864 

1 передача 3 

2 передача 2 

3 передача 1.5 

4 передача 1.25 

5 передача 1.05 

6 передача 0.905 

Старт Ножний та електричний 

Карбюратор Вакуумна діафрагма MV34-5A 

Кут випередження запалювання 
1700±200 об/хв при 0˚ ± 1˚ 

5000± 200 об/хв при 25˚ ± 1˚ 

Свічка запалювання Резистивна B8RC 

Кут блокування для клапана впускного 

повітря 

Відкритий BTDC  0° (Відкритий при 1) 

Закритий ABDC  40° (Закритий при 1) 

Кут блокування для клапана випускного 

повітря 

Відкритий BBDC  37° (Відкритий при 1) 

Закритий ATDC  2° (Закритий при 1)   

Марка мастила 15W/40-SE 

Об’єм мастила  (мл) 1500±100 мл 

Вага нето (кг) 34±1 кг 
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Характеристики моментів кріплення 

 

№ Деталь Специфікація Кріплення (оберти) 

1 Свічка запалювання M10 15～20 

2 Болт кришки ГБЦ M6 8～12 

3 Болт кронштейну розподільчий вал M6 10～15 

4 Болт кріплення корпусу циліндра M6 10～15 

5 Болт кріплення ГБЦ M10 

40～50（Попереднє 

кріплення） 

50～60（Фінальне 

кріплення） 

6 Стопорний болт веденої зірочки ГРМ M6 10～15 

7 Болт кріплення натягувача M6 10～15 

8 Болт масляної трубки M8 10～15 

9 
Гайка кріплення первинної провідної 

шестерні 
M12 90～100 

10 Гайка кріплення зчеплення M12 70～80 

11 Стопорна гайка імпелера M6 10～15 

12 
Контрольний клапан використаного 

мастила 
M12 10～15 

13 Болт кріплення храповика M6 8～12 

14 Болт кріплення ротора M12 100～120 

15 Болт кріплення пластини барабана КПП M6 10～15 

16 Болт контрольної пластини M6 10～15 

17 
Позиційний болт важеля перемикання 

передач 
M10 25～30 

18 Пробка для зливу масла M12 32～40 

19 Ось штифтів регулятора ланцюга M8 25～30 

 

За винятком даних про моменти кріплення наведених у таблиці вище, при інших кріпленнях 

дотримуйтесь таблиці нижче. 

 

№ 

Назва деталі та 

специфікація 

Кріплення 

(оберти) 

1 Болт і гайка 5 мм 5～7 

2 Болт і гайка 6 мм 10～15 

3 Болт і гайка 8 мм 15～20 

4 Болт і гайка 10 мм 25～35 

5 Болт і гайка 12 мм 30～40 

6 Гвинт 5 мм 3.5～5 

7 Гвинт 6 мм 8～12 
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Схема технічного обслуговування 

 

                        Частота             

Деталь 
Показники одометра (км) 

 

 500 2000 5000 10000 15000 

Зчеплення – регулювання √  √  √  √  √  

Диск зчеплення – перевірка     √    √  

Свічка запалювання  -  

очищення та перевірка 

зазору 

√  √  √  √  √  

Зазор клапанів – перевірка         √  

Повітряний фільтр – 

очищення 
Кожні 1000 км 

Повітряний фільтр – заміна При пошкоджені 

Карбюратор - перевірка, 

регулювання 
√  √  √  √  √  

Кришка свічки запалювання 

– очищення 
Кожні 4000 км 

Масляний фільтр – заміна √    √    √  

Масло – заміна √    √    √  

Зірочка – Перевірка     √    √  

Охолоджуюча рідина – 

заміна 
Кожні 2 роки 

Радіатор – перевірка     √    √  

Паливна система – очищення √  √  √  √  √  

Гайки, шайби, болти – 

перевірка 
√    √    √  

Система змащування – 

перевірка 
√  √  √  √  √  

 

Технічне обслуговування мотоцикла повинно проводитися відповідно до таблиці вище 

Пункти, наведені у таблиці вище, повинні виконувати сервісні служби Loncin. 
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Система змащення 

 

Технічне обслуговування 

У цьому розділі представлена інформація про очищення, перевірку та заміну системи 

змащення та її частин. Цю роботу можна виконати без розбирання двигуна, але перед цим 

необхідно злити мастило. 

 

Вирішення поширених проблем 

 

1. Швидке використання мастила       

1) Протік мастила в дигуні.          

2) Стиранні кільця поршня.    

3) Стирання направляючого штока клапана впускного та випускного повітря. 

4) Стирання або пошкодження піддону для збору мастила. 

 

2. Брудне мастило 

1) Замініть мастило. 

2) Пошкодження отвору для заповнення мастила. 

 

3. Аномалії з мастилом 

1) Низький рівень мастила. 

2) Заблокована трубка для мастила або фільтруюча сітка. 

3) Пошкоджений масляний насос. 

 

Система змащення двигуна   

Для продуктивної роботи та подовженню строку експлуатації двигуна 

обирайте якісне мастило відповідно до посібника з експлуатації.  

Замінювати моторне мастило трансмісійним, рослинним або звичайним  

мастилом забороняється. 

 

Використовуйте для цього мотоцикла мастило марки 15W/40SE. 

У разі використання іншої марки мастила, обирайте мастило класу  

QE або SF. 

Густоту мастила слід обирати відповідно до вашого регіону та  

навколишньої температури згідно з таблицею праворуч.  

Перед заміною мастила необхідно злити старе мастило. Очистіть картер, а потім промийте 

його за допомогою керосину. 

 

Перевірка рівня мастила 

Для перевірки рівня мастила двигун не повинен бути гарячим. Зачекайте декілька хвилин 

після закінчення роботи двигуна, щоб масло потрапило на дно картера. 

Встановіть мотоцикл вертикально і перевірте рівень мастила через оглядове вікно, рівень  

мастила повинен бути між верхньою та нижньою позначками. 

У разі перевищення верхньої позначки - злийте надлишки мастила. 

У разі низького рівня мастила - додайте мастило. 
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Заміна мастила 

Замінюйте мастило до повного охолодження двигуна, 

неможливо  повністю злити мастило у холодного двигуна. 

Для злиття мастила розташуйте контейнер під двигуном і  

відкрутіть болт А. Перевірте ущільнювач та замініть його 

при виявленні пошкодження.  

 

Після повного спуску мастила закріпіть шайбу і болт А. 

Момент кріплення: 18 Н · м 

 

Залийте нове мастило і перевірте його рівень. 

 

Вимоги до мастила: 

Залийте 1,5 л мастила для нового двигуна; 

Залийте 1,3 л мастила, при заміні мастила без заміни 

вторинного масляного фільтра. 

Залийте 1,4 л мастила при заміні мастила і заміні масляного 

фільтра. 

 

 

Заміна вторинного масляного фільтра 

Відкрутіть кришку А, вийміть старий фільтр та замініть його 

на новий. Встановіть кришку. 

 

 

 

 

 

 

Заміна декомпресійного клапана 

Зніміть праву кришку картера та відкрутіть декомпресійний 

клапан А, встановіть новий клапан і щільно закрутіть. 

 

Момент кріплення: 15 Н · м 

 

 

 

 

Демонтаж масляного насоса 

Зніміть праву кришку картера, викрутіть гвинти А та зніміть 

масляний насос В 
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Збірка масляного насоса 

Очистіть метал та бруд з фільтр- сітки А. Розпиліть мастило на 

поверхню. Підтвердьте позиціонування штифта В та 

ущільнювального кільця С. Фільтр повинен бути  

встановлений. Залийте масло і закрутіть гвинт. 

 

 

 

 

Розбирання масляного насоса  

Зніміть шайбу C та еластичну шайбу B, зніміть вісь 

масляного насоса. Відкрутіть гвинт E кришки масляного 

насоса, і зніміть кришку А. Зніміть внутрішній і зовнішній 

ротори. 

 

 

 

Перевірка масляного насоса 

Відкрийте масляний насос, перевірте корпус насоса А, зовнішній 

ротор В, внутрішній ротор С і кришку D, у разі виявлення   

пошкоджених деталей – замініть їх, у разі потреби замініть 

комплект масляного насоса.  

 

  

 

 

Очищення фільтр-сітки 

Зніміть правий картер і вийміть масляну фільтр-сітку. Очистіть її. 

Заборонено використовувати бензин для очищення. 

Перевірте фільтр-сітку на наявність пошкоджень, замініть деталь 

у разі потреби. Встановіть масляну фільтр-сітку назад у картер.  
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Перевірка та регулювання 

 

У цьому розділі представлені технологічні характеристики та інформацію стосовно 

перевірки та регулювання двигуна YF300. 

 

Технологічні характеристики 

 

       1. Двигун 

 

Свічка запалювання                           B8RC 

                Зазор свічки запалювання                0.6～0.7 

Зазор клапанів                                   Вхідний клапан：0.1～0.19 

                                                                            Вихідний клапан：0.15～0.24 

Кут випередження запалювання      1700±200 об/хв при 0˚ ± 1˚ 

                                                                                          5000± 200 об/хв при 25˚ ± 1˚ 

                Стабільна швидкість обертання      1500±150об/хв    

                холостого ходу                          

                Тиск в циліндрі                                 ≥1200кПа 

 

Свічка запалювання 

Вийміть свічку за гільзу, візуально перевірте пошкодження ізолятора 

свічки запалювання та абляцію на електроді, у разі виявлення 

пошкоджень замініть свічку запалювання. 

 

Перевірте зазор між електродами щупом. Зазор між свічкою 

запалювання та електродом повинен бути в межах 0,6 ～ 0,7 мм. 

 

Обережно відрегулюйте зазор. Очистіть забруднення сталевим дротом 

або шайбою свічки запалювання. 

 

Закрутіть свічку запалювання вручну, а потім за гільзу, закрутіть кришку 

свічки запалювання. 

 

 

 

 

Зазор клапанів 

Зніміть кришку ГБЦ, кришку оглядового вікна та декоративну 

кришку А. Правильно вирівняйте позначки. Поверніть 

колінчастий вал проти годинникової стрілки, щоб встановити  

синхронізуючу мітку (Т-подібна лінія) на роторі та канавці на 

оглядовому отворі. Поршень повинен знаходитись у верхній  

точці зупинки такту стиснення. Лінія шкали ГБЦ « -» на 

розподільному валу повинна бути паралельною з поверхнею  

з'єднання на голівці циліндра.  

 

Увага: регулюйте клапани лише на холодному двигуні 
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Перевірка зазору клапанів 

Щоб виміряти зазор клапанів вставте щуп між колінчастим  

валом і ходовим валом. 

Зазор вхідного клапана: 0,1 ～ 0,19 

Зазор вихідного клапана: 0,15 ～ 0,24 

Відрегулюйте зазор у разі необхідності. 

 

  

Регулювання холостого ходу карбюратора 

Для регулювання холостого ходу карбюратора встановіть  

мотоцикл на основну підніжку. Регулювання проводиться на  

гарячому двигуні. Для регулювання холостого ходу поверніть  

регулювальну гайку. 

 

Холостий хід：1500±150 об/хв 

 

Примітки: регулюйте швидкість холостого ходу карбюратора 

після проходження періода обкатки двигуна. 

 

 

Вимірювання тиску в циліндрі 

Запустіть двигун для попереднього прогріву, вимкніть двигун, 

вийміть свічку запалювання та встановіть трубку B в місце  

установки свічки запалювання, вставте лічильник тиску А в 

напірну трубку В, повністю відкрийте дросель і запустіть  

двигун 4 ～ 6 разів. 

 

Примітка: Перевірте витік повітря на кожному з'єднанні 

лічильника тиску.  Запускайте двигун до тих пір, поки 

показник тиску не перестане зростати 4 ～ 6 разів. 

 

Тиск в циліндрі：≥1200кПа 
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Паливна система 

 

1. Будьте обережні під час використання бензину, підтримуйте хорошу вентиляцію повітря 

на робочому місці, а також тримайте на великій відстані від іскри та вогню. 

2. При розбиранні частин паливної системи зверніть увагу на положення кільця «Ｏ», при 

повторній збірці замініть на нове кільце «Ｏ». 

3. На дні поплавкової камери є гвинт для зливу бензину, у разі потреби послабте гвинт і 

злийте бензин. 

 

Вирішення поширених проблем 

 

1. Не можливо запустити двигун.    

1) Відсутнє паливо в бензобаці.                 

2) Паливо не надходить до карбюратора.        

3) Занадто багато бензина в циліндрі;             

4) Заблокований повітряний фільтр.                    

 

2. Низька концентрація змішаного газу.       

1) Форсунка карбюратора заблокована.               

2) Отвір для повітря на кришці бензобака заблокована.     

3) Паливний фільтр заблоковано. 

4) Поганий потік палива в паливній трубці.                   

5) Поломка поплавкової голки.                       

6) Низький рівень палива в карбюраторі.    

 

3. Висока концентрація змішаного газу.                    

1) Високий рівень палива в карбюраторі. 

2) Повітряна форсунка карбюратора заблокована. 

3) Несправність поплавка або несправність голки поплавка. 

4) Брудний повітряочисник. 

 

4. Нестійкий холостий хід, швидкість зупинки та погане обертання двигуна. 

1) Погане регулювання холостого ходу. 

2) Висока концентрація змішаного газу. 

3) Низький тиск в циліндрі. 

4) Заблокований повітряний фільтр. 

5) Погана якість пального. 

6) Домішки в пальному. 

 

  

Розбирання карбюратора 

Закрийте паливний перемикач і від'єднайте паливну трубку, зніміть  

кришки з обох сторін. Відкрутіть гвинт для зливу палива та злийте  

паливо з карбюратора. Відкрутіть гвинт, що з'єднує повітрозабірну  

трубку і карбюратор. 
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Розбирання поплавка, поплавкової голки та насадки 

Зніміть кришку поплавкової камери та з'єднувальний гвинт. 

Витягніть штифт поплавкового важеля. Вийміть поплавок та голку. 

 

 

 

 

 

 

Перевірте стирання або пошкодження на контактній поверхні 

поплавкової голки. 

Замініть поплавкову голку за необхідністю. 

 

Зніміть головний жиклер, трубку, головне сопло і жиклер 

холостого ходу. 

 

Увага: Враховуйте монтажне положення гвинта, інакше  

виникнуть проблеми при повторній збірці. 

 

Вимийте поверхню карбюратора, його отвори за допомогою 

чистячої рідини, а потім очистіть канал від бруду стисненим  

повітрям. Встановіть жиклер холостого ходу, трубку,  

головний жиклер в порядку розбирання. 

 

Вставте штифт важеля поплавця після встановлення поплавка 

і його голки. 

 

Відрегулюйте висоту поплавка. Виміряйте висоту поплавка. 

Висота поплавка D: 17 ± 0,5 мм 

A: Поверхня кінця камери поплавка 

B: Голка поплавка 

C: Поплавок 

 

Примітка: при вимірюванні не натискайте на голку поплавка  

 

Для регулювання висоти, повільно змінюйте кут поплавкового важеля, поки кінець важеля 

обережно не торкнеться поплавкої голки.   

 

Встановлення карбюратора  

Після установки карбюратора відрегулюйте вільне переміщення 

важеля дросельної заслінки на тросі дросельної заслінки. 

Вільне переміщення важеля дросельної заслінки: 2 ~ 3 мм 

 

Регулювання холостого ходу 

Запустіть двигун і розігрійте його до робочого стану, відрегулюйте 

гвинт регулювання дроселю холостого ходу до 1500 ± 150 об / хв. 

 

Кілька разів натисніть на важіль дросельної заслінки для перевірки 

стійкості прискорення і уповільнення двигуна. 
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Система охолодження 

 

Монтаж і обслуговування охолоджуючого насоса можна проводити тільки після зняття 

кришки. Не допускайте пошкодження двох стикових поверхонь кришки охолоджуючого 

насоса. 

 

Вирішення поширених проблем 

У разі виходу з ладу системи водяного охолодження двигун може перегріватись, що 

негативно позначається на його продуктивності. Проводьте регулярне ТО і за потребою 

виправляйте несправності системи охолодження. 

 

Охолоджуючу рідину слід вибирати в залежності від регіону і навколишньої температури. 

Температура замерзання охолоджуючої рідини повинна бути нижче, ніж найнижча 

температура навколишнього середовища. НЕ ЗАМІНЮЙТЕ охолоджуючу рідину водою. 

 

Виконуйте перевірку охолоджуючої рідини в баці на холодному двигуні. Якщо рівень 

охолоджуючої рідини значно нижчий, це вказує на витік охолоджуючої рідини. Необхідна  

подальша перевірка на виявлення витоків. Перевірте колір мастила, у разі внутрішнього 

витіку охолоджуючої рідини, колір мастила буде молочно-білий. У разі внутрішнього витіку 

мастила необхідно перевірити деталі двигуна пов'язані з проходженням рідини, ГБЦ, корпус 

циліндра, прокладка ГБЦ і правий картер. 

 

Огляньте шви кришки охолоджуючого насоса, радіатора, допоміжного резервуара та трубок 

для рідини, щоб перевірити зовнішній витік. 

 

Розбірка охолоджуючого насоса 

Перед розбиранням охолоджуючого насоса підкладіть під 

двигун контейнер, відкрутіть зливний болт і злийте 

охолоджуючу рідину з двигуна. 

 

Відкрутіть болт кріплення кришки водяного насоса, 

а потім зніміть кришку насоса. 

 

 

 

 

Зняття крильчатки охолоджуючого насоса 

Перевірте крильчатку на наявність пошкоджень, стирання  

і подряпини на статичному кільці гідро затвору. У разі 

виявлення пошкоджень, деталь необхідно замінити. 

 

Перевірте наявність пошкоджень на торцевій поверхні 

кришки охолоджуючого насоса. У разі 

виявлення пошкоджень, деталь необхідно замінити. 
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Установка насоса системи охолодження 

 

Натисніть і встановіть водонепроникне кільце на праву 

кришку.  

Натисніть і встановіть водяне обертове кільце на  

крильчатку водяного насоса, поверхня кільця має 

відповідати статичному кільцю, лицевою стороною назовні. 

 

Щільно зафіксуйте крильчатку насоса охолодження. 

 

Момент кріплення：10 Н.м. 

 

Встановіть кришку охолоджуючого насоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Головка циліндра та клапани 

 

Для обслуговування розподільчого валу, головки циліндра, штока клапана двигун повинен 

бути розібраний. Перед збіркою нанесіть мастило на розподільчий вал і шток. 

Розмір і специфікація для кожної деталі 

 

Деталь Стандартні (мм) Граничні (мм) 

Розподільчий 

вал 

Висота кулачка клапана впускного 

повітря 
36.20～36.30 36.10 

Висота кулачка клапана випускного 

повітря 
36.17～36.27 36.07 

Діаметр розподільчого валу 22.967～22.980 22.94 

Діаметр отвору кронштейну 

розподільчого валу 
23.000～23.021 23.08 

Зазор між кронштейном та 

розподільчим валом 
0.020～0.054 0.15 

Клапани 

Ширина лінії клапана впускного 

повітря 
0.7 0.45 

Ширина лінії клапана випускного 

повітря 
0.8 0.5 

Діаметр штока клапана впускного 

повітря 
4.475～4.49 4.460 

Діаметр штока клапана випускного 

повітря 
4.455～4.470 4.440 

Діаметр отвору  направляючої 

втулки клапана впускного повітря 
4.510～4.522 4.59 

Діаметр отвору  направляючої 

втулки клапана випускного повітря 
4.510～4.522 4.59 

Зазор між клапаном впускного 

повітря та направляючою втулкою 
0.02～0.047 0.07 

Зазор між клапаном випускного 

повітря та направляючою втулкою 
0.04～0.067 0.08 

Діаметр тарілки впускного клапана 28.9～29.1 / 

Діаметр тарілки випускного 

клапана 
24.9～25.1 / 

Зазор 

клапанів 

Впускний клапан 0.10～0.19 / 

Випускний клапан 0.15～0.24 / 

Пружини 

клапанів 

Висота внутрішньої пружини в 

вільному стані 
36.2 34.5 

Висото зовнішньої пружини в 

вільному стані 
41.1 39.4 

Довжина ланцюга (20 ланок) 127.0～127.4 138.9 
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Вирішення поширених проблем  

 

1. Низький тиск повітря в циліндрі: 

1) Клапани 

a. Неправильно відрегульований зазор клапанів 

b. Порушена герметичність клапанів 

c. Неправильний час розподілу газу 

d. Тріщина в пружині клапанів 

2) ГБЦ 

a. Погане з’єднання між ГБЦ та свічкою запалювання 

b. Пошкодження або протікання прокладки ГБЦ 

c. Тріщина або забруднення ГБЦ 

3) Корпус циліндра, поршень 

a. Тріщина або великий зазор між поршневими кільцями 

b. Тріщина або пошкодження поршня 

c. Великий отвір циліндра або в отвір попав бруд 

2. Голубий дим 

1) Стирання клапанів 

2) Пошкодження або протікання масляного піддону 

3) Протічка прокладки ГБЦ 

4) Великий зазор між поршневими кільцями 

3. Шумна робота двигуна 

1) Неправильний зазор клапанів 

2) Тріщина в пружині або заклинює клапан 

3) Знос розподільчого валу 

4) Довгий ланцюг приводу ГРМ 

5) Неправильний час розподілу газу 

6) Стирання або пошкодження натягувача ланцюга ГРМ 

7) Стирання зірочки приводу ГРМ. 

 

 

Розбирання кришки ГБЦ 

Відкрутіть кріпильний болт А на кришці ГБЦ. 

Зніміть кришку ГБЦ В. 

 

 

 

 

 

 

Зніміть кронштейн кулачка 

Зніміть кришку головки блоку циліндрів. 

Зніміть болт, що з'єднує кронштейн 

Зніміть кронштейн кулачка 
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Зняття розподільчого валу 

Зніміть кришку головки блоку циліндрів. 

Зніміть компресор натягувача на головці циліндра та болт на  

корпусі циліндра. Зніміть болт, що з'єднує кронштейн кулачка. 

Зніміть кронштейн кулачка, вийміть ланцюг 

Зніміть розподільчий вал. 

 

 

 

 

Увага: не впустіть ланцюг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка розподільчого валу 

 

Перевірте відстань підйому кожного кулачка. Виміряйте довжину А на 

мікрометром. Перевірте стирання. 

 

Висота кулачка впускного повітря 36.20～36.30 36.10 

Висота кулачка випускного повітря 36.17～36.27 36.07 

 

Перевірте діаметр горловини кожного розподільного вала 

для підтвердження стирання. 

 

Кулачок впускного та випускного повітря 

Стандартні розміри：22.967～22.980 

Граничні розміри：22.94 

 

Встановлення розподільчого валу 

 

Співпадання позначок 

Поверніть колінчастий вал D проти годинникової стрілки,  

поки позначка синхронізації A на лівій передній кришці та 

позначка В (T-образна позначка) на магнето (перегляд через 

оглядове вікно C) не співпадуть. Поршень знаходиться 

у верхній точці зупинки компресійного ходу. 

 

 

При установці розподільчого валу, позначки " -" повинні бути  

паралельні поверхні ГБЦ, як на малюнку праворуч. (Примітка: 

кулачок повітрозабірника відповідає лінії шкали "IN", а 

витяжний кулачок "EX"). Нанесіть мастило на шийку 

розподільчого вала та кулачок. 
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Розбірка ГБЦ 

Зніміть повітрозабірну трубку. 

Зніміть з'єднання водопровідної труби. 

Зніміть кришку ГБЦ. 

Зніміть кронштейн розподільчого вала. 

Зніміть розподільчий вал. 

Відкрутіть болт, що з'єднує корпус циліндра. 

Зніміть головку блоку циліндрів. 

 

 

Розбірка ГБЦ 

Притисніть пружину клапана за допомогою знімача клапана, 

зніміть стопорну скобу клапана. Відпустіть знімач клапана, і 

зніміть сідло пружини клапана, пружину, внутрішнє сідло 

пружини і клапан. 

 

Увага: щоб уникнути незворотного спотворення пружини,  

не допускайте надмірний натиск на пружину. 

 

Встановіть відмітки на всі зняті деталі для забезпечення їх установки в початкове положення 

при повторній збірці. 

  

Перевірте зворотний клапан і його направляючу трубку. 

Перевірте, чи немає вигину клапана, ненормального стирання  

або стирання на штоці клапана. 

Перевірте рух клапана в його направляючій трубці і виміряйте  

його зовнішній діаметр. 

    Стандартний       Граничний 

Вхідний клапан：  4.475～4.49         4.460 

Вихідний клапан： 4.455～4.470        4.440 

 

Вставте кожен клапан в направляючу трубку і простежте за 

рухом. Виміряйте внутрішній діаметр кожної направляючої  

трубки клапана за допомогою внутрішнього мікрометра, і 

обчисліть зазор між штоком та направляючою трубкою. 

                         Стандартний     Граничний 

Направляюча трубка  

вхідного клапана：            4.510～4.522     4.59 

Направляюча трубка 

вхідного клапана：            4.510～4.522     4.59 

Зазор між направляючою  

трубкою та вхідним клапаном： 0.02～0.047      0.07 

Зазор між направляючою  

трубкою та вихідним клапаном：0.04～0.067      0.08 

 

Увага: спочатку видаліть нагар в направляючої трубці, а потім  

виміряйте його внутрішній діаметр. 
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У разі необхідності заміни направляючої труби, необхідна 

повторне шліфування поверхні сідла клапана. 

 

Повністю очистіть скупчення нагару в камері згоряння, скребком 

видаліть залишки нагару на пластині ГБЦ. Не допускайте 

пошкодження пластини ГБЦ.  

 

 

Перевірте головку блоку циліндрів 

Перевірте тріщину на сідлі клапана і отворі свічки 

запалювання.  

Перевірте перекіс на голівці блоку циліндрів і рівність 

площинни головки блоку циліндрів за допомогою 

щупа, або ножа. 

Ліміт обслуговування: 0,05 

 

 

Пружина зворотного клапана 

Виміряйте висоту внутрішньої і зовнішньої пружини 

у вільному стані. 

       Стандартний    Граничний 

Внутрішня пружина：   36.2           34.5 

Зовнішня пружина：    41.1           39.4 

 

Заміна направляючої трубки 

Закріпіть головку блоку циліндрів і зніміть направляючу трубку з 

отвору клапана. 

 

Увага: не допускайте пошкодження головки блоку циліндрів 

при розбиранні направляючої трубки клапана. 

 

Зробіть розширення для нової направляючої трубки, натисніть і 

встановіть нову направляючу трубку та ущільнювальне кільце 

на ГБЦ 

 

Увага: нанесіть мастило на розгортку А, перед початком роботи. 

Провертайте інструмент при встановлені та вийманні. 

 

Промийте ГБЦ миючим засобом і очистіть металевий кокіль 

стисненим повітрям. 

 

Сідло зворотного клапана 

Виміряйте діаметр D сідла клапана і його ширину E. 

 

Стандартний діаметр D:      Вхід:   28,3 ~ 28,5 

                                                Вихід:  24,2 ~ 24,4 

Стандартний ширини Е: 

Впускний, випускний клапан:  1,0 ~ 1,2 

 

Відрегулюйте сідло, якщо воно не відповідає вимогам для правильної герметизації. 
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Перевірка клапанів 

Зніміть клапан і перевірте його контактну поверхню. У разі 

грубого, нерівномірного стирання контактної поверхні або 

поганий контакт із сідлом клапана, клапан необхідно замінити. 

 

Регулювання сідла клапана 

Фреза сідла клапана. 

Фреза з трьома різними кутами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрезерування області верхнього кільцевого ременя сідла  

клапана фрезою 32 °. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрезерування площі нижнього кільця ременя сідла  

клапана фрезою 60 °. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведіть точну обробку робочої поверхні клапана. 

Фезою на 45 ° по ширині. 

Стандартна ширина обробки поверхні: 1,0 ~ 1,2. 

 

 

 

 

Нанесіть чорнило для штампа на сідло клапана і зробіть його відбиток для перевірки 

контактної поверхні. 

 

Увага: хороша контактна поверхня між клапанами та сідлом важлива для герметизації 

двигуна. 
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Якщо контактна поверхня занадто висока зменшіть її 

висоту фрезою до 32 °. 

 

 

 

 

 

Якщо контактна поверхня занадто низька, збільште її висоту. 

фрезою 60 °. 

 

Обробіть поверхню сідла клапана фрезою під кутом 45 ° 

до досягнення необхідної ширини. 

 

Після завершення обробки сідла клапана нанесіть абразивний  

Розчин на сідло клапана, а потім встановіть клапан і  

відшліфуйте гумовим наконечником з абразивом. Промийте 

і очистіть залишки абразиву на голівці блоку циліндрів клапана, 

сідло клапана і його направляючу трубку. 

 

 

 

Збірка ГБЦ 

Встановіть маслозбірник на направляючу трубку клапана перед 

початком установка клапана. 

Нанесіть мастило на шток клапана впуску та випуску повітря, 

а потім встановіть їх в направляючу трубку. Встановіть 

пружину клапана та її сідло. 

 

Увага: при установці пружини, кінець пружини з невеликим 

нахилом повинен бути поверненим до ГБЦ. 

 

Натисніть на пружину клапана за допомогою знімача клапана, 

а потім встановіть скоби в сідло пружини клапана. 

 

Увага: щоб уникнути незворотного спотворення, не допускайте  

надмірного стиснення пружини. 

 

Злегка постукайте пластмасовим молотком по кінцю штока 

клапана для забезпечення міцної установки в паз. 

 

Установка ГБЦ 

Очистіть циліндр, а потім встановіть нову прокладку і  

інсталяційний штифт. 

 

Увага: не допускайте потрапляння бруду в циліндр. 

 

1. Встановіть нову прокладку і інсталяційний штифт. 

2. Встановіть болт A, B і шайбу на головку блоку циліндрів. 

3. Встановіть болти, що з'єднують корпус циліндра. 

4. Встановіть регулювальну шайбу і штовхач клапана. 
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5. Встановіть розподільчий вал 

6. Встановіть інсталяційний штифт і кронштейн кулачка. 

7. Встановіть натягувач. 

 

Увага: спочатку затягніть болти A і B і установіть в правильну 

позицію інсталяційний штифт. Затягуйте болти перехресно. 

Після вирівнення усіх деталей, затягніть болт A і B момент  

кріплення (45 ~ 45) Н. м, а потім затягніть до (50 ~ 55) Н. м, 

і остаточно затягніть болт М6. 

 

Нанесіть моторне мастило на шток клапана, розподільчий  

вал і шийку кулачка. Вирівняйте позначки при установці 

розподільчого вала. 

 

Встановіть в паз нову прокладку на кришку ГБЦ. 

 

Встановіть кришку на ГБЦ. 

 

Закрутіть болти на кришку ГБЦ. 

Момент кріплення: (8 ~ 10) Н. м. 
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Циліндр і поршень 

 

Встановіть нову шайбу та позиційний штифт перед установкою циліндра. Не допускайте 

потрапляння пилу та домішок в картер. 

 

Специфікація деталей 

 

Деталь Стандартний (мм) Граничний (мм) 

Циліндр Діаметр циліндра 78.00～78.01 78.07 

Поршень 

Зовнішній діаметр 

поршня 
77.950～77.97 77.805 

Внутрішній діаметр 

отвору поршневого 

штифта 

17.002～17.008 17.04 

Ширина паза 1го 

кільця 
1.01～1.03 1.11 

Ширина паза 2го 

кільця 
1.01～1.03 1.11 

Ширина паза 3го 

кільця 
2.01～2.03 2.11 

З’єднувальний штифт 

Діаметр отвору 

маленького кінця 

 

17.013～17.025 17.05 

Поршневий штифт Зовнішній діаметр 16.994.0～17.000 16.96 

Зазор між поршнем та циліндром 0.03～0.06 0.12 

Зазор між поршневим штифтом та отвором 0.002～0.014 0.02 

Зазор між поршневим штифтом та 

з’єднувальним штифтом  
0.013～0.031 0.05 

Товщина поршневих 

кілець 

1ше кільце 0.97～0.99 0.9 

2ге кільце 0.97～0.99 0.9 

Зазор між поршневими 

кільцями та їх пазами 

 

1ше кільце 0.02～0.06 0.16 

2ге кільце 0.02～0.06 0.16 

Зазор замикання 

поршневих кілець 

 

1ше кільце 0.15～0.3 0.65 

2ге кільце 0.20～0.35 0.7 

Масляне кільце 0.2～ 0.7 1.0 
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Вирішення поширених проблем 

 

1. Низький або нестабільний стиск          

1) Потертість циліндра або поршневого кільця 

2) Перегрів 

3) Накопичення вуглецю в камері згоряння або на поршні. 

2. Задимленість    

1) Потертість циліндра, поршня або його кілець. 

2) Неправильна установка поршневих кілець 

3) Подряпини на внутрішній стінці циліндра або поршні  

3. Ненормальний стукіт 

1) Стук або ненормальний звук 

2) Стирання циліндра або поршня 

3) Накопичення вуглецю на поршні 

 

Розбірка циліндра 

Зніміть головку циліндрів (див. розділ 6). 

Зніміть прокладку та позиційний штифт. 

Зніміть корпус циліндра. 

 

Увага: не впустіть ланцюг ГРМ в картер. 

 

Очистіть скребком поверхню циліндра. 

 

Увага: змащення циліндра бензином полегшить роботу  

та зменшить пошкодження при контакті з поверхнею 

циліндра.  

 

Перевірка циліндра  

Перевірте стирання та пошкодження циліндра. 

Виміряйте внутрішній діаметр у трьох положеннях. 

Положення A, B і C у верхній, середній і нижній частині. 

A=10 B=60 C=100 

 

Стандартні розміри  

отвору циліндра:     78,00～78,01 

Граничні розміри:    78.1 

 

 

Зніміть поршень 

Зніміть стопорне кільце поршневого пальця плоскогубцями. 

 

Увага: не впустіть стопорне кільце в картер. 

 

Видавіть поршневий палець із поршня, зніміть поршень. 
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Перевірка поршня / поршневих кілець 

Виміряйте зазор між поршневими кільцями та їх пазами 

товщиноміром А. 

 

Стандартні розміри： 

1-е кільце ： 0,02 ～ 0,06 

2-е кільце ： 0,02 ～ 0,06 

Граничні розміри: 1-е, 2-е кільце 0,16 

 

Перевірка поршня/поршневих кілець 

Зніміть поршневе кільце. 

 

Увага: не пошкодьте поршневе кільце. 

 

Вставте кожне поршневе кільце в циліндр і виміряйте зазор. 

 

Стандартні розміри: 

1-е кільце: 0,15 ～ 0,3 

2-е кільце: 0,20 ～ 0,35 

 

Граничні розміри: 

1-е кільце: 0,65 

2-е кільце: 0,7 

 

Перевірте стирання, пошкодження на поршні та пазах 

 

Виміряйте зовнішній діаметр у позиції на 5 мм вище  

спідниці поршня: 

Стандартний розмір: 77.950 ～  77.97 

Граничний розмір: 77,805 

 

Розрахуйте зазор між циліндром та поршнем: 

Граничний розмір: 0,12 

 

Виміряйте діаметр отвору поршневого пальця: 

Стандартний розмір: 17.002  ～ 17.008 

Граничний розмір: 17.04 

 

Виміряйте зовнішній діаметр поршневого пальця 

Стандартний розмір: 16,994,0  ～ 17,000 

Граничний розмір: 16.96 

 

Установка поршневих кілець 

Повністю промийте та очистіть пази для поршневих кільць, 

а потім встановіть кільця. 

 

Увага: не допускайте пошкоджень поршня та його кілець 

при установці. 
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Сторона з позначкою на кільці повинна бути повернена вгору. 

Після встановлення перевірте гнучке прокручування поршневого 

кільця . 

Не змінюйте порядок встановлення для верхнього та 2-го кільця. 

 

 

 

 

Проблеми, на які слід звернути увагу під час встановлення: 

Отвір на 1-му кільці повернен до напрямку випуску. 

Отвір на 2-му кільці та масляне кільце повернене в напрямку 

повітрозабірника. 

Інтервал між отворами на 1-му кільці та лезами 2-го кільця 

повинен бути 30-40 градусів. 

 

Масляне кільце складається з трьох частин, інтервал між якими 

потрібно узгодити із зазором розпірного кільця. 

 

Спочатку встановіть інтервальне кільце, а потім кільце 

з лезами при встановленні масляного кільця. 

 

Встановіть поршень 

Встановіть поршень, поршневий палець та нове стопорне кільце  

поршня. 

 

Увага: сторона з позначкою «▲» звернена до випускного отвору 

клапана при встановленні поршня. 

Зазор на кінці стопорного кільця повинен співпадати з отвором 

поршня. 

Використовуйте нове стопорне кільце при повторному встановленні. 

Не впустіть стопорне кільце в картер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановіть циліндр 

Встановіть нову прокладку та позиційний штифт. Змастіть  

маслом циліндр і поршневі кільця.Встановіть циліндр. 

 

Увага:  Не пошкодьте поршень під час установки. 

Не впустіть ланцюг ГРМ в картер. 

 

Встановіть прокладку та позиційний штифт. 

Встановіть головку циліндра. 
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Система зчеплення 

 

Технічне обслуговування 

Роботи з технічного обслуговування можна проводити після зняття правої кришки картера, 

без зняття двигуна з мотоцикла. Не пошкоджуйте праву кришку картера, не допускайте 

потрапляння домішок у двигун. 

 

 

Деталь 
Стандартний 

розмір (мм) 

Граничний 

розмір (мм) 

Зчеплення 

Відстань вільного руху 2～3 / 

Товщина провідної пластини 2.95～3.05 2.7 

Товщина веденої пластини 0.1 0.2 

Довжина пружини у вільному стані 35.5 34 

 

 

Вирішення поширених проблем 

 

Пробуксовування зчеплення при розгоні 

1) Недостатня дистанція вільного руху 

2) Стирання на фрикційній пластині. 

 

Зніміть кришку зчеплення. 

Зніміть трос зчеплення. Ослабте болти кріплення зчеплення. 

Зніміть кришку зчеплення. 

 

Увага: при знятті зчеплення не виводьте з експлуатації 

стрижень А, щоб уникнути пошкодження сальника B. 

Якщо стрижень вийняли необхідно замінити сальник. 

 

 

 

Встановіть кришку зчеплення 

Встановіть позиційний штифт кришки зчеплення. 

Поверніть вниз робочий стрижень. 

Замініть прокладку кришки зчеплення на нову. 

Встановіть кришку зчеплення. 

Закріпіть монтажний гвинт. 

Момент кріплення: (8～10) Н·м 

 

Зніміть праву кришку картера. 

Злийте олію. 

Злийте охолоджуючу рідину 

Зніміть водопровідну трубу. 

Зніміть кришку зчеплення. 

Зніміть кришку водяного насосу. 

Зніміть крильчатку водяного насосу. 

Послабте сполучні болти правої кришки картера. 

Зніміть праву кришку картера. 
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Зніміть зчеплення та провідну шестерню. 

 

Зніміть штовхач (A) 

Зніміть натискну пластину (C) 

 

 

 

 

 

Ослабте стопорну гайку на зчепленні. 

Відкрутіть стопорну гайку на первинній провідній 

шестірні. 

 

 

 

Зніміть деталь зчеплення. 

Зніміть хомут та плоску шайбу на зчепленні. 

Зніміть первинну провідну шестірню. 

Видаліть напівкруглий ключ. 

 

 

 

 

 

 

 

Розбірка зчеплення 

Послабте болт пружини (А). 

Зніміть підйомну пластину, пружину та центральний корпус (B). 

Зніміть провідний диск (C) 

Зніміть ведену пластину (сталева пластина) (D) 

 

 

 

 

 

Перевірте зчеплення 

Перевірте товщину ведучого диска по штангенциркулем: 

Стандартний розмір 2,92 ～ 3,08 

Граничний розмір:  2.7 
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Перевірте площину диска за допомогою товщиноміра: 

Стандартний розмір: ≤0,1 

Граничний розмір: 0.2 

 

 

 

Перевірте довжину пружини у вільному стані штангенциркулем: 

Стандартний розмір: 35,5 

Граничний розмір: 34 

 

 

 

 

 

Встановіть зчеплення та провідну шестерню: 

Встановити сегментну шпонку 

Встановити провідну шестерню 

Встановіть плоску шайбу та втулку валу зчеплення  

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановіть зовнішній корпус зчеплення 

Встановіть шайбу нижньої поверхні 

центрального картера зчеплення 

 

 

 

 

 

 

Встановіть центральний корпус комп. 

Встановіть шайбу стопорної гайки зчеплення. 

Встановіть стопорну гайку зчеплення. 

Момент кріплення:（70 ～ 80） Н · м 

 

 

 

Встановити натискний диск зчеплення. 

Встановіть штовхач та шайбу. 

Встановіть шайбу стопорної гайки провідної шестерні. 

Встановіть стопорну гайку провідної шестерні. 

 

Увага: увігнута сторона шайби повина бути напрвавлена до 

до муфти. 
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Встановіть праву кришку картера 

Встановіть позиційний штифт і нову прокладку. 

 

 

 

 

 

 

 

Встановіть праву кришку картера 

Встановіть кріпильний гвинт, закрутіть болт в отвір  

позиціонного штифта. 

Крутний момент установки: (8～12) Н·м 

 

 

 

 

Встановити кришку зчеплення. 

Встановіть вторинний фільтр та його кришку. 

Встановити крильчатку водяного насосу. 

Встановіть кришку водяного насоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

Коробка перемикання передач 

 

Технічне обслуговування 

Не допускайте пошкодження стикової поверхні кришки та корпусу коробки перемикання 

передач при знятті кришки коробки перемикання передач. Не допускайте потрапляння 

домішок у двигун. 

 

Зніміть кришку коробки передач 

Зніміть компоненти індикатора передачі.  

Зніміть монтажний болт B кришки коробки перемикання  

передач. 

Зніміть кришку кришку перемикання передач.  

 

 

 

 

Зніміть шпиндель коробки передач. 

Видаліть гвинт (C) контактної пластина індикатора  

передачі. 

Зніміть контактну пластину (D) індикатора передачі. 

Зніміть компонент шпинделя перемикання передач. 

Послабте гвинт контрольної пластини. 

Зніміть ущільнювальну пластину. 

Зніміть пластину барабана перемикання передач (E). 

Зніміть болт(F) важеля перемикання передач. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірте шпиндель перемикання передач. 

Перевірте шпиндель перемикання передач (А) на наявність 

пошкоджень або перекіс, при виявленні перекосу 

відрегулюйте, у разі пошкодження замініть його. 

Перевірте наявність пошкоджень або деформації зворотної 

пружини (B), у разі виявлення пошкоджень або деформації\ 

замініть її. 

Перевірте наявність пошкоджень на важелі перемикання 

передач (C) у разі пошкодження замініть його. 

Перевірте пошкоджень на контрольній пластині (D) механізму перемикання передач у разі 

виявленння пошкоджень замініть її. 

 

Встановіть контрольну пластину 

Встановіть позиційний штифт барабана перемикання передач. 

Встановіть пластину барабана перемикання передач. 

Встановіть сенсорну пластину 

Встановіть гвинт сенсорної пластини. 

Момент кріплення ： （ 8 ～ 12） Н · м. 

Індикатор передачі 
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Встановіть комп. контрольної пластини. 

Встановіть болт контрольної пластини. 

Момент кріплення:（ 8 ～ 12） Н · м. 

 

Встановіть важіль перемикання передач 

Встановіть болт F важеля перемикання передач 

Момент кріплення: (25～30) Н·м 。 

 

Встановіть кришку коробки перемикання передач 

Встановіть позиційний штифт кришки коробки перемикання  

передач. 

Встановіть нову прокладку. 

Встановіть кришку коробки перемикання передач 

Встановіть компоненти індикатора передачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індикатор 
передачі 
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Магнето та електричний пусковий компонент 

 

Технічне обслуговування 

Зніміть ліву передню кришку двигуна для зняття та встановлення магнето. 

 

Зніміть пусковий двигун 

 

Зніміть монтажний болт А пуску двигуна 

Зніміть пусковий двигун B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зніміть передню ліву кришку 

Злийте мастило з двигуна. 

Зніміть болт лівої передньої кришки. 

Зніміть передню ліву кришку. 

 

Увага: не допускайте пошкодження стикової поверхні  

кришки. 

 

 

Зніміть магнето 

Відкрутіть установочний болт статора. 

Викрутіть гвинт C дроту притискної пластини статора. 

Зніміть статор B магнето. 

 

 

 

 

Зніміть шайбу та монтажний болт ротора 

Зніміть ротор магнето 

 

 

 

 

 



 

35 

Зніміть електричний пусковий механізм. 

Зніміть пластинчасту шестерню A та хомут під цим. 

Зніміть малу подвійну шестерню та плоску шайбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зніміть монтажний болт на лівій  

передній кришці. 

Зніміть кришку редуктора 

Зніміть велику подвійну шестерню і  

пласку шайбу. 

 

Перевірте велику та малу подвійну 

шестерню та пластинчасту передачу. 

 У разі виявлення пошкоджень і 

 стирання замініть. 

 

Встановіть електричний пусковий механізм. 

Встановіть кільце A пластинчастої шестерні. 

Встановіть пластинчасту шестерню 

Встановіть малу подвійну шестерню та плоску шайбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановіть магнето 

Встановити ротор компоненти магнето. 

Встановіть болт кріплення ротора. 

Момент кріплення болта: (100～120) Н·м 
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Встановити статор B магнето 

Встановіть кріпильний болт А статора. 

Момент кріплення: (5～7) Н·м 

Встановіть дротяну притискну пластину статора. 

Закріпіть болт дротяної притискної пластини. 

Момент кріплення: (8～12) Н·м 

 

Встановіть ліву передню кришку 

Встановіть позиційний штифт лівої передньої кришки. 

Встановіть нову прокладку. 

Встановіть ліву передню кришку. 

Закрутіть монтажний болт лівої передньої кришки 

Момент кріплення: (8～12) Н·м 

 

 

 

 

Встановіть пускову систему 

Встановіть пускову систему в ліву кришку. 

Закрутіть монтажний болт пускової системи. 

Момент кріплення: (8～12) Н·м 

 

 

 

 

 

 

Встановити велику подвійну шестерню і плоску шайбу, по 

1 шт у верхньому та нижньому положенні передачі. 

Встановіть нову прокладку кришки редуктора 

Встановіть кришку редуктора 

Закрутіть болт кришки редуктора 

Момент кріплення: (8～12) Н·м 
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Колінчастий вал і трансмісія 

 

Технічне обслуговування 

У цьому розділі представлено розбирання та складання колінчастого валу та трансмісії. 

Перед початком роботи над колінчастим валом:   

Зніміть двигун і покладіть його на чистий верстат. 

Злийте мастило 

Зніміть праву кришку картера. 

Зніміть компоненти зчеплення. 

Зніміть компоненти масляного насоса. 

Зніміть компоненти старту  

Зніміть передню ліву кришку. 

Зніміть компоненти магнето. 

Зніміть електричний пусковий механізм та пусковий двигун. 

Зніміть кришку коробки передач. 

Зніміть  компоненти важелля перемикання передач. 

Зніміть ущільнювальну пластину та пластина барабана перемикання передач 

Зніміть компоненти ГБЦ. 

Зніміть корпус циліндра. 

Зніміть компоненти поршня. 

Зніміть ланцюг, регулятор ланцюга та натяжну пластину ланцюга. 

 

Деталь 
Стандартні 

(мм) 

Граничні 

(мм) 

Радіальний зазор більшого кінця шатуна 0.008～0.023 0.07 

Зазор між більшим кінцем шатуна та кінцем колінчастого вала 0.2～0.4 0.6 

Товщина вилки та пластини барабана перемикання передач 4.93～5.0 4.83 

Діаметр штифта вилки перемикання передач 5.9～5.95 5.8 

Ширина паза вилки перемикання передач 5.0～5.18 5.33 

Ширина паза вилки барабана КПП 6.05～6.15 6.2 

 

Вирішення поширених проблем 

 

1. Шумна робота двигуна 

1) Стирання підшипника на більшому кінці шатуна. 

2) Деформація шатуну. 

3) Стирання підшипника шийки колінчастого валу. 

4) Стирання, заїдання чи роздавлювання шестірні. 

5) Стирання чи пошкодження підшипника. 

 

2. Протікання мастила 

1) Надмірне змащення 

2) Стирання або пошкодження масляного ущільнювача 

3) Картер пошкоджено. 
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Розбірка картера 

Зніміть втулку A та ущільнювачне кільце B проміжного валу. 

 

Послабте болт кріплення картера. 

 

Зніміть правий блок картер. 

 

Зніміть інсталяційний штифт корпусу. 

 

Очистіть ущільнювачий клей з торця, не допускайте 

пошкодження корпусу. 

 

Увага: розколіть лівий і правий картер м'яко стукаючи  

молотком ліворуч і праворуч по черзі, не допускайте 

піддирання викруткою. 

 

 

 

Зніміть трансмісію 

Зніміть вал вилки A. 

Зніміть вилку C 

Зніміть барабан перемикання B. 

Зніміть головний вал D та проміжний вал E. 

 

 

 

 

Розбірка колінчастого валу 

Зніміть ведену шестерню А балансувального валу 

Зніміть балансувальний вал 

Зніміть колінчастий вал 

 

 

 

 

Перевірте колінчастий вал 

Виміряйте загальний зазор B між торцем більшого кінця 

шатуна і колінчастим валом за допомогою товщиноміра А. 

Стандартний розмір: 0,2～0,4 

Граничний розмір: 0,6 

 

 

 

Проверніть колінчастий вал вручну і огляньте його 

радіальний відскок: 

Стандартний розмір: ≤ 0,03 

Граничний розмір: 0,05 

 

Замініть підшипник у разі виявлення пошкоджень або  

стирання на підшипнику колінчастого вала. 
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Перевірка системи трансмісії 

Перевірте гнучкість повороту та осьового зміщення головного 

та проміжного валу та кожний механізм окремо. 

Перевірте наявність стирання або пошкодження 

кожної шестерні головного та проміжного валу. 

Перевірте ширину пазу вилки В. 

Стандартний розмір: 5,0 ～ 5,18 

Граничний розмір: 5,33 

 

Перевірте товщину вилки А та її пластини 

Стандартний розмір: 4.93～5.0 

Граничний розмір: 4.83 

 

 

 

Перевірте діаметр штифта вилки А 

Стандартний розмір: 5.9～5.95 

Граничний розмір: 5.8 

 

 

 

 

 

 

Перевірте ширину пазу B для вилки на барабані перемиканні 

передач. 

Стандартний розмір: 6.05～6.15 

Граничний розмір: 6.2 

 

 

 

Встановіть колінчастий вал 

Нагрійте опорний отвір колінчастого вала на лівому картері 

до (130～150)℃, і потім злегка втисніть колінчастий вал в  

картер. 

 

Поверніть і перевірте гнучкість колінчастого вала. 

Правий кінець колінчастого валу дивиться вгору, 

капніть мастило в масляний отвір праворуч і повільно  

обертайте шатун до тих пір поки мастило не 

переллється з обох боків шатуна. 

 

Встановіть систему трансмісії 

Спершу з’єднайте головний і контрвал, а потім разом  

встановіть в картер 
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Встановіть барабан перемикання передач 

Встановіть вилки та вставте в головний і контрвал, вставте  

штифт вилки в лінійний паз барабана перемикання передач.  

Зверніть увагу на позначку на вилках при установці. 

 

Вирівняйте отвори на кожній вилці та вставте вісь вилок через 

отвори. 

 

Поверніть і перевірте гнучкість основного і 

контрвала, у разі поганої гнучкості повторіть установку.  

 

Встановіть балансувальний вал 

Вирівняйте направлення руху шестерень ключем, натисніть та 

встановіть провідну шестерну групу на балансувальний вал. 

Вирівняйте позначки на провідній та веденій шестерні, а потім 

встановіть балансувальний вал.  

 

 

Нанесіть мастило на кожну передачу і поворотні частини. 

 

Нанесіть герметик на торець корпусу. 

 

З’єднайте лівий і правий картер. 

 

 

 

 

Закрутити монтажний болт картера 

Момент кріплення: 8～12 Н·м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановіть ущільнювальне кільце B і кожух A на проміжний вал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignment mark 
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Встановіть ланцюг, пластину регулювання ланцюга та натяжну пластину ланцюга. 

Встановіть поршневий комп. 

Встановіть корпус циліндра. 

Встановити комп. ГБЦ. 

Встановіть пластину комп. та пятикутну пластину. 

Встановити важіль перемикання передач комп. 

Встановіть кришку КПП. 

Встановити електричний пусковий механізм та пусковий двигун. 

Встановіть магнето комп. 

Встановіть ліву передню кришку. 

Встановіть стартовий шпиндель комп. 

Встановити масляний насос комп. 

Встановити зчеплення комп. 

Встановіть праву кришку картера. 

Залийте мастило 
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Діагностика несправностей 

 

Важкий старт або неможливість старту двигуна 

 

1. Перевірте чи потрапляє паливо в карбюратор→ Паливо не потрапляє в карбюратор →           

   Паливо в карбюраторі:  

1) Немає пального в паливному баці. 

2) Перемикач палива заблокований. 

3) Паливна трубка заблоковаа. 

4) Поплавкова голка заклинилась. 

 

2. Зніміть та перевірте свічку запалювання → Слабка або відсутня іскра → Нормальна 

іскра:  

1) Брудна або пошкоджена свічка. 

2) Збій магнето.    

3) Несправність перемикача запалювання. 

4) Несправність датчика.               

5) Несправність запальника. 

6) Несправність котушки запалювання.   

7) Збій високовольтного проводу. 

8) Обрив або коротке замикання джерела живлення.      

                                                                                                                  

3. Перевірте тиск циліндра → Низький тиск→ Нормальний тиск:         .  

1) Буксування пускового пристрою та відмова двигуна при запуску. 

1) Вузький або відсутність зазору клапана. 

2) Перекос направляючої тяги клапана. 

3) Погана відповідність між сідлом циліндра та клапаном.  

4) Стирання на циліндрі та поршневому кільці. 

5) Погана герметичність прокладки головки циліндрів.                                                                                                                                                                             

6) Неправильна установка. 

7) Неправильний час впорскування пального. 

 

4. Перезапустіть двигун → Запалення відбулось але двигун не запустився → Двигун не 

запускається:                      

1) Надмірно відкритий дросель. 

2) Протікання повітрозабірної трубки. 

3) Неправильний момент запалювання. 

 

5. Вийміть свічку запалювання → Волога свічка запалювання → Суха свічка запалювання: 

1) Пальне поступає в карбюратор. 

2) Надмірно відкритий дросель. 

 

6. Вимкніть дросель та перезапустіть двигун.  

 

Недостатня потужність двигуна 

 

1. Прискорьтесь з холостого ходу до високої швидкості → Швидкість не змінюється → 

Нормальна швидкість: 

1)  Пробуксовка зчеплення.                              

2)  Стирання зчеплення. 
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2. Поступово збільшуйте швидкість обертання двигуна → Швидкість не змінюється → 

Нормальне прискорення швидкості обертів двигуна:                 

1) Погані показники подачі палива. 

2) Повітряний фільтр заблокований. 

3) Вентиляційний отвір на кришці карбюратора заблокований. 

4) Глушник заблокований. 

 

3. Неправильний момент запалювання → Проблеми з перемикачем запалювання → 

Правильний момент запалювання:        

1) CDI пошкоджено.     

2) Магнето несправний.                        

3) Генератор імпульсів. 

 

4. Перевірте зазор клапанів → Неправильний зазор → Правильний зазор клапанів:                         

1) Неправильне регулювання зазорів клапанів. 

2) Стирання сідла клапана. 

 

5. Перевірте тиск в циліндрі → Низький тиск → Нормальний тиск:      

1) Вузький зазор клапанів. 

2) Клапан деформований або заклинений. 

3) Стирання сідла клапана. 

4) Стирання кілець поршня та циліндра. 

5) Пошкодження прокладки циліндра. 

6) Неправильний час розподілу газу. 

7) Неправильне встановлення або положення свічки запалювання. 

 

6. Перевірте карбюратор → Карбюратор заблокований → Карбюратор розблокований:    

1) Пальне з домішками. 

2) Карбюратор регулярно не очищували. 

 

7. Перевірте свічку запалювання → Накопичення вуглецю або неправильний колір свічки → 

Нормальна свічка запалювання:        

1) Періодичне ТО не проводилось. 

2) Неправильна теплоємність свічки запалювання. 

3) Вузький зазор між свічкою запалювання та електродом. 

 

8. Перевірте рівень мастила через оглядове вікно → Неправильна кількість мастила → 

Нормальна кількість мастила:       

1) Забагато мастила. 

2) Замало мастила. 

3) Брудне мастило. 

 

9. Зніміть кришку головки циліндра і перевірте змащення клапанів → Клапани змащені 

неправильно → Клапани змащені нормально: 

1) Масляна трубка заблокована. 

2) Масляний насос несправний. 

 

10. Перевірте перегрів двигуна → Перегрітий → Не перегрітий :  

1) Накопичення вуглецю в камері згорання. 

2) Пробуксовка зчеплення. 
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3) Надмірно змішений газ. 

4) Надмірна кількість мастила. 

 

11. Зависокі обороти при їзді → Детонація двигуна → Детонація відсутня: 

1) Стирання циліндра та поршня. 

2) Накопичення вуглецю в камері згорання. 

3) Паливо не відповідає вимогам. 

 

Погана робота двигуна на низьких оборотах або холостому ході. 

 

1. Перевірте момент запалювання та зазор клапанів → Неправильний →  Правильний:   

1) Несправність CDI. 

2) Несправність магнето. 

3) Несправність датчика. 

4) Вузький зазор клапанів. 

 

2. Перевірте з’єднання та герметичність карбюратора → Витік знайдено → Витік не 

знайдено: 

1) Викривлення ущільнювального кільця карбюратора. 

2) Послаблення з’єднання карбюратора. 

3) Злам ущільнювального кільця. 

 

3. Перевірте іскру свічки запалювання → Слабка іскра або переривчасте спалахування →   

Нормальна іскра: 

1) Свічка запалювання пошкоджена. 

2) Несправність магнето. 

3) Несправність котушки запалювання. 

4) Несправність CDI. 

5) Несправність датчика. 

6) Несправність перемикача запалювання. 

7) Несправність кришки свічки запалювання. 

8) Неправильне підключення або коротке замикання в ланцюзі джерела живлення. 

 

Погана робота двигуна на високій швидкості. 

 

1. Перевірте зазор клапанів та момент запалювання → Неправильний → Правильний: 

1) Несправність магнето. 

2) Несправність CDI.  

3) Несправність датчика. 

4) Неправильний зазор клапанів. 

 

2. Відкрийте паливну трубку карбюратора → Потік палива обмежений → Паливо витікає 

плавно: 

1) Немає палива. 

2) Вентиляційний отвір на кришці паливного бака заблокований. 

3) Паливна трубка від паливного бака до карбюратора заблокована. 

4) Перемикач пального заблокований. 

5) Фільтр пального заблокований. 

6) Погане з’єднання трубки від’ємного тиску та паливної трубки. 
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3. Перевірте карбюратор → Карбюратор заблокований → Карбюратор не блокований:       

1) Поплавкова голка заблокована. 

2) Низький рівень поплавка палива. 

3) Головний жиклер карбюратора заблоковано. 

4) Поплавок заїдає. 

 

4. Перевірте газорозподіл → Неправильний → Правильний: 

1) Неправильна установка ланцюга ГРМ і зірочки.  

2) Стирання шестерні. 

 

5. Перевірте іскру свічки запалювання на високій швидкості → Ненормальна → Нормальна: 

1) Несправність магнето. 

2) Несправність CDI . 

3) Несправність датчика. 

4) Несправність перемикача запалювання. 

5) Несправність котушки запалювання. 

6) Несправність кришки свічки запалювання. 

7) Свічка запалювання пошкоджена. 

8) В ланцюзі джерела живлення виявлено коротке замикання. 

 

Ненормальний звук двигуна 

 

1. Ненормальний звук клапан: 

1) Широкий зазор клапана. 

2) Стирання клапан. 

 

2. Стук поршня та циліндра: 

1) Стирання поршня та корпуса циліндра. 

2) Стирання на поршневому пальці та меншому кінці шатуна колінчастого вала 

3) Стирання на більшому кінці шатуна колінчастого вала. 

 

3. Ненормальний звук підшипника:                  

1) Підшипник на шатуні колінчастого валу пошкоджений 

2) Підшипник розподільчого валу пошкоджений. 

 

4. Ненормальний шум ланцюга кулачка: 

1) Задовгий ланцюг. 

2) Стирання зірочки ГРМ. 

3) Стирання на направляючій або притискній пластині.  

4) Неправильне регулювання натягувача ланцюга. 

 

5. Ненормальний шум трансмісії та веденої передачі: 

1) Недостатня точність обробки зубчастих коліс. 

 

 

 

 

 

 


