Návod k používání

UNIVERZÁLNÍ MOTOROVÉ KYPŘIČE
ROBI -56
ROBI -66
ROBI -116
ROBI -156
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Tento symbol znamená výstrahu týkající se bezpečnosti osob. Nedodržení pokynů může mít za
následek škody na zdraví nebo majetku.

Před spuštěním motoru se důkladně seznamte s pokyny pro obsluhu a údržbu. Osobám neznalým
pokynů pro používání je zakázáno spouštět motor.

Pro snížení nebezpečí nechtěného spuštění odpojte při opravách motoru nebo vybavení zapalovací
kabel.

Před údržbou nebo opravou kultivátoru vždy vyšroubujte zapalovací svíčku nebo odpojte koncovku.

® 2009

2 z 19

www.motorjikov.cz

Rychle /max/

Sytič /zavřený/

Pomalu /min/

Stop

Sytič /otevřený/

Vzduchový filtr

Plnění oleje

Třikrát stiskněte balonek nastřikovače
/studený start/

Výměna oleje

Tankování paliva
/benzínový kohoutek otevřen/

Nedostatek paliva
/benzínový kohoutek uzavřen/

Z důvodu nepřetržitého technického vývoje stroje si výrobce vyhrazuje právo na změnu!

1./ TECHNICKÝ POPIS

1.1 Označení stroje, oblast použití
Motorové kypřiče ROBI jsou konstrukčně řešeny jako univerzální základní stroje pro zahradní použití.
Tyto stroje usnadní kultivaci půdy, přípravu záhonů, odplevelení či zaorávání hnoje a umělých hnojiv. Podle kvality
půdy a zemědělských nároků můžete namísto orby zvolit rotační kypření.
Malé stroje ROBI s doplňkovými pracovními nástroji mohou být univerzálně využívány pro kultivaci malých zahrad a
motorizaci domácího hospodářství. Tyto stroje tedy naleznou upotřebení na vinohradech a v ovocných sadech, ale i ve
sklenících.
Motor může být demontován a instalován na jiných zařízeních /např. travní sekačka, vodní čerpadlo/. Namísto
hloubkového mechanismu může být připojena hrobkovací radlice nebo přepravní vozík. Tyto malé stroje nejsou vhodné
pro velkoplošné obhospodařování.
1.2 Technické údaje
Typ
Hlavní rozměry:
- Délka /mm/
- Šířka /mm/
- Výška /mm/
Váha /kg/:
Plošný výkon /max./:
Pracovní hloubka /mm/:
Pracovní šířka /mm/:
® 2009

ROBI-56

ROBI-66

ROBI-116

ROBI-156

1200
600
950
33
800 m2/h
40-240
300-600

1200
600
950
34
800 m2/h
40-240
300-600

1200
850
950
48
1000 m2/h
40-240
300-850

1200
850
950
49
1000 m2/h
40-240
300-850
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Hladina akustického výkonu
Hladina vibrací

LWA =94 dB /A/
9,3 m/s2

Přenos kroutícího momentu motoru :
-

Spojka: odstředivá u typu Robi-56
kuželová spojka u typů Robi-66, -116 a -156

-

Převodovka: u každého typu je jednostupňový šnekový převod s převodovým poměrem 28:1, spotřeba oleje je
0,4 litru.
Řídítka jsou nastavitelná v horizontálním a vertikálním směru

.
Rotační kultivátor
Kypřící nůž
-Boční disk
® 2009

ROBI-56
4 ks /2+2/
2 ks

ROBI-66
4 ks /2+2/
2 ks
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ROBI-116
6 ks /3+3/
2 ks

ROBI-156
6 ks /3+3/
2 ks
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Motor: viz Návod k použití motoru. Čísla typů strojů jsou doplněna písmeny podle vestavěného motoru.
1.3 Všeobecné informace
Konstrukce a úpravy základního stroje – použití různých adaptérů a doplňků – zaručuje univerzální použití.
Konstrukce a hlavní součásti:
1.
2.
3.
4.
5.

Motor
Převodová skříň
Rotační kultivátor
Hloubkový mechanismus
Bezpečnostní kryty

Obrázek 1

U typu ROBI-56 přenáší kroutící moment motoru na převodovku odstředivá spojka, u typu ROBI-66, - 116, -156 tuto
funkci plní kuželová spojka.
Na hnací hřídel převodovky jsou namontovány levý a pravý kypřící nůž. Montáží dalších kypřících nožů a
namontováním, resp.odmontováním bočních ochranných disků lze podle typu stroje nastavit 4-6 pracovních šířek
kultivátoru.
Instalace bočních ochranných disků zajišťuje bezpečnou práci v blízkosti rostlin a záhonů v případě řádkové kultivace.
Pracovní hloubka se nastavuje hloubkovým mechanismem, který je připojen k tažnému zařízení.
Bezpečnost při práci musí být zajištěna bezpečnostními kryty. Provozování stroje bez instalovaných krytů je
ZAKÁZÁNO!
Stroj lze převážet pomocí předního transportního kola, variantně je namontováno zadní kolo. Uvedená kola musí být
při práci demontována.
1.4 Pracovní nástroje
Pomocí následujících doplňkových zařízení je možné rozšířit možnosti použití stroje.
Podrobný popis nástrojů a doplňků naleznete v Návodu k obsluze těchto nástrojů. V následujících odstavcích podáváme
pouze přehled možností použití stroje a důležitých technických údajů.
TE-41
Před sázením a setím je možné hrobkovací radlici použít pro řádkování a např. u brambor je vhodná pro hrobkování.
Pracovní šířka: 250-500 mm
Pracovní hloubka: max. 150 mm
® 2009
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Kultivátor VPK-600
Malá šípová kola umožňují práci mezi úzkými řádky.
Pracovní šířka: 250-600 mm
Vlečka P-401/M, pojezdová kola JK-150
Díky pojezdovým kolům a vlečce můžete stroj používat jako nákladní vozidlo. Nutná je instalace pojezdových kol JK150.
Nosnost: max. 200 kg /i s řidičem/
Travní sekačky RF-456, -466
Mohou být používány po instalaci motorové jednotky. Pomocí těchto travních sekaček mohou být upravovány malé
zahrady, trávníky, parky a travnaté plochy sportovišť.
Výška sekání: 30-60 mm
Šířka záběru:
450 mm
Čerpadla SZ-75, -76
Mohou být používána po instalaci motorové jednotky. Vhodná pro zalévání a postřik.
Výška sání:
6m
Jmenovitý tlak: 3 bary
Výkon s volným vytékáním:
160 l/min
s tryskou:
60 l/min
Redukční převod LR-56
Při snížení počtu výstupních otáček na polovinu zařízení umožní použití vlečných pracovních nástrojů s nároky na vyšší
tažnou sílu. Použita musí být pojezdová kola JK-150. Ozubený převod 2:1.
Pluh s pravým otáčením RE-101
Je vhodný pro orání sypké a středně tvrdé půdy. Pro použití pluhu musí být základní stroj vybaven redukčním převodem
LR-56 a pojezdovými koly JK-150. Pro středně tvrdou půdu je nutno použít přední závaží HS-30.
Pracovní hloubka: 120-150 mm
Pracovní šířka: 120 mm
Úhlová radlice TL-800
Vhodná pro odklízení sněhu a úpravu půdy. Pro použití je nezbytný redukční převod LR-56 a pojezdová kola JK-150.
Pracovní šířka: 800 mm
Váha:
10,5 kg
Drtič RA-56, -66
Může být používán po instalaci motorové jednotky. Tyto stroje jsou vhodné pro drcení organického odpadu z kuchyně a
zahrady /větve, ovoce atd./
Průměr drceného odpadu: max. 35 mm
Váha:
36 kg
Nástroje pro stroje ROBI jsou popsány v následující tabulce. Pozorně vyberte pracovní nástroje, jež jsou určeny pro váš
stroj.
Název a typ nástroje
ROBI-56
ROBI-66
ROBI-116
ROBI-156
Travní sekačka RF-456
●
Travní sekačka RF-466
●
●
●
Přepravní vozík P-401/M
●
●
●
●
Dvojice pojezdových kol JK-150
●
●
●
●
Kultivátor VPK-600
●
●
●
●
Hrobkovací radlice TE-41
●
●
●
●
Čerpadlo SZ-75
●
Čerpadlo SZ-76
●
●
●
Redukční převod LR-56
●
●
●
●
Pluh s pravým otáčením RE-101
●
●
●
●
Úhlová radlice TL-801
●
●
●
●
Drtič RA-56
●
Drtič RA-66
●
●
●

2./ POKYNY PRO MANIPULACI
® 2009
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2.1 Pokyny pro bezpečnost práce a požární ochranu
Při provozu, údržbě a opravách stroje ROBI musí být dodržovány pokyny uvedené v Návodu k obsluze, jež se týkají
ochrany zdraví a majetku!
1. Stroj smí obsluhovat pouze osoba starší osmnácti let, která je duševně i fyzicky schopna vykonávat práci a je
seznámena s pokyny v Návodu k obsluze.
2. Stroj smí být provozován pouze v souladu s pokyny v Návodu k obsluze. Nevhodné používání může vést
k poruše nebo nehodě.
3. POZOR! Nebezpečí poškození sluchu. Po každé 1-1,5 hodině práce se strojem je zapotřebí přestávka v délce
10-15 minut.
4. NESPOUŠTĚJTE motor v uzavřených prostorách.
5. NEODSTRAŇUJTE víčko z nádrže v době, kdy motor běží a je horký. Před doplněním paliva nechte motor
dvě minuty vychladnout.
6. Palivo může být přechováváno pouze v kovových nádobách a nejméně třicet metrů od domu.
7. Hladinu paliva můžete zkontrolovat kontrolní měrkou..
8. NESPOUŠTĚJTE motor v blízkosti hořlavých materiálů.
9. Před spuštěním motoru se ujistěte, že nehrozí žádné nebezpečí.
10. Před spuštěním motoru zkontrolujte šroubové spoje, úchyty a kryty. Použití stroje bez správně instalovaných
bezpečnostních krytů je ZAKÁZÁNO!
11. Seřízení, čištění nebo údržba stroje je možná pouze na zastaveném stroji s odpojeným zapalovacím kabelem.
12. Při provozu stroje se v jeho blízkosti nesmí zdržovat žádné osoby, vyjma obsluhy stroje.
13. Je zakázáno odcházet od spuštěného stroje!
14. Odejdete-li od stroje po jeho zastavení, odpojte zapalovací kabel.
2.2 Před spuštěním
Před spuštěním stroje postupujte podle následujících pokynů:
2.2.1 Kontrola a doplnění oleje
Stroj je přepravován s doplněným olejem, před spuštěním stroje však zkontrolujte hladinu oleje v motoru a převodové
skříni a v případě potřeby olej doplňte.
Kontrola oleje v převodové skříni:
•
•
•

Postavte stroj na stabilní a rovný povrch.
Očistěte plochy v okolí otvoru olejové nádrže /obr. 2/
Zkontrolujte hladinu oleje v převodové skříni. Olej musí dosahovat úrovně vnitřního okraje závitového otvoru.
Kontrola hladiny oleje v motoru: viz kapitola, věnovaná motoru.

2.2.2 Seřízení řídítek.
Řídítka mohou být nastavena podle výšky uživatele a pracovních podmínek /obr. 3/.
•
•
•

Zkontrolujte dotažení šroubů svěrného spoje /B/.
Seřízení výšky řídítek se provádí povolením upínacího šroubu /A/ a povolením šroubů svěrného spoje. Po
seřízení je nutno uvedené šrouby a upínací šroub opět dotáhnout!
Pro horizontální seřízení řídítek, uvolňete upínací šroub a zvedněte horní díl řídítek nahoru tak, aby se čep
horního dílu vysunul z příslušného otvoru na spodním dílu řídítek /C/ .

Po otočení řídítek – napravo nebo nalevo v úhlu 30 stupňů – dbejte, aby výše uvedený čep zapadl do správného otvoru
spodního dílu řídítek, následně pak upínací šroub dotáhněte..
2.2.3 Seřízení pracovní šířky a hloubky
Změnou počtu kypřících nožů a instalací nebo demontáží ochranných krytů může být dosaženo čtyř (ROBI-56 a -66)
nebo šesti (ROBI -116 a -156) různých pracovních šířek /obr. 4/.
Při kypření sypké půdy nebo použití hrobkovací radlice mohou být kypřící nože montovány obráceně – ostré hrany
kypřících nožů jsou obráceny proti směru pohybu. Pro povrchové kypření musí být montováno více nožů, pro
hloubkovou kultivaci a kypření méně nožů.
Při povrchové kultivaci je vhodné instalovat boční ochranné disky. Tyto disky mohou zajistit bezpečnou práci na
záhonech a při řádkové kultivaci. Při hluboké kultivaci musí být disky demontovány.
® 2009
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Pracovní hloubka může být nastavena pomocí stavitelné radličky /A, obr. 5/. Posunutím radličky v závěsu nahoru se
hloubka záběru sníží, posunutím radličky dolů se zvýší. Radlička může být otočena. Obrácení je vhodné v neprostupné
půdě.
2.2.4 Všeobecné pokyny pro spuštění
Stroje lze spouštět a obsluhovat pouze v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. Přečtěte si opět tyto pokyny.
Před spuštěním stroje proveďte následující kroky:
•
•
•
•

Zkontrolujte hladinu oleje v motoru a převodovce, v případě nutnosti olej doplňte.
Zkontrolujte hladinu paliva, v případě nutnosti palivo doplňte do úrovně ¾ palivové nádrže a očistěte povrch
nádrže a motoru.
Zkontrolujte šroubové spoje, úchyty a kryty.
Zkontrolujte, je-li zapalovací kabel nasazen na svíčce.
Obrázek 3

Obrázek 2

•

Potřebné informace jsou uvedeny také níže v kapitole věnované motoru.

® 2009
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2.2.5 Záběh
Před trvalejším používáním je potřeba, aby stroj prošel záběhovou dobou. Doba záběhu je deset hodin. Každá pohyblivá
část stroje je vyrobena s naprostou přesností, i přesto je však záběh součástí ve vzájemném kontaktu nezbytný. Je
prováděn v první fázi provozu.
V první fázi je při provozu stroje nutno dodržovat následující zásady:
•
•
•

Provádějte pouze práce s malou náročností na motor /např. odplevelení/.
Po prvních pěti hodinách práce vyměňte olej v klikové skříni motor a po deseti hodinách vyměňte převodový
olej v převodovce.
Viz také pokyny pro provoz motoru níže.

2.3 Obsluha, manipulace
Před spuštěním stroje vždy postupujte podle pokynů uvedených v kapitolách „Před spuštěním“ a „Údržba“.
2.3.1 Spuštění
Před spuštěním stroje se seznamte s kapitolou věnovanou motoru v této příručce.
Obrázek 6

•
•
•
•
•
•

Před spuštěním umístěte stroj na rovný povrch.
U typů ROBI-66, -116, -156 stlačte páku spojky a zajistěte ji.
Páčku plynu posuňte do startovací polohy – páčka je uprostřed mezi znaky /min/ a /max/.
Postavte se ke stroji na straně startovací šňůry.
Uchopte rukojeť šňůry a rychle zatáhněte za šňůru, abyste překonali kompresi motoru a šňůru podržte. Motor
se nastartuje /obr. 6/.
Naveďte šňůru rukou do původní polohy. Necháte-li startovací šňůru, aby se navinula sama na startovací
bubínek, může dojít při návinu k přetočení šňůry a tím k poruše startéru.

Kypřič ROBI-56 se dodává s odstředivou spojkou, proto může být startován pouze s převodovkou nebo jinými
zařízeními /travní sekačka, čerpadlo atd./. V opačném případě může dojít k poškození spojkových pružin.
U tohoto typu stroje dbejte při startování větší pozornosti, protože při studeném startu může být stroj spuštěn současně
s motorem. Pro snížení podobného nebezpečí po nastartování motoru okamžitě posuňte páčku plynu do blízkosti polohy
/min/.
POZOR! V případě nouze okamžitě zastavte motor tak, že posunete páčku plynu do polohy /stop/.
2.3.2 Spuštění a provoz stroje
•
•
•

Postavte se za řídítka a uchopte páky.
Pomalu posunujte páčku plynu z polohy /min/ a zvyšujte otáčky na pracovní úroveň: páčka plynu je v poloze
/max/. Před posunutím páčky plynu ji mírně stlačte. Pokud tak neučiníte, páčka se může zlomit nebo může
dojít k poškození ozubení.
U typu ROBI-56 se při zvyšování počtu otáček otevírají čelisti spojky a hřídel s kypřicími noži se začíná
otáčet. Při práci musí být stroj nastaven na nejvyšší otáčky – páčka plynu v poloze /max/ –, aby odstředivá
spojka neprokluzovala a hřídel s kypřicími noži se pravidelně otáčel. Nedodržení těchto postupů může vést
k poškození spojky.
U typů ROBI-66, -116 a -156 po spuštění stroje uvolněte blokování spojky a uvolněte páku spojky.

® 2009

9 z 19

www.motorjikov.cz

•
•
•
•

Jakmile stroj a radlice dosáhnou počtu pracovních otáček, můžete začít pracovat. Ke zvýšení pracovní hloubky
dojde při snížení rychlosti pohybu stroje.
Rychlost lze snížit přitlačením radličky řídítky směrem dolů. V případě nutnosti upravte seřízení řídítek a
stavitelné radličky.
Při kypření může dojít k zahrabání stroje i při dobrém seřízení, zvláště pak v sypké půdě. V takovém případě
zvedněte řídítka.
Nepřitahujte stroj k sobě, raději jej potlačte.

2.3.3 Zastavení motoru, odstavení stroje
Zastavení motoru:
•
•
•

Posuňte páčku plynu do polohy /stop/. U typů ROBI-66, -116 a -156 nejdříve zatáhněte páku spojky a zajistěte
ji.
Odpojte zapalovací kabel.
Viz také kapitolu věnovanou motoru v této příručce.

Odstavení stroje:
•
•
•
•

Odpojte zapalovací kabel.
Očistěte stroj.
Nainstalujte pojezdová kola. Můžete zatlačit stroj do úložiště. Je možné otočit řídítka.
Postavte stroj na pevné a rovné místo. V případě nutnosti stroj podepřete.

Skladujete-li stroj po dobu delší třiceti dnů, postupujte podle pokynů v kapitole „Údržba“ /3.5/.
3. ÚDRŽBA
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní údržbové práce.
Součásti a činnosti v rámci údržby.
Součást
Činnost
Při záběhu
Po 10
Před každou
hodinách prací
provozu
Motor
kontrola hladiny oleje
●
výměna oleje
5 hodin
Vzduchový filtr
čištění
Svíčka
čištění
výměna
Povrch válce
čištění
Spalovací prostor
čištění
Karburátor
čištění
Spojka
čištění
Převodovka
kontrola hladiny oleje
●
výměna oleje
●
○ Tyto činnosti mohou být svěřeny pouze odborníkům!

Plán údržby
Po záběhu
25
50
100 Min. jednou
hodin provozu
ročně

●
●

●
●
●
●
○
○

●
○

●
●

●

Pravidelná kontrola a dobré seřízení zaručí bezproblémový provoz stroje a delší dobu životnosti. Správnou údržbou
můžete předejít vážným a finančně náročným poruchám. Většinu údržbových prací můžete provádět doma, určité
činnosti však musí být svěřeny odborníkům.
3.1 Údržba motoru
Viz níže v kapitole věnované motoru.
3.2 Mazání bowdenu plynu a lanka spojky
Nejméně jednou ročně musíte promazat páku plynu, spojky, bowdenu plynu a lanka spojky.
3.3 Čištění a kontrola spojky
Po 25 hodinách práce – v prašném prostředí častěji – otřete pracovní povrch spojky suchým, čistým hadříkem. Můžete
také použít čisticí sprej.
Na funkční plochy kuželové spojky nesmí přijít olej !
Kuželová spojka – u typů ROBI-66, -116 a -156.
® 2009
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Axiální ložisko klikové hřídele je zobrazeno na obrázku č.7.
Obrázek 7 - Vůle axiálního ložiska.

Ložisko nevyžaduje údržbu. Rozeberete-li spojku, při opětovně montáži postupujte opatrně, pozornost věnujte
vzdálenosti mezi výstupní hřídelí motoru a kotoučem spojky . Tato vzdálenost může být upravována pomocí podložek
/obr.7/.
Z důvodu přirozeného opotřebení obložení spojky je nezbytné opětovně upravit délku lanka spojky /1/, není-li na páce
spojky /3/ vůle 2-3 mm. Vůle může být upravována pomocí šroubu /2/ po uvolnění upínací matice /obr. 8/. Po seřízení
dotáhněte upínací matici. Bez řádné kontroly a seřízení může spojka prokluzovat a brzy se opotřebí.
Odstředivá spojka – u typu ROBI-56:
Obrázek 8

Kromě čištění je v některých případech nutné seřídit pružiny /1/ pomocí upínacích šroubů /2/.
Při základním počtu otáček musí pružiny udržovat čelisti spojky v základní poloze.
Počáteční počet otáček je 2000 + 200 ot/min.
Obrázek 9

® 2009

11 z 19

www.motorjikov.cz

3.4 Výměna převodového oleje
Na přední straně převodovky je umístěn kontrolní otvor hladiny oleje s našroubovanou zátkou /obr.2/. Tento otvor
zároveň slouží k doplňování a vypouštění oleje.
•

Hladinu oleje kontrolujte denně. Olej musí dosahovat úrovně vnitřního okraje závitového otvoru .

•

Při výměně oleje demontujte motorovou jednotku. Po vyšroubování zátky nakloňte převodovou skříň ve směru
pohybu stroje a olej nechte vytéct. Olej je lepší vypouštět bezprostředně po ukončení práce, protože teplý olej
snáze vytéká.
Postavte převodovou skříň na rovný povrch, doplňte nový olej a našroubujte zátku kontrolního otvoru.
Typ.použitého převodového oleje : SAE 90 Hypoid.

•
•

POZOR!
Po deseti hodinách práce je nutno převodový olej vyměnit. Později stačí měnit olej po každých sto hodinách práce
nebo nejméně jednou ročně.
3.5 Dlouhodobé uložení
•
•
•
•

® 2009

Vyčistěte válec, hlavu válce, vzduchový filtr, tlumič výfuku a kypřící nože. Viz kapitola věnovaná motoru
v této příručce.
Konzervačním olejem promažte ty části stroje, které při práci přicházejí do kontaktu s půdou.
Stroj uložte na krytém a suchém místě.
Po dlouhé odstávce postupujte podle pokynů v kapitole 2.2.
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Karta číslo 1.
SPOJKA, SKŘÍŇ SPOJKY
Typ: ROBI-56,-106
Číslo Nákres č.
Kusů
Název
1.
10153-011000
1
spojka AT-56
2.
10153-011100
1
náboj spojky
3.
10150-011200
2
závaží spojky
4.
101001-011001
2
upínací šroub
5.
10153-011002
2
pružina
6.
M 5x10 8.8 MSZ 1573
2
šroub
7.
MSZ 232 12
2
pojistný kroužek
8.
10153-012001
1
skříň spojky
9.
10153-012100
1
rukojeť
10.
101010-012001
1
šroub s okem
11.
101010-012003
2
čep
12.
101010-012004
2
podložka
13.
M 10x1.25 MSZ 183
2
samosvorná matice se šestihrannou hlavou
14.
8N MSZ 1612
4
pružná podložka
15.
M 8x16 5.6 MSZ EN 24017 1
šroub se závitem k hlavě a šestihrannou hlavou
16.
M 8 MSZ EN 24032
3
šestihranná matice
17.
MSZ EN 24014
šroub s šestihrannou hlavou
M 8x40 8.8
3
ROBI-56
M 8x40 8.8
2
ROBI-106
17a. M 8x70 8.8
1
ROBI-106
18.
M 8 MSZ 2201
3
podložka
19.
10066-010007-1
1
těsné pero (4,76x5-30)
20.
10 N MSZ 1612
1
pružná podložka
21.
10153-010001
1
šroub
® 2009
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Karta číslo 2.
SPOJKA, SKŘÍŇ SPOJKY
Typ: ROBI-66, -116, -156
Číslo Nákres č.
Kusů Název
1.
10066-011000-1
1
kotouč spojky
1.a.
10066-011200-1
1
axiální ložisko
2.
MSZ EN 24014
šroub s šestihrannou hlavou
M 8x40 8.8
3
ROBI-66
M 8x40 8.8
2
ROBI-116
M 8x40 8.8
2
ROBI-156
2.a.
M 8x70 8.8
1
ROBI-116
M 8x70 8.8
1
ROBI-156
3.
M 8 MSZ 2201
3
podložka
4.
10066-010008
1
vymezovací podložka /v=0,5/
5.
10066-010005
1
podložka
5.a.
10066-010002
2
vymezovací podložka /v=0,5/
5.b.
10066-010003
4
vymezovací podložka /v=0,2/
6.
10N MSZ 1612
1
pružná podložka
7.
10153-010001
1
šroub
8.
10153-012001
1
skříň spojky
9.
10153-012100
1
rukojeť
10.
101010-012001
2
šroub s okem
11.
101010-012003
2
čep
12.
101010-012004
2
podložka
13.
M 10x1.25 MSZ 143
2
samosvorná šestihranná matice
14.
8N MSZ 1612
4
pružná podložka
15.
M 8X16 5.6 MSZ EN 24017
1
šroub se závitem k hlavě
16.
M 8 MSZ EN 24032
3
šestihranná matice
17.
10066-010007-1
1
těsné pero (4,76x5.30)
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Karta číslo 3.
SESTAVA ŘÍDÍTEK, ZÁVĚS
Typ: ROBI-56, -66, -106, -116, -156
Obrázek Nákres č.
Kusů Název
11106-013000-2
1
sestava řídítek
1.
11106-013100-1
1
řídítka –horní díl
2.
10066-013200
1
řídítka –dolní díl
3.
10153-013300
1
upínací šroub
4.
10153-013502
1
podložka
5.
101001-013001
2
rukojeť
6.
101011-020044
4
podložka
7.
8N MSZ 1612
4
pružná podložka
8.
M 8x40 MSZ EN 24014
4
šroub s šestihrannou hlavou
9.
10125-046100
1
páka plynu
10.
11106-015100
1
bowden plynu
11.
10153-010004
8
pryžová vložka
12.
10153-010005
4
rozpěrka
13.
M 6x60 MSZ EN 24014
2
šroub s šestihrannou hlavou
14.
10066-010001
2
podložka
15.
6N MSZ 1612
2
pružná podložka
16.
M6 MSZ 183
2
samosvorná šestihranná matice
17.
10001-031000
1
ovládací páka spojky
18.
10066-016100
1
bowden spojky
19.
M6 MSZ EN 24032
1
šestihranná matice
20.
10153-013400
1
svěrný spoj II.
21.
10153-013500
1
svěrný spoj I.
22.
M 8x20 MSZ EN 24017
2
šroub se závitem k hlavě
23.
M8 MSZ EN 24032
2
šestihranná matice
24.
M8 MSZ 2201
2
podložka
25.
M6x20 MSZ EN ISO 1207
2
šroub
® 2009
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Karta číslo 4.
PŘEVODOVKA
Číslo
Nákres č.
Kusů
11106-020000-1
1
1.
10150-020001
1
2.
10150-020002
1
3.
10153-020003-1
1
4.
10150-020004-1
1
5.
10150-020005
2
6.
101001-021001/G
2
7.
10150-020009
1
8.
10153-021000-1
1
9.
10066-022000
1
10.
M 8x16 MSZ EN 24017
1
11.
101011-020044
1
13.
6003 MSZ 7610
1
14.
6005 MSZ 7610
2
15.
3203
1
16.
AFIT 2136 25x47x7YP1
2
17.
47 MSZ 231
2
18.
40 MSZ 231
1
19.
17 MSZ 232
1
20.
M 8x30 MSZ 1573
5
21.
M 8x60 MSZ EN 24014
3
22.
M 8 MSZ EN 24032
3
23.
M 8 MSZ 2201
5
24.
8 N MSZ 1612
9
25.
17x35x7-10 Y
1

® 2009

Typ: ROBI-56, -106
Název
sestava převodovky
skříň – dolní díl
skříň – horní díl
šnekový hřídel
bubínek spojky
miska těsnění
těsnění proti prachu
šroubová zátka
hřídel se šnekovým kolem
závěs radličky
šroub se závitem k hlavě
podložka
kuličkové ložisko
kuličkové ložisko
dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
pryžové těsnění
pojistný kroužek
pojistný kroužek
pojistný kroužek
šroub
šroub s šestihrannou hlavou
šestihranná matice
podložka
pružná podložka
gufero
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Karta číslo 5.
PŘEVODOVKA
Číslo Nákres č.
Kusů
10066-020000-2
1
1.
10150-020001
1
2.
10066-020002-1
1
3.
10066-020003-3
1
4.
10066-020004-2
1
5.
10150-020005
2
6.
101001-021001/G
2
7.
10150-020009
1
8.
10153-021000-1
1
9.
10066-022000
1
10.
M 6x16 MSZ EN 24017
1
11.
6N MSZ 1612
1
13.
6004 2RSR MSZ 7610
1
14.
6005 MSZ 7610
2
15.
3203 MSZ 7432
1
16.
AFIT 2136 25x47x7YP1
2
17.
47 MSZ 231
2
18.
40 MSZ 231
1
19.
17 MSZ 232
1
20.
M 8x30 MSZ 1573
5
21.
M 8x60 MSZ EN 24014
3
22.
M 8 MSZ EN 24032
3
23.
M 8 MSZ 2201
5
24.
8 N MSZ 1612
8
25.
10066-020007
1
26.
10066-020010
1
27.
10066-020008
1
28.
6005 2RSR MSZ 7610
1
29.
25 MSZ 232
1
30.
10066-020012
1
31.
10066-020006
1
32.
10066-020011-1
1
33.
20 MSZ 232
1
® 2009

Typ: ROBI -66, -116, -156
Název
sestava převodovky
skříň –dolní díl
skříň – horní díl
šnekový hřídel
kotouč spojky
miska těsnění
těsnění proti prachu
šroubová zátka
hřídel se šnekovým kolem
závěs radličky
šroub se závitem k hlavě
podložka
kuličkové ložisko
kuličkové ložisko
dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
pryžové těsnění
pojistný kroužek
pojistný kroužek
pojistný kroužek
BK šroub
šroub s šestihrannou hlavou
šestihranná matice
podložka
pružná podložka
vidlička
rameno
objímka
kuličkové ložisko
pojistný kroužek
talířek pružiny II.
pružina
talířek pružiny I.
pojistný kroužek

17 z 19

www.motorjikov.cz

Karta číslo 6.
STAVITELNÁ RADLIČKA, ZÁVĚS Typ: ROBI -56, -66, -106, -116, -156
Číslo Nákres č.
Kusů Název
1.
10150-041000
1
závěs
2.
10150-042000
1
stavitelná radlička
3.
M 8x40 MSZ EN 24017
2
šroub se závitem k hlavě
4.
10150-031001
1
pružná pojistka
5.
10153-030002
1
čep
6.
M 8 MSZ EN 24032
2
šestihranná matice
7.
10153-000010
1
čep
8.
101001-000004
1
pružná pojistka

Karta č. 7.
PŘEDNÍ TRANSPORTNÍ KOLO
Typ: ROBI -56, -66, -106, -116, -156
10150-060000-1
Přední transportní kolo - sestava
1.
10150-061000
1
vidlice kola
2.
10150-060003-1
2
rozpěrný kroužek
3.
10150-060002-1
1
plastové kolo
4.
M 8x80 MSZ EN 24014
1
šroub s šestihrannou hlavou
5.
M 8 MSZ 2201
2
podložka
6.
8 N MSZ 1612
2
pružná podložka
7.
M 8 MSZ EN 24032
2
šestihranná matice
8.
M 8x40 MSZ EN 24014
1
šroub s šestihrannou hlavou
9.
10150-060001-1
1
pouzdro
10. 101011-020044
2
podložka
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Karta č. 8.
ROTAČNÍ KYPŘIČ, BEZPEČNOSTNÍ KRYTY
Typ: ROBI-56, -66, -106, -116, -156
Číslo Nákres č.
Kusů
Název
1.
10153-033000
1
základní kypřící nůž levý - sestava
2.
10153-031000
1
základní kypřící nůž pravý - sestava
3.
10153-032000
1 (2)
kypřící nůž pravý - sestava
4.
10153-034000
1 (2)
kypřící nůž levý - sestava
5.
11066-035000
2
boční ochranný disk
6.
10153-031001
8 (12)
nůž pravý
7.
10153-031002
8 (12)
nůž levý
8.
10150-031001
6 (8)
pružná pojistka
9.
10153-030002
6 (8)
čep
10.
11106-000003
2
bezpečnostní kryt
11.
10150-000006
1
výztuha
12.
M 6x16 MSZ EN 24017
6
šroub se závitem k hlavě
13.
M 6 MSZ EN 24032
6
šestihranná matice
14.
6 N MSZ 1612
6
pružná podložka
15.
M6
6
podložka
16.
M 10x20 MSZ EN 24017
16 (24)
šroub se závitem k hlavě
17.
M 10 MSZ EN 24032
16 (24)
šestihranná matice
18.
10N MSZ 1612
16 (24)
pružná podložka
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