
Mazání a ošetřování závodních motocyklů a čtyřkolek

Motor 

  Čtyřtakt

- pro velmi zatěžované mokré spojky DENICOL THUMPER LUBE, DENICOL PRO 2000

- pro extrémně zatěžované mokré spojky DENICOL THUMPER LUBE 10W50 nebo 10W60

- pro motory vzduchem chlazené vhodná viskozita 10W50, 10W60, 15W50, 20W50

- pro motory extrémně tepelně zatěžované DENICOL THUMPER LUBE 10W60, 15W50

- pro historické motory DENICOL VISCOLUBE RACING, DENICOL GRAND PRIX RACING, 

  DENICOL BIKER 20W50 

  Dvoutakt mazaný směsí, tzn. olej se přidává do benzínu v určitém poměru:

- používejte olej vysoké viskozity (SAE 50), lidově řečeno hustý olej 

- pro moderní stroje s výfukovou přívěrou používejte olej 100% syntetický

  DENICOL SYN100, DENICOL S2 COMPETITION, mísící poměr 1:50 – 1:70 

- pro motory bez výfukové přívěry (např. ČZ) kvalitní minerální DENICOL A1 COMPETITION, 1:40  

- syntetika zajišťuje dokonalejší mazání, nekarbonuje, nezanáší výfuk



- používat předředěný olej, který je vhodný pro oddělené mazání, není správné

- olej odměřujte odměrným válcem. Měrka na láhvi je nepřesná.

  Dvoutakt mazaný čerpadlem, tzn. oddělěné mazání (KTM 2T TPI, Sportproduction):

- zásadně používat olej vhodný pro oddělené mazání, tzv. předředěný olej, angl. Injection system

  DENICOL RACING 2 SYNTEX, DENICOL BIO RACE

  

Převodovka 

- používat motorový olej pro případ vadného simeringu mezi primárním převodem a klikovým 

  hřídelem není profesionální

- používejte speciální lehkoběžné převodové oleje pro mokrou spojkou. Pouze tyto oleje 

  obsahují EP tlakové přísady na převody a zajišťují správnou funkci spojky v olejové lázni

- Denicol nabízí 7 druhů těchto speciálnícho olejů

- Na spojku s hliníkovými lamelami, které velmi špiní olej, je výhodnější používat minerální olej   

  DENICOL TRANS SPECIAL s častým výměnným intervalem (1-3 závody). Na spojku s                  

  ocelovými lamelami použijte olej syntetický DENICOL TRANS SPECIAL SYN, TRANS POWER, 

  POWER SHIFT a výměnný interval lze výrazně prodloužit

- pro dětské motocykly s automatickoku spojkou je vhodný DENICOL TRANS SPECIAL 10/15.

  Nejlepších výsledků ale dosáhnete s olejem TRANS SPECIAL SYN 10.



Pěnový vzduchový filtr z polyuretanu (molitan)

- pro správnou činnost tohoto filtru je třeba impregnace speciálním olejem DENICOL AIR FILTER

  FLUID. Jedině tento olej nestéká a výrazně neomezuje průtok vzduchu. Přitom se velmi snadno 

  aplikuje. V prašném prostředí je třeba filtr prát a impregnovat po každé rozjížďce. Nepodceňujte 

  ošetřování tohoto filtru! Jsou to plíce motoru a mají vliv jak na výkon, tak i na životnost klikového   

  ústrojí. Zvažte hodnotu kvalitně ošetřeného filtu vůči ceně opravy motoru. 

- pro filtry, které nejsou tolik zatěžované prachem, např. cestovní enduro, trial, skútr, je výhodná

  aplikace tímto speciálním oleje, ale ve spreji DENICOL AIR FILTER SPRAY

- použitý filtr se čistí speciálním rozpouštědlem DENICOL FILTER CLEANER a následně se vypere

  ve vodě. Malým množstvím tohoto šamponu rozpustíme nečistoty a potom filtr vypereme ve vodě, 

  nejlépe vlažné. Toto rozpouštědlo je velmi hospodárné, protože lze použít opakovaně. Je možno s 

  ním i odstraňovat mastnoty a nečistoty. Vypraný filtr nechat vyschnout, neždímat kroucením!   

  Suchý filtr opět napustit olejem.

- pro závody s více rozjížďkami je ideální si doma připravit více filtrů, vložit je do igelitového sáčku a

  po každé jízdě vyměnit

- na čištění filtru nepoužívejte technický benzín! Je velmi agresivní a může rozpustit lepený spoj

  nebo narušit strukturu pěnového filtru

- na vnitřní plochu komory sání je vhodné nanést mazací tuk. Také přírubu filtru je vhodné namazat

  tukem pro bezpečné utěsnění



Přídavné vzduchové filtry 

 Pěnový prachový filtr - s velkými póry

použití:
- jako druhý filtr přes standardní pěnový filtr vzduchu 
- do exrémně prašného prostředí
- při dlouhém závodu, kdy není čas měnit hlavní filtr (dálkové rallye, dlouhé a prašné enduro etapy 
  apod.). V určité fázi závodu se tento znečištený filtr sejme a dojede se pouze na filtr hlavní.

jak na to:
- ošetří se speciálním olejem na filtry DENICOL AIR FILTER FLUID, nasadí se na hlavní filtr,
  a tím posiluje jeho účinnost, omezuje zanesení a zvyšuje kapacitu nasycení prachem

 Speciální prachový filtr - jemná plastová síťka

použití:
- jako druhý nebo třetí filtr
- do exrémně prašného prostředí
- na písčité nebo tvrdé suché tratě s velmi jemným prachem
- ve velmi mokrých podmínkách, kde omezuje vstup vody do sání

jak na to:
- navléká se přes hlavní filtr jako druhý, nebo dokonce třetí filtr (hlavní, pěnový prachový a tento). 

Tím, že se tento filtr neošetřuje olejem, ale navléká se suchý, tak na něm díky vibracím a rázům 
většina prachu a písku neulpí a funguje to jako průmyslový vysavač s nuceným vyklepáváním.

 
doporučení: 
- každý správný mechanik musí po nasazení těchto přídavných filtrů vyzkoušet stroj na správné   
  seřízení směsi (poměr palivo - vzduch).
- po každém závodě je nutné zkontrolovat všechny filtry bez ohledu na to, kolik jich je použito 
- enduro jezdec na Paříži-Dakar potřebuje odlišnou filtraci vzduchu než juniorský jezdec, který 
  jede závod jen na 10 minut.
 
Oba tyto filtry se standardně dodávají ve dvou velikostech.
Menší je vhodný pro všechny RM, YZ, KX.
Větší pro CRF, KTM.
Na zvláštní objednávku lze dodat individuální velikosti (autocross, sidecarcross, minibike apod.)

 Speciální prachový filtr - arch plastové síťky

použití:
- do exrémně prašného prostředí
- na tvrdých tratích s velmi jemným prachem
- ve velmi mokrých podmínkách, kde omezuje vstup vody do sání

jak na to:
- vkládá se za pomocí výztužné mřížky nebo lemovacího rámečku přes vstupní vzduchové otvory 
  komory sání (airbox).
- vhodná pro úpravy sání (tuning)



 

Pamatuj!  Hodnota kvalitního filtru je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou písku v motoru!

Přední teleskopická vidlice

- plní se vysoce kvalitním tlumičovým olejem DENICOL FORK FLUID. Jeho kvalita spočívá

  ve vysokém viskozitním indexu (aby se "hustota" oleje neměnila v závislosti na teplotě, tzn. aby se

  pérování chovalo stejně před i po závodě), minimální pěnivosti a musí součástky chránit proti 

  otěru a korozi. DENICOL nabízí široké spektrum přesně stanovených viskozitních tříd (SAE 3 - 5 - 

  6,5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30) 

- mísit tlumičové oleje dvou viskozit je neprofesionální a v domácích podmínkách velmi nepřesné

- používat olej motorový, převodový nebo hydraulický je neprofesionální 

- interval výměny tlumičového oleje provádějte dle servisního manuálu (zpravidla po 10 hodinách

  jízdy) 

- na simeringy předních vidlic je vhodný tuk DENICOL BICYCLES GREASE

- některé typy jsou opatřeny dvoukomorovým systémem, které se plní speciálním olejem DENICOL

  TCF FORKFLUID 

- pro nejmodernější typy s vícekomorovým systémem je vhodný DENICOL FORKFLUID 400, což je

  momentálně absolutní špička 



Zadní centrální pružící jednotka

- plní se speciálním tlumičovým olejem DENICOL SHOCK FLUID HVI 400 nebo DENICOL

  EXTREME SHOCK FLUID s ultravysokým viskozitním indexem (VI přes 400)

- pro dětské motocykly nebo měkčí nastavení je vhodný DENICOL EXTREME SHOCK FLUID

  LIGHT

Řetěz

- řetěz se stálou náplní maziva utěsněnou pryžovými kroužky (Oring, Xring) se ošetřuje speciálním

  sprejem, který zajišťuje čištění, mazání i konzervaci řetězu

- pro motokros, enduro, trial a plochou dráhu je vhodný DENICOL RACE CHAIN LUBRICANT nebo

  DENICOL CHAIN LUBRICANT

- na silnici je vhodný DENICOL KART & RACE CHAIN LUBRICANT. Je víc lepivý a neodlétá. 

- pro karting jsou vhodné všechny typy, záleží na preferenci 

- nejdokonalejší ošetření řetězu bez O-kroužků je vyvařit jej ve speciálním tuku s obsahem grafitu

  DENICOL CHAIN GREASE a mezi závody přimazat výše zmíněným sprejem



Kapalinové brzdy

- rozlišujeme normu DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1. Vyberte takovou, která je předepsána na nalévacím

  víčku

- některé systémy jsou plněny kapalinou na silikonové bázi s normou DOT 5. Ta se nesmí mísit s

  žádnou jinou

- pro závody používejte DENICOL BRAKE FLUID DOT 5.1

- pro brzdy extrémně tepelně namáhané používejte DENICOL RACING BRAKE FLUID HP. Tato

  kapalina má nejvyšší bod varu, a to i ve vlhkém prostředí. Je třeba ji měnit po každém závodě. 

- k odmašťování brzdových kotoučů použijte odmašťovač ve spreji DENICOL QUICK CLEANER.

  S ním lze čistit i karburátor, svíčku a elektrokontakty.

Kapalinová spojka

- systém, kde je předepsán hydraulický olej SAE 10 (např. Magura), použijte DENICOL HYDRO 10



Chladící systém

- DENICOL COOLING LIQUID má lepší chladící účinky než běžná voda, maže vodní čerpadlo, 

  neodpařuje se, brání korozi a usazování vodního kamene. Chrání hliník i hořčíkové slitiny.

- to nejlepší pro závodní motor je ale DENICOL SUB ZERO, který má výrazné chladící účinky a 

  uvolňuje skrytý výkon. Tato kapalina byla testována a teplota motoru klesla o 10ºC.

- nepoužívejte proto běžnou ani destilovanou vodu

- převážná většina chladících kapalin na trhu je na bázi monoetylenglykolu a jsou vzájemně 

  mísitelné. Výměnu proveďte, když kapalina začně hnědnout.

Mytí motocyklu a ošetřování podvozku

- žádný přípravek neumyje holandský písek lépe než DENICOL BIO MOTO WASH. Krom toho

  účinně odstraňuje mastnoty

- mastnoty od maziva na řetěz se nejlépe odstraní rozpouštědlem DENICOL AIR FILTER CLEANER

- umytou a suchou motorku ještě doporučujeme ošetřit přípravkem DENICOL GLITTER SPRAY

  (kromě brzdových kotoučů). Jedná se o ochranný silikonový film, který chrání povrch proti 

  povětrnostním vlivům, usazování nečistot, odpuzuje vodu a vylepšuje vzhled a oživuje barvy.

- brzdové kotouče odmastit sprejem DENICOL QUICK CLEANER pro maximální brzdný účinek 

- pro mazání přepákování zadní vidlice, ložisek v kolech a na krku řízení použijte mazací tuk

  DENICOL MOTO GREASE nebo DENICOL MULTI MOLY

- lanka a bowdeny je třeba pravidelně mazat sprejem DENICOL CABLE SPRAY

- na páčky, stupačky a další pohyblivé díly je vhodný sprej DENICOL MULTI USER 101 s teflonem®
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