
3. OBOZNÁMENIE S MOTOCYKLOM - OVLÁDACIE ZARIADENIA    Vytlačiť pohľad Zoznam stránok Naspäť Ďalej

POPIS MOTOCYKLA
 

Hlavné časti motocykla
 

• rám (1)
• palivová nádrž (2)
• motor a prevodovka (3)
• predné a zadné koleso s brzdami (4)
• predná vidlica riadenia a riadidlá (5)
• zadná vidlica s uchytením kolies (6)
• pružiace súčasti - pružiny a tlmiče (7)
• sedadlo (8)
• opierky nôh vodiča a spolujazdca (9)
 

 

Obr. 1 – Hlavné časti motocykla

 

 

OVLÁDACIE ZARIADENIA MOTOCYKLA

Ovládače slúžia k ovládaniu jednotlivých súčastí a systémov motocykla. Výrobca ich umiestňuje tak, aby ergonomicky vyhovovali väčšine vodičov.
Niektoré ovládacie prvky možno dodatočne upravovať. Napr. páku spojky, páku prednej brzdy, niekedy radiacu páku i pedál zadnej brzdy. Prístroje
a kontrolky slúžia na kontrolu stavu , informácie o stave, alebo využitie príslušných okruhov motocykla ( napr. mazanie, dobíjanie, osvetlenie, stav paliva,
atď.).  Symboly na ovládačoch, prístrojoch a kontrolkách sú medzinárodné a používajú ich výrobcovia všetkých značiek.

 

Obr. 2 – Rozmiestenie niektorých ovládacích prvkov motocykla

 

Rozmiestnenie niektorých ovládačov a najmä prístrojov a kontroliek  sa samozrejme u motocyklov rôznych značiek, typov a veku môže odlišovať, do istej
miery sú rovnaké (obr. 2).

 

PRÍSTROJOVÁ DOSKA (obr. 3)

Spínaciu skrinku ovládame kľúčom (1), čiastočne je tým zabránené zneužitie motocykla neoprávnenou osobou. Zapaľovanie zapneme otočením kľúča do
polohy  ON. Na prístrojovom paneli sa rozsvietia príslušné kontrolky (2), napr. kontrolka mazania, chladenia, neutrálu a ručička stavu paliva (3). Elektrická
výbava je pripravená k použitiu (napr. smerovky), svetlá sú zapnuté. Motor môže byť naštartovaný.

Na vypnutie zapaľovania otočíme kľúč do polohy (OFF). Svetlá sú vypnuté. Riadidlá dosiaľ nie sú uzamknuté. Na zamknutie riadidiel je tu ďalšia poloha
(clock). Riadidlá najprv natočíme do krajnej ľavej polohy a súčasne s otáčaním kľúča mierne pohybujeme s riadidlami, aby zámok ľahšie zapadol.
Zapaľovanie, svetlá a všetky funkčné okruhy sú vypnuté, riadidlá zamknuté, kľúč môže byť vytiahnutý.
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Obr. 3 – Prístrojová doska  motocykla

 

Otáčkomer(4) uvádza počet otáčok kľukového hriadeľa za jednu minútu (prekročenie povolených otáčok môže viesť k poškodeniu motora).
U analógových otáčkomerov je nutné údaj násobiť číslom uvedeným v spodnej časti, napr. 3 x 1000 ot/min. Digitálne otáčkomery nájdeme najčastejšie
u moderných alebo športových motocyklov a to vo forme horizontálnej stupnice, ktorá rastie s rastúcimi otáčkami kľukového hriadeľa zľava doprava a pri
dosiahnutí maximálnych otáčok sčervenie. Táto stupnica môže a nemusí byť doplnená číslicami.

Rýchlomer (5) využijeme, napr. v situáciách, kedy je nutné dodržať stanovenú rýchlosť jazdy. Súčasťou je aj počítadlo prejdených kilometrov (ak náhodou
na niektorom motocykli uvádzali v míľach, potom 1 míľa = 1,6 km).

 

Väčšina novších motocyklov má digitálne prístroje riadené počítačom. U týchto motocyklov sa po zapnutí zapaľovania uskutočnia testy funkčnosti rôznych
moderných systémov motocykla, napr. antiblokovací systém ( ABS), systém zabraňujúci prešmykovaniu poháňaného kolesa pri akcelerácii a pod. Na
okamih sa rozsvietia kontrolky na stredovom paneli. Ak sú jednotlivé systémy funkčné, kontrolky zhasnú (obr. 4).

 

 

Obr. 4 – Digitálna prístrojová doska motocykla

 

Svetelné kontrolky umiestnené na stredovom paneli signalizujú zapnutie a funkčnosť jednotlivých okruhov a systémov. Všeobecne platí, že výstražné
kontrolky majú farbu oranžovú alebo červenú. Pokiaľ sa niektorá kontrolka rozsvieti za jazdy , znamená to väčší, alebo menší problém, niekedy je nutné
okamžite zastaviť vozidlo.

 

 

Pokiaľ kontrolka ABS  nezhasne ani po prekročení rýchlosti 10 - 20 km/h, je systém vyradený z prevádzky a je teda nutné pri
intenzívnom brzdení dať pozor na zablokovanie brzdeného kolesa. Pokiaľ je motocykel vybavený možnosťou deaktivácie ABS,
potom na vypnutie systému upozorňuje práve rozsvietenie tejto kontrolky.

 

Kontrolka informuje o dostatočnom tlaku oleja v mazacej sústave štvortaktného motora. Po zapnutí kľúča do polohy „ON“ sa
kontrolka rozsvieti – čidlo i žiarovka kontrolky sú v poriadku. Po naštartovaní zhasne – mazacia sústava je funkčná. Ak sa kontrolka
rozsvieti za jazdy, signalizuje poruchu a je nutné okamžite zastaviť motor, aby nedošlo k zadretiu. U motocyklov s dvojdobým
motorom s oddelenou nádržkou oleja signalizuje nedostatok oleja v nádržke.

 

Rezerva paliva. Po rozsvietení kontrolky môžeme prejsť len asi 30 až 50 km. Zvolíme maximálne ekonomický spôsob jazdy
a zamierime k najbližšej čerpacej stanici.

 

 

Zelená kontrolka s písmenom „N“ informuje o zaradení neutrálu. To je stav, kedy je trvale rozpojená hnacia sila, teda nie je zaradený
žiadny prevodový stupeň. U štvortaktných motorov je toto možné len pokiaľ je poloha radiacej páky medzi prvým a druhým
rýchlostným stupňom. U dvojtaktných motorov je možné rozpojiť hnaciu silu medzi každým prevodovým stupňom, ale táto kontrolka
sa rozsvieti, len keď je radiaca páka medzi prvým a druhým rýchlostným stupňom.

 

Rozsvietenie kontrolky signalizuje prehriatie chladiacej kvapaliny (u motocyklov s motorom chladeným kvapalinou). V takom
prípade je treba vyhľadať miesto pre bezpečné odstavenie motocykla. Motor vypneme a počkáme kým vychladne. V prípade dlhšie
trvajúcej jazdy s rozsvietenou kontrolkou hrozí poškodenie motora a v prípade jeho zadretia i havárie.

 

Táto kontrolka upozorňuje vodiča zaistenie motocykla s parkovacou brzdou. Parkovacia brzda sa najčastejšie používa u motocyklov
s automatickou prevodovkou.



 

 

 

Na digitálnej prístrojovej doske moderných motocyklov, môžu byť pre vodiča zobrazované rôzne informácie. Napríklad informácie o teplote okolitého
vzduchu. Ak získanou informáciou vodič vie narábať, vie, že s klesajúcou teplotou klesá i adhézia (priľnavosť pneumatík). Ak je vonkajšia teplota nad
15°C je priľnavosť výborná. Ak klesne teplota medzi 15°C až 7°C, hovoríme o dostatočnej priľnavosti. S teplotou pod +7°C súvisia rizikové situácie.

Ďalšia užitočná informácia môže byť príslušné číslo o zaradenom prevodovom stupni. U starších motocyklov sa tento údaj neobjavuje, zaradený prevodový
stupeň si musíme pamätať, alebo si ho uvedomiť v závislosti na rýchlosti jazdy a otáčkach motora.

 

Pravou rukou ovládame:

Núdzový vypínač ľahko dostupný a rýchlo ovládateľný slúži k vypnutiu zapaľovania , napr. v prípade núdze(zaseknutý plyn alebo po páde motocykla.
atď.) (obr. 5). Elektrické obvody( svetlá a smerovky) však zostávajú po jeho vypnutí naďalej v činnosti. Pokiaľ by sme ponechali motocykel v tomto stave
dlhší čas, hrozí vybitie akumulátora. Zapaľovanie možno tiež vypnúť kľúčikom v spínacej skrinke. Tak príde súčasne k vypnutiu  elektrických obvodov.

 

Obr. 5 – Núdzový vypínač motora  „STOP“

 

Páku prednej brzdy ovládame ukazovákom a prostredníkom pravej ruky. Pri použití všetkých prstov väčšinou nasleduje nechcené pridanie plynu. Väčším,
či menším stlačením páky meníme veľkosť brzdnej sily pôsobiacej na predné koleso. Pre citlivé dávkovanie sily na prednú brzdu sa odporúča používať na
ovládanie páčky prednej brzdy dva prsty (obr. 6). Ostatnými prstami budeme mať stálu oporu o riadidlá motocykla. 

 

Obr. 6 – Ovládanie páčky prednej brzdy pre citlivé dávkovanie brzdnej sily

 

Otočnú rukoväť plynu držíme palcom pod a zvyšnými prstami nad rukoväťou. Otáčaním regulujeme dodávku paliva, tzn. akceleráciu(zrýchľovanie )
a deceleráciu (spomaľovanie) otáčok motora. Ak rukoväť uvoľníme, vráti sa samočinne k minimálnej dodávke paliva(v prípade brzdenia motorom je
u moderných motocyklov dodávka paliva prerušená).

Spúšťač (štartér) sa ovláda palcom pravej ruky (obr. 7). Pozor, nespustí sa, pokiaľ je zaradený prevodový stupeň a vysunutý pohotovostný stojan a súčasne
nie je rozpojená spojka.

 

 

Obr. 7 – Ovládač spúšťača (štartéra)



Obr. 7  Ovládač spúšťača (štartéra)

 

 

 

Dnešné moderné motocykle mávajú automatické zapínanie obrysových a stretávacích svietidiel. U starších typov sa to zapína palcom pravej ruky, prvá
poloha sú obrysové a v druhej stretávacie (obr. 8).

 

 

Obr. 8 – Zapínanie obrysových a stretávacích svietidiel

 

 

Ľavou rukou ovládame :

Spojku - páka spojky sa ovláda prstami ľavej ruky. Používame ju pri rozjazde , pri radení prevodových stupňov, alebo pokiaľ je potrebné krátkodobé
prerušenie hnacej sily od motora k prevodovke ( manévrovanie pri otáčaní, jazda v kolóne, atď). Páku spojky ovládame toľkými prstami, s koľkými nám to
vyhovuje. Niektoré teórie hovoria, že pre citlivé ovládanie je dobré používať 2 až 3 prsty (obr. 9).

 

 

Obr. 9 – Na ovládanie spojky používame toľko prstov, koľko nám vyhovuje

 

Palcom ľavej ruky ovládame prepínač diaľkového /stretávacieho svetla (obr. 10) (stretávacie svietidlá sa u novších motocyklov rozsvietia automaticky
po naštartovaní motora).  Diaľkové svetlá používame len kým nepríde k oslneniu protiidúceho vodiča, poprípade vodičov idúcich pred nami, alebo iných
účastníkov cestnej premávky. Po prepnutí  na diaľkové svetlá sa v zornom poli rozsvieti príslušná kontrolka (modrej farby).

 

 

Obr. 10 – Prepínač diaľkových svetiel

 

Svetelné výstražné znamenie (tzn. „Svetelná húkačka“) sa ovláda ukazovákom ľavej ruky. Je to krátkodobé zapínanie diaľkových svetiel. Slúži
k odvráteniu hroziaceho nebezpečenstva, alebo k upozorneniu vodiča predchádzajúceho vozidla a to aj v obci. U niektorých motocyklov je spínač svetelnej
výstrahy súčasťou kombinovaného prepínača diaľkového svetlometu. V takom prípade zapneme svetelnú húkačku ( svetelné výstražné znamenia palcom
ľavej ruky.



 

Ovládač smerových svietidiel  je ergonomicky prispôsobený na ľavý palec (obr. 11). Pre zapnutie pravej smerovky posunieme ovládačom doprava, pre
zapnutie ľavej smerovky posunieme ovládačom doľava. Ten sa po uvoľnení vráti späť do strednej nulovej polohy, príslušná smerovka však zostáva
zapnutá. Pre vypnutie príslušnej smerovky zatlačíme ovládač ľavým palcom. Pri prepínaní z jednej strany na druhú( napr. pri predchádzaní), nie je potrebné
smerovky v neutrálnej polohy vypínať .

 

Obr. 11 – Ovládanie smerových svietidiel

 

Alternatívne sa môžeme stretnúť s takým umiestnením ovládačov, kde ľavú smerovku zapneme ľavým palcom a pravú smerovku na pravej strane pravým
palcom. K vypnutiu oboch použijeme pravý palec.

Takisto ovládač zvukovej výstrahy (húkačky) je umiestnený vľavo a ergonomicky uspôsobený na ľavý palec (obr. 12). Pri zapnutí húkačky ovládač
stlačíme. Zvukové výstražné znamenie slúži k odvráteniu hroziaceho nebezpečenstva a mimo obce i k upozorneniu vodiča predchádzaného vozidla.
Výstražné znamenie možno používať len na čas nevyhnutne nutný.

 

 

Obr. 12 - Ovládanie zvukovej výstrahy

 

Niektoré moderné motocykle môžu mať na ľavej strane riadidla aj iné spínače alebo prepínače. Napríklad spínač na ovládanie palubného počítača
motocykla alebo systému ABS(systém zamedzujúci zablokovaniu kolies). Ovládač s nápisom „ ABS“ nájdeme zvyčajne v dosahu ľavej ruky na riadidlách,
alebo na stredovom paneli. Možno ním, v prípade potreby, deaktivovať antiblokovací systém (brzdy motocykla budú fungovať ako brzdy motocykla bez
ABS). Používa sa prevažne pri jazde v teréne. Niektoré špeciálne motocykle(obr. 13) s automatickou prevodovkou majú na ľavej strane umiestenú páčku
parkovacej brzdy(1), spínač pre preradenie na nižší prevodový stupeň(2) spínač na preradenie vyššieho prevodového stupňa sa nachádza obyčajne na 
pravej strane. Na tomto type motocykla na ľavej strane je umiestený aj ovládač výstražnej funkcie smerových svietidiel (3), u niektorých motocyklov je
možná i automatická aktivácia, napr. pri intenzívnom brzdení.

 

Obr. 13 – Ovládacie zariadenia motocykla s automatickým radením prevodových stupňov

 

Pravou nohou ovládame:

Páku nožnej brzdy  - je predsunutá pred stúpačku pravej nohy vodiča (brzdí zadné koleso motocykla). Pedál zadnej brzdy ovládame špičkou pravej nohy
(obr. 14). U motocyklov vybavených systémom ABS môže počas intenzívneho brzdenia pedál zadnej brzdy a páčka prednej brzdy ľahko trhať. U bŕzd
s ABS je to normálny jav. Pozor, systém ABS neslúži na skrátenie brzdnej vzdialenosti, ba pri určitých podmienkach ho môže predĺžiť. 



 

 

Obr. 14 – Ovládanie zadnej brzdy

 

 

Ľavou nohou ovládame:
 

Radiaca páka je umiestnená v blízkosti ľavej stúpačky a ovláda sa špičkou ľavej nohy. Pri radení z neutrálu na prvý prevodový stupeň je chodidlo nad
radiacou pákou a päta je opretá o stúpačku. Prednou časťou chodidla ľavej nohy (v mieste medzi palcovými kĺbmi), pôsobíme na radiacu páku nie ťahom,
ale akoby klepnutím (smerom dolu). Rovnako postupujeme i pri radení na nižšie prevody. Pri radení z prvého prevodového stupňa do neutrálu, je radiaca
páka nad chodidlom v mieste, kde začína palec. Päta je opretá o stúpačku. Klepnutím zdvihneme radiacu páku smerom nahor. Podobne postupujeme pri
radení na druhý, tretí a ďalšie prevodové stupne smerom nahor, podľa schémy na obrázku (obr. 15).

 

 

Obr. 15 – Spôsob radenia prevodových stupňov smerom nahor

 

INÉ OVLÁDAČE

Palivový ventil (kohútik) sa používa v prípade, keď je konštrukčne riešený prívod paliva z nádrže do  plavákovej komory karburátora samospádom.
Spravidla je umiestnený na ľavej strane. Slúži k otváraniu a uzatváraniu prívodu paliva z nádrže a umožňuje prepnutie do režimu čerpania rezervnej zásoby
paliva (obr. 16).

 

 

Obr. 16–Polohy palivového ventilu

 

Sytič nájdeme u starších motocyklov, kde sa uskutočňuje príprava zmesi benzínu a vzduchu v karburátore. Slúži k obohateniu zmesi a tým aj
k jednoduchšiemu naštartovaniu studeného motora. Ovládač nájdeme spravidla na ľavej strane v blízkosti karburátora, alebo býva umiestnený na riadidlách
(obr. 17).

 

 



Obr. 17–Hneď, ako sa motor udrží vo voľnobehu, sýtič vypneme
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