
Smörjschema MC 258
För detaljerade anvisningar se: materielvårdsschema, instruktionsbok och reparationsbok

1 Gas- och bromsvajrar, handreglage 19 Tvåtaktsolja motorsmörjning P 

2 Hastighetsmätarens drivkabel 11 Gaffelben V o H B

3 Avstrykare gaffelben R 12 Svinglager B

4 Bromsexenter med axel, frambroms

5 Bromspedal lagring 13 Kolvstång bakre stötdämpare R

6 Kickpedal, led och spärrkula 14 Växellådsolja B B 

7 Luftfilter KB KB 15 Styrlager B

8 Bromsexenter med axel, bakbroms 16 Hjulaxel och hjullagertätningar B

9 Drivkedja

17 Motorfästskruvar R
10 Vinkelväxel för hastighetsmätare

18 Stator och svänghjul R R 
Volymuppgifter

Växellåda min 1,2 liter Smörjolja 042 M0741-042311 200ml spray

Gaffelben 0,22 liter (2,2dl) R Rengör Smörjfett 138 M0743-138082 225g tub

K Kontrollera Transmissionsolja AS M0741-871116 4 liter förp

B Byt Tryckolja MC M0747-841016 4 liter förp

P Påfyllning Smörjmedel 101, (kedjespray) M0744-101096 400ml spray

Åtgärder efter tvättning samt efter "blöt körning" Korrosionsskyddsvätska036 (WD-40) M0722-036001 200ml spray

Kilometer-eller tidsbunden intervall Tvåtaktsolja synt (Castrol TTS) M0741-250206 1 liter förp
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Anvisningar för smörjpunkterna på mc 258

1 Smörj vajrar med vajersmörjare och reglage med olja

2 Demontera vajern från hastighetsmätaren och smörj drivvajern med olja

3 Lyft avstrykare för rengöring. Spraya smörjolja på gaffelbenen utvändigt vintertid för saltneutralisering

4.8 Demontera bromsexcentern från bromsskölden för rengöring och smörjning av axeln.

Återmontera axeln med en ny låg nylockmutter och smörj därefter excenterytan 

OBS! Kontrollera att bromshävarmen har monterats i sitt läge mot excenteraxeln!

5 Demontera bromspedal och tryck ur bussning för byte av smörjmedel

9 Smörj kedjans insida när kedjan är varm, mao vid åtgärder efter körning

10 Ett pumptag med lågtrycksspruta vid GT-smörjning 

OBS! Smörj inte med en hävstångsfettspruta eller tryckluftdriven fettspruta det skadar vinkelväxeln

11 Byt olja i gaffelbenen varje år vid GT-smörjning

12 Byt smörjmedel i lager och svingaxeln vart tredje år vid förstärkt särskild tillsyn

13 Rengör kolvstången och lyft på genomslagsskyddet och spraya olja på 

kolvstången för rengöring, utförs även som saltneutralisering vintertid

14 Byt växellådsolja 1 gång per vecka eller var 500 km vid väg körning

 vid terrängkörning och annan hårt belastning av växellådan, byte en gång per dag

15 Byt smörjmedel i lager vart tredje år vid förstärkt särskild tillsyn

16 Rengör och byt smörjfett när hjulen är demonterade

17 Demontera, rengör och smörj var tredje år vid förstärkt särskild tillsyn

18 Demontera kåpa över tändsystemet och renblås statorn. Spraya korrosionsskyddsvätska på statorn.

Demontera svänghjulet för kontroll, rengöring och smörjning, vart tredje år vid förstärkt särskild tillsyn.

19 Tillsätt 2% tvåtaktolja i bränsledunk med 98 oktanig bensin eller akrylatbensin och blanda väl före tankning i mc tank.

OBS! Bensin med kaliumtillsats eller natriumtillsats ska inte användas i tvåtaktsmotorer p.g.a. stor risk för motorskador.

OBS! 95 oktanig bensin ska inte användas p.g.a. (varierande mängd) inblandning av etanol, ger stor risk för motorskador.
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