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~ IZH JUPITER ~ 
 

MOTTO: "Lucrez si muncesc, mesteresc, nu stau, 
Ca-ntotdeauna e asa cum vreau..." 

 

 
 
Ce veti gasi in aceasta lucrare... 
 
          In primul rand, puteti incepe cu istoria IZH Jupiter, pentru ca apoi sa studiati structura 
motocicletelor . Am scris structura motocicletelor, in general, deoarece aici veti gasi 
informatii generale despre structura, functionarea, parti mecanice si electrice, etc. ale 
motocicletelor, prezentate pentru marca IZH in special, dar aplicabile aproape tuturor tipurilor 
de motociclete. 
          In continuare, sunt prezentate cateva metode de abordare a reparatiilor de motociclete, 
care, din nou, sunt redate la modul general, cu cateva specificatii pentru modelul IZH Jupiter, 
putand ajuta si posesorii altor tipuri de motociclete. 
          Buuuun... Deci, motocicleta functioneaza bine, ati reparat-o cum trebuie... De acum va 
puteti deplasa la un sudor, strungar, mecanic, etc. pentru a pune in practica ideile si visurile 
voastre cu privire la cum sa arate motocicleta a carui posesor sunteti. Pentru acest lucru sunt 
prezentate cateva idei pentru a realiza modificari mecanice sau modificari estetice 
motocicletei voastre. 
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Istorie moto IZH 
 
 
 

 
 

 
 

Cea mai mare firma de arme de foc din Rusia, OJSC “ IZHMASH”, a fost fondata in 
anul 1807 de catre Tarul Alexandru I al Rusiei. 
          Actualmente firma se ocupa cu imbunatatiri ale produselor realizate, precum si de 
producerea unor produse cum ar fi: 

•    arme de foc utilizate in scopuri militare;  
•    arme destinate sportului sau vanatorii;  
•    arme automate;  
•    arme complexe de artilerie cu dispozitive de ghidare;  
•    vehicule destinate intretinerii si reparatiilor de armament de tancuri;  
•    noi modele de motociclete;  
•    automobile;  
•    masini si echipament de inalta calitate.  

 

 
 
 
 

Am sa ma refer, in aceasta pagina doar la partea de constructie de motociclete. Am 
spicuit cateva informatii cu privire la dezvoltarea tehnologiei constructiei de motociclete in 
cadrul OJSC "IZHMASH", informatii pe care vi le prezint in continuare. 
          Istoria “IZHMASH” Open Joint Stock Company dateaza inca din secolul XVIII, 
cand Rusia a realizat un mare pas in dezvoltarea industriei. 
          Mai aproape de prezent, perioada dinaintea razboiului a fost marcata de dezvoltarea 
unei noi industrii - productia de motociclete. 
          In 1928 au fost fabricate primele modele de motociclete. 
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Primul model de motocicleta construita la OJSC "IZHMASH", in anul 1928 

 

 
 

Perioada de dupa razboi a fost o perioada de succes pentru producatorii de 
motociclete. 
        

In 1946 a fost construita motocicleta modelul "Izh-350", urmata de modelele "Izh-
49", "Izh-56". 
            Din 1966 firma a inceput constructia de automobile. 

Dintre multitudinea de produse ale “IZHMASH” Open Joint Stock Company, va 
prezint cateva modele, cele mai frecvente in Romania. Informatiile despre caracteristicile 
mecanice, electronice sau estetice ale motocicletelor prezentate sunt insotite de fotografii ale 
acestora.  
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IZH Planeta 5-040-01 

 
Date generale 

Lungime, mm 2200 
Latime, mm 810 
Inaltime, mm 1200 
Baza  / cale, mm 1450 
Garda la sol, mm 135 
Numar de locuri 2 
Greutate neta, kg 162 
Sarcina, kg 170 
Viteza maxima, km/h 120 

Motorul 
Model izh P5-011 sb. 1-01 
Tip de serie 
Timpi de functionare 2 
Cilindrii / Tobe de esapament 1 / 1 
Capacitate cilindrica, cc 346 
Puterea maxima a motorului, kW (c.p.) 16,2 (22) 
Sistemul de ungere racord 
Sistemul de racire cu aer 

Sistemul de alimentare cu combustibil 
Carburatorul K65E 
Caneaua de combustibil A76 
Capacitatea rezervorului, l 18 
Consumul de combustibil, l / 100 km 6,0 

Echipamentul electric 
Sistemul de aprindere fara contact, electronic 
Sistemul de pornire prin pedala de pornire 
Voltajul bateriei de acumulatori 12V 
Alternatorul cu magnet permanent AC, 14V, 140W 

Transmisia 
Ambreiajul multi-disc, ungere cu ulei 
Cutia de viteze 5 viteze 
Marsarier - 
Cuplajul principal prin lant 

Echipamentul de mers 
Cadrul tubular, parti sudate 
Sistemul telescoapelor hidraulic 
Suspensie fata telescopica 
Suspensie spate telescop cu arc, ungere cu ulei 
Frana fata cu tambur, cu actionare mecanica 
Frana spate cu tambur, cu actionare mecanica 
Roata fata cu spite 
Roata spate cu spite 
Anvelopa fata 3,50-18 
Anvelopa spate 3,50-18 

Gradul de incarcare 
pe osie 52/156/250 
recipient 3 t 3/9 
recipient 5 t 6/14/25 
recipient 20 t 18/40/70 
recipient 20-ft. (24 t) 18/40 
eurofura 44/132 
Kamaz (truck), 10 t 18/40 
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IZH Jupiter 5-020-01 

 
Date generale 

Lungime, mm 2170 
Latime, mm 810 
Inaltime, mm 1170 
Baza / cale, mm 1450 
Garda la sol, mm 135 
Numar de locuri 2 
Greutate neta, kg 160 
Sarcina, kg 170 
Viteza maxima, km/h 125 

Motorul 
Model izh U5 sb. 1 
Tip de serie 
Timpi de functionare 2 
Cilindrii / Tobe de esapament 2 / 2 
Capacitate cilindrica, cc 347,6 
Puterea maxima a motorului, kW (c.p.) 17,6 (24) 
Sistemul de ungere racord 
Sistemul de racire cu aer 

Sistemul de alimentare cu combustibil 
Carburatorul K65E 
Caneaua de combustibil A76 
Capacitatea rezervorului, l 18 
Consumul de combustibil, l / 100 km 5,9 

Echipamentul electric 
Sistemul de aprindere prin baterie 
Sistemul de pornire prin pedala de pornire 
Voltajul bateriei de acumulatori 12V 
Alternatorul cu magnet permanent AC, 14V, 140W 

Transmisia 
Ambreiajul multi-disc, ungere cu ulei 
Cutia de viteze 4 viteze 
Marsarier - 
Cuplajul principal prin lant 

Echipamentul de mers 
Cadrul tubular, parti sudate 
Sistemul telescoapelor hidraulic 
Suspensie fata telescopica 
Suspensie spate telescop cu arc, ungere cu ulei 
Frana fata cu tambur, cu actionare mecanica 
Frana spate cu tambur, cu actionare mecanica 
Roata fata cu spite 
Roata spate cu spite 
Anvelopa fata 3,50-18 
Anvelopa spate 3,50-18 

Gradul de incarcare 
pe osie 52/156/250 
recipient 3 t 3/9 
recipient 5 t 6/14/25 
recipient 20 t 18/40/70 
recipient 20-ft. (24 t) 18/40 
eurofura 44/132 
Kamaz (truck), 10 t 18/40 
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IZH Jupiter 5-020-03 

 
generale 

Lungime, mm 2170 
Latime, mm 810 
Inaltime, mm 1170 
Baza / cale, mm 1450 
Garda la sol, mm 135 
Numar de locuri 2 
Greutate neta, kg 170 
Sarcina, kg 170 
Viteza maxima, km/h 125 

Motorul 
Model izh U5 sb. 1-08 
Tip de serie 
Timpi de functionare 2 
Cilindrii / Tobe de esapament 2 / 2 
Capacitate cilindrica, cc 347,6 
Puterea maxima a motorului, kW (c.p.) 18,4 (25) 
Sistemul de ungere racord 
Sistemul de racire cu ulei (fluid) 

Sistemul de alimentare cu combustibil 
Carburatorul K65E 
Caneaua de combustibil A76 
Capacitatea rezervorului, l 18 
Consumul de combustibil, l / 100 km 5,9 

Echipamentul electric 
Sistemul de aprindere prin baterie 
Sistemul de pornire prin pedala de pornire 
Voltajul bateriei de acumulatori 12V 
Alternatorul cu magnet permanent AC, 14V, 140W 

Transmisia 
Ambreiajul multi-disc, ungere cu ulei 
Cutia de viteze 4 viteze 
Marsarier - 
Cuplajul principal prin lant 

Echipamentul de mers 
Cadrul tubular, parti sudate 
Sistemul telescoapelor hidraulic 
Suspensie fata pneumatica 
Suspensie spate telescop cu arc, ungere cu ulei 
Frana fata cu disc, cu actionare hidraulica 
Frana spate cu tambur, cu actionare mecanica 
Roata fata cu spite 
Roata spate cu spite 
Anvelopa fata 3,50-18 
Anvelopa spate 3,50-18 

Gradul de incarcare 
pe osie 52/156/250 
recipient 3 t 3/9 
recipient 5 t 6/14/25 
recipient 20 t 18/40/70 
recipient 20-ft. (24 t) 18/40 
eurofura 44/132 
Kamaz (truck), 10 t 18/40 
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IZH Jupiter 5-025-03 

 
generale 

Lungime, mm 2170 
Latime, mm 810 
Inaltime, mm 1170 
Baza / cale, mm 1450 
Garda la sol, mm 135 
Numar de locuri 2 
Greutate neta, kg 170 
Sarcina, kg 170 
Viteza maxima, km/h 125 

Motorul 
Model  
Tip de serie 
Timpi de functionare 2 
Cilindrii / Tobe de esapament 2 / 2 
Capacitate cilindrica, cc 347,6 
Puterea maxima a motorului, kW (c.p.) 18,4 (25) 
Sistemul de ungere independent 
Sistemul de racire cu ulei (fluid) 

Sistemul de alimentare cu combustibil 
Carburatorul K65E 
Caneaua de combustibil A76 
Capacitatea rezervorului, l 18 
Consumul de combustibil, l / 100 km 5,9 

Echipamentul electric 
Sistemul de aprindere prin baterie 
Sistemul de pornire prin pedala de pornire 
Voltajul bateriei de acumulatori 12V 
Alternatorul cu magnet permanent AC, 14V, 140W 

Transmisia 
Ambreiajul multi-disc, ungere cu ulei 
Cutia de viteze 4 viteze 
Marsarier - 
Cuplajul principal prin lant 

Echipamentul de mers 
Cadrul tubular, parti sudate 
Sistemul telescoapelor hidraulic 
Suspensie fata pneumatica 
Suspensie spate telescop cu arc, ungere cu ulei 
Frana fata cu disc, cu actionare hidraulica 
Frana spate cu tambur, cu actionare mecanica 
Roata fata turnata 
Roata spate turnata 
Anvelopa fata 3,50-18 
Anvelopa spate 3,50-18 

Gradul de incarcare 
pe osie 52/156/250 
recipient 3 t 3/9 
recipient 5 t 6/14/25 
recipient 20 t 18/40/70 
recipient 20-ft. (24 t) 18/40 
Eurofura 44/132 
Kamaz (truck), 10 t 18/40 
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IZH 6.113-05 Yunker (chopper) 

 
Date generale 

Lungime, mm 2400 
Latime, mm 900 
Inaltime, mm 1300 
Baza  / cale, mm 1600 
Garda la sol, mm - 
Numar de locuri 2 
Greutate neta, kg 185 
Sarcina, kg 170 
Viteza maxima, km/h 120 

Motorul 
Model - 
Tip de serie 
Timpi de functionare 2 
Cilindrii / Tobe de esapament 2 / 2 
Capacitate cilindrica, cc 347,6 
Puterea maxima a motorului, kW (c.p.) 18,4 (25) 
Sistemul de ungere racord 
Sistemul de racire cu ulei (fluid) 

Sistemul de alimentare cu combustibil 
Carburatorul - 
Caneaua de combustibil - 
Capacitatea rezervorului, l 16 
Consumul de combustibil, l / 100 km 5,7 

Echipamentul electric 
Sistemul de aprindere - 
Sistemul de pornire - 
Voltajul bateriei de acumulatori - 
Alternatorul - 

Transmisia 
Ambreiajul - 
Cutia de viteze - 
Marsarier - 
Cuplajul principal prin lant 

Echipamentul de mers 
Cadrul - 
Sistemul telescoapelor - 
Suspensie fata - 
Suspensie spate - 
Frana fata - 
Frana spate - 
Roata fata - 
Roata spate - 
Anvelopa fata - 
Anvelopa spate - 

Gradul de incarcare 
pe osie - 
recipient 3 t - 
recipient 5 t - 
recipient 20 t - 
recipient 20-ft. (24 t) - 
eurofura - 
Kamaz (truck), 10 t - 
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IZH 6.902 Springbok (enduro) 

 
Date generale 

Lungime, mm 2250 
Latime, mm 865 
Inaltime, mm 1250 
Baza  / cale, mm - 
Garda la sol, mm 260 
Numar de locuri 1 
Greutate neta, kg 151 
Sarcina, kg - 
Viteza maxima, km/h 130 

Motorul 
Model - 
Tip de serie 
Timpi de functionare 2 
Cilindrii / Tobe de esapament 1 / 1 
Capacitate cilindrica, cc 346 
Puterea maxima a motorului, kW (c.p.) 20,6 (28) 
Sistemul de ungere - 
Sistemul de racire - 

Sistemul de alimentare cu combustibil 
Carburatorul - 
Caneaua de combustibil - 
Capacitatea rezervorului, l 12 
Consumul de combustibil, l / 100 km 5,4 

Echipamentul electric 
Sistemul de aprindere - 
Sistemul de pornire - 
Voltajul bateriei de acumulatori - 
Alternatorul - 

Transmisia 
Ambreiajul - 
Cutia de viteze - 
Marsarier - 
Cuplajul principal prin lant 

Echipamentul de mers 
Cadrul - 
Sistemul telescoapelor - 
Suspensie fata - 
Suspensie spate - 
Frana fata - 
Frana spate - 
Roata fata - 
Roata spate - 
Anvelopa fata - 
Anvelopa spate - 

Gradul de incarcare 
pe osie 52/156/250 
recipient 3 t 3/9 
recipient 5 t 6/14/25 
recipient 20 t 18/40/70 
recipient 20-ft. (24 t) 18/40 
eurofura 44/132 
Kamaz (truck), 10 t 18/40 
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IZH Road Moto 6-113 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IZH Chopper 6-113-02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZH Riksha 
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Structura motocicletei 
 
MOTORUL 
mecanismul biele-manivela si sistemul de distributie a gazelor 
         
 

Constructia unui motor in doi timpi este relativ simpla, deoarece aceleasi piese 
indeplinesc functiile mecanism biela-manivela si sistemul de distributie a gazelor. 
          In functionare, cand se deplaseaza pistonul in sus, se produce o depresiune in carter, iar 
in momentul cand pistonul deschide ferestrele de admisie, amestecul este aspirat din 
carburator si patrunde in carter. Spatiul din carter, intre arborele cotit, peretele carterului si 
piston, inchis ermetic, imreuna cu volumul cilindrului, formeaza camera de baleiaj. 
          La miscarea pistonului in jos, amestecul incepe sa se comprime in carter, dupa ce 
pistonul acopera ferestrele de admisie. Cand pistonul deschide canalele de transfer, amestecul 
comprimat in carter patrunde prin canale in cilindru, iar dupa ce pistonul acopera canalele de 
transfer si cele de evacuare din cilindru, amestecul incepe sa se comprime. 
          La sfarsitul cursei de compresiune, amestecul comprimat se aprinde printr-o scanteie 
electrica. Cu cat amestecul este mai bine comprimat, cu atat el arde mai bine si cu atat mai 
mare este economicitatea si puterea motorului. La arderea amestecului, presiunea in cilindru 
creste brusc pana la 20-30 kg/cmc si gazele imping cu forta pistonul in jos; se produce cursa 
utila. Forta dezvoltata se transmite prin biela la arborele cotit si il roteste. La sfarsitul cursei 
utile, inainte sa ajunga pistonul in punctul mort inferior, muchia lui superioara deschide 
canalele de evacuare, astfel ca incepe evacuarea; din acel moment, presiunea gazelor in 
cilindru scade pana la 3-4 atm. 
          Gazele arse ies cu viteza mare in tevile de evacuare. Vibratiile gazelor in tevile de 
evacuare se transmit aerului si provoaca zgomot puternic. Pentru amortizarea acestui zgomot, 
la capatul tevii se monteaza o toba de evacuare care, prin franarea curentilor de gaze, racirea 
gazelor si expansiunea lor, amortizeaza vibratiile, adica micsoreaza zgomotul. Tobele de 
evacuare si tevile de evacuare sunt astfel alese ca sa se poata obtine de la motor putere si 
economicitate maxima. 
          Dupa inceputul evacuarii, inainte ca pistonul sa ajunga in punctul mort inferior, muchia 
superioara a pistonului incepe sa deschida ferestrele de baleiaj. In acest moment presiunea din 
cilindru scade pana la 1,2-1,4 atm. 
          Dupa cum am aratat mai sus, in acest timp amestecul carburant proaspat este comprimat 
in camera de baleiaj aproximativ pana la 1,5 atm. Sub influienta presiunii, amestecul proaspat 
intra in cilindru in doua jeturi. Aceste jeturi converg sub un unghi langa peretele din spate al 
cilindrilor. Dupace s-au unit aceste jeturi, ele se ridica spre chiuloasa, spaland-o si, coborand 
pe langa peretele din fata, ajung la ferestrele de evacuare, impingand in fata lor gazele arse. In 
felul acesta se produce baleiajul cilindrului. 
          Mai departe ciclul se repeta. Intregul proces de functionare se desfasoara la o singura 
rotatie a arborelui cotit.  
 
 
CILINDRUL 
 
Cilindrul se compune dintr-o carcasa de aluminiu si o camasa dintr-o fonta speciala presata in 
carcasa. Chiuloasa, din aliaj de aluminiu, se fixeaza pe cilindru prin prezoane. In locul 
cilindrului cu carterul se pun garnituri de etansare din carton. 
          Suprafetele exterioare ale carcasei cilindrului si ale chiuloasei au aripioare de racire a 
motorului prin curentul de aer. Suprafata interioara a camasii cilindrului este prelucrata fin.  
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PISTONUL 
 

Pistonul este executat din aliaj de aluminiu care are o conductibilitate termica ridicata 
si un coeficient mic de dilatare liniara. Suprafetele de alunecare ale pistonului sunt prelucrate 
foarte fin. 
          In partea superioara a pistonului sunt santuri inelare in care se monteaza segmentii de 
compresiune executati din fonta speciala. In santuri s-au revazut stifturi de oprire care 
impiedica rotirea segmentilor. 
          Pistonul si cilindrul sunt sortate pe grupe: 00, 0 si 1. La asamblare, pistonul si cilindrul 
se aleg din aceeasi grupa. Pistonul trebuie sa se deplaseze in cilindru la un efort neinsemnat al 
mainii.  
 
 
 
BOLTUL DE PISTON 
 
          Este de otel, tubular, cementat. La temperatura camerei, jocul intre bucsa bielei si bolt 
trebuie sa fie de 0,011-0,022 mm, intre gaura din piston si bolt exista initial o strangere de 
0,002-0,01 mm. In stare de functionare boltul se rasuceste liber in bosajele pistonului si in 
bucsa bielei. Deplasarea longitudinala a boltului este limitata de inele de siguranta, montate in 
bosajele pistonului. 
 
 
 
BIELA 
 

Biela este de otel, matritata, cu sectiune in dublu T. La capatul mic al bielei este 
presata o bucsa de bronz, iar la capatul mare presat inelul rulmentului cu role. 
          Ungerea suprafetelor in frecare la capatul mic al bielei se face cu ceara de ulei prin 4 
orificii, iar ungerea rulmentului cu role se face prin taieturi speciale executate in capatul mare 
al bielei. 
 
 
ARBORELE COTIT 
 

Este compus si asamblat cu ajustajele presate. Manetonul arborelui cotit este de otel, 
tubular, cementat. Suprafata cilindrica din mijloc a boltului constituie suprafata de lucru 
pentru rolele rulmentului capatului mareal bielei. Fisurile laterale sunt din otel, presate in 
volantele de fonta, si au la capete conuri pentru montarea pinionului de atac al lantului primar 
(fusul din stanga) si a rotorului generatorului (fusul din dreapta). 
 
 
CARTERUL 
 

Carterul este de tip bloc. In partea din fata se gaseste camera de baleiaj, iar in partea 
din spate este plasata cutia de viteze. Carterul se compune din doua jumatati, cu un plan de 
separatie longitudinal, la mijloc. 
          Suprafetele de imbinare ale jumatatilor carterului se etanseaza cu lac de bachelita si se 
strang cu suruburi. 
          In bosajele carterului sunt montate inele de etansare simering care asigura etanseitatea 
camerei de baleiaj. Inelul de etansare din dreapta se strange cu o garnitura din hartie pe 
bosajul carterului, cu patru suruburi, iar inelul de etansare din stanga este presat. 
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CARBURATORUL 
 

Carburatorul functioneaza dupa principiul pulverizatorului. El se compune din doua 
parti principale: camera de nivel constant si camera de amestec. Aerul aspirat trece in camera 
de amestec cu viteza mare, pe langa pulverizator. La o viteza mare a aerului, presiunea in 
camera de admisie este mult mai mica decat presiunea atmosferica si benzina este aspirata de 
catre curentul de aer. Astfel, aerul pulverizeaza benzina in picaturi foarte fine. In aceasta stare 
pulverizata, benzina se vaporizeaza repede si se amesteca uniform cu aerul, formand 
amestecul necesar. 
          In camera de amestec sunt plasate doua sertare: sertarul de acceleratie si sertarul de aer 
(socul de benzina). Ambele sertare regleaza cantitatea de amestec. Sertarul de aer regleaza 
calitatea amestecului (dozajul) care asigura o pornire usoara si functionarea corecta a 
motorului (prin ridicarea lui amestecul devine mai sarac). Ambele sertare se ridica cu ajutorul 
unor cabluri: sertarul de acceleratie de la manerul de acceleratie, iar sertarul de aer de la 
maneta de comanda a acestuia. 
          Debitarea combustibilului in camera de nivel constant se face prin capacul camerei si se 
regleaza automat prin acul plutitorului. Plutitorul si acul sau asigura un nivel constant al 
combustibilului in camera de nivel constant. 
          Pulverizatorul comunica cu camera de nivel constant, marginea lui fiind cam cu 1 mm 
mai sus de nivel. De aceea, la motorul oprit combustibilul nu se scurge. In capacul camerei de 
nivel constant este montat butonul de inecare a plutitorului; apasand pe acest buton se poate 
ridica nivelul combustibilului si imbogati amestecul la pornirea motorului. 
          Compozitia economica a amestecului la deschiderea mica si mijlocie a sertarului de 
acceleratie si compozitia imbogatita la deschiderea mare a acestuia este asigurata prin 
orificiile calibrate ale jicloarelor: pentru sertar inchis, jiclorul de mers in gol, iar pentru 
deschideri mici, mijlocii si mari, jiclorul principal si jiclorul cu sectiune variabila. Jiclorul cu 
sectiune variabila este constituit de orificiul de iesire al pulverizatorului si acul de dozaj si are 
o sectiune variabila in functie de pozitia acului de dozaj. 
          La ridicarea sertarului de acceleratie se mareste cantitatea de aer care patrunde in 
interior, dar in acelasi timp acul de dozaj ridicat mareste si cantitatea de combustibil admisa. 
Asadar, in orice pozitie a sertarului de acceleratie se pastreaza dozajul descris al amestecului. 
Cu ajutorul lui se regleaza calitatea amestecului, in limitele 3/4 din ridicarea sertarului; la 
ridicarea mai departe, reglajul calitatii amestecului se face pe seama diferitelor valori ale 
depresiunii din zona de deasupra pulverizatorului jiclorului principal. 
          Dozajul amestecului, in functie de calitatea si felul combustibilului, poate fi midificat 
pe seama pozitiei acului de dozaj in raport cu obturatorul. in acest scop acul are cateva santuri 
de reglaj pe coada sa, iar sertarul de acceleratie o fanta in care se introduce siguranta de fixare 
a acului. 
          Coborarea acului de dozaj in raport cu sertarul saracaste amestecul, iar ridicarea acului 
imbogateste amestecul. Reglajul calitatii amestecului la mersul in gol, cand trebuie sa fie ceva 
mai bogat, este asigurat prin surubul de reglaj (de deasupra carburatorului) care deschide 
accesul aerului suplimentar. Insurubarea surubului imbogateste amestecul, iar desurubarea 
provoaca saracirea amestecului.  
 
 
 

 
FILTRUL DE AER 
 

Praful de pe drum continut in aer, care patrunde la admisie in motor, provoaca o uzura 
rapida a acestuia. Pentru purificarea de praf a aerului aspirat, pe racordul de admisie al 
carburatorului se monteaza un filtru de aer, tip centrifugal.  
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ROBINETUL DE BENZINA 
 
Motorul cu combustie interna transforma in energie mecanica energia eliberata prin explozia 
unui gaz adus la o presiune inalta, rezultat din combustia unui amestec de aer-benzina. 
Aceasta transformare se efectueaza in mai multi timpi (la motociclete IZH Jupiter in doi 
timpi) care constituie un ciclu. Sistemul de aprindere joaca un rol esential in functionarea 
motorului cu aprindere prin scanteie. 
          Un sistem de aprindere reprezinta un ansamblu de organe care asigura urmatoarele 
functiuni:  

•  generarea energiei calorice necesare inflamarii amestecului, la un moment bine definit 
de conditiile de functionare a motorului (regim si sarcina);  

•   distribuirea acestei energii la cilindrii in ordinea de aprindere a acestora. 
 

 
 
AVANSUL LA APRINDERE 
 

Amestecul de aer-benzina trebuie sa fie total inflamat cand pistonul se gaseste la 
punctul mort superior (P.M.E.). Acesta este momentul cand detenta este cea mai puternica in 
volumul cel mai mic de gaz, de unde rezulta o importanta cantitate de energie eliberata. In 
momentul amorsarii scanteii, volumul de gaz nu se inflameaza instantaneu in toata masa sa, ci 
prin transe succesive. Aceasta inseamna ca o inflamare a amestecului inceputa la P.M.E. va 
continua in detenta propriu-zisa cand pistonul coboara si volumul camerei creste, deci va 
aparea o pierdere de energie. In consecinta, chiar si la turatiile cele mai scazute de functionare 
a motorului, un avans la aprindere este necesar (aceasta reprezinta punctul de avans initial). 
          Avansul la aprindere trebuie sa fie cu atat mai mare cu cat turatia creste (functie 
indeplinita de avansul centrifugal). 
          Functie de conditiile de sarcina ale motorului este necesara o ajustare a avansului 
centrifugal (rol indeplinit de avansul vacuumatic). 
 
 
 
EVOLUTIA SISTEMELOR DE APRINDERE 
 
Aprinderea cu incandescenta (1890-1900) 
          Consta dintr-un tub metalic inchis la o extremitate in legatura: la exterior, cu o flacara 
permanenta produsa de un arzator care mentine tubul la incandescenta; la interior, cu 
amestecul aer-benzina comprimat care se aprinde in contact cu partea calda. 
          Avansul depinde numai de umplerea cilindrilor, care este reglabila printr-o 
"strangulare" a admisiei. 
 
Aprinderea prin magnetou 
          Magnetoul este un element care, pornind de la o sursa de energie mecanica, asigura 
urmatoarele functiuni:  
�  generarea curentului primar de joasa tensiune;  
�  transformarea acestuia in curent de inalta tensiune;  
�  distribuirea lui la bujii. 
          Generarea curentului de joasa tensiune este obtinuta prin rotirea unui bobinaj introdus 
intr-un camp magnetic (creat de un magnet permanent) care produce o forta electromotoare. 
          Transformarea si distribuirea curentului de inalta tensiune este realizata cu ajutorul 
unei(unor) bobine de inductie si a unui distribuitor. Sistemul este mult utilizat la motociclete. 
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Aprinderea cu ruptor si bobina 
          Curentul de joasa tensiune este furnizat de o baterie de acumulatori (rezervor de curent 
de joasa tensiune, contruit in general in variantele de 6 V, 12 V sau 24 V - la motocicletele 
IZH Jupiter este de 12 V), transformat apoi in curent de inalta tensiune intr-una sau doua 
bobine de inductie si apoi transmis la bujii. 
           

Bobina de inductie inmagazineaza in circuitul ei primar o anumita energie la trecerea 
curentului de joasa tensiune provenit de la baterie. Intreruperea periodica a acestuia provoaca 
aparitia unui extra-curent de ruptura (intrerupere) care genereaza o variatie de flux magnetic 
in bobina. Aceste variatii de flux induc in infasurarea secundarului o tensiune inalta a carei 
valoare va fi egala cu: 

Ubujii = Uprimar * ((numar spire circuit secundar)/(numar spire circuit primar)) 
 
in general valori cuprinse intre 15000 si 20000 V. 
           
Ruptorul distribuitor este cunoscut in practica sub denumirea de DELCO - acest nume 
provenind de la initialele firmei care l-a produs pentru prima data in lume (Dayton Electronic 
Laight Company). Rolul lui este de a provoca intreruperea periodica a curentului primar care 
sta la baza transformarii inaltei tensiuni. Acest lucru se realizeaza prin intermediul unui ruptor 
a carui deschidere de contacte (numite de obicei suruburi platinate sau platine) este 
comandata de niste came solidare cu un arbore ce se roteste cu 1/2 din turatia motorului, iar in 
cazul motocicletelor, cu aceeasi turatie ca cea a motorului. 
          Sa consideram ca exemplu un motor de 4 cilindrii cu o turatie de regim de 6000 
rot/min. Deci 6000 rot/min = 12000 deschideri/min, adica 200 deschideri/sec. 
          Aceste valori sunt foarte importante pentru ca, la regimuri de turatie mai ridicate (caz 
frecvent intalnit la motoarele moderne), se va constata aparitia unei vibratii mecanice (zbor al 
contactelor) care determina scaderea inaltei tensiuni datorita faptului ca bobina nu mai are 
timpul necesar pentru inmagazinarea energiei. 
          O alta functie a ruptor-distribuitorului este aceea de a fixa punctul de avans in functie 
de turatia motorului (avansul centrifugal) si sarcina motorului (corectia prin depresiune). 
          Masoletele (centrifugal) si capsula vacuumatica (depresiune) - lipsesc la motocicletele 
IZH Jupiter - provoaca o usoara rotatie a arborelui port-cama ce modifica punctul de atac al 
camei cu ruptorul, deci se "deplaseaza" intreruperea curentului primar si, in final, inceputul 
inflamarii amestecului aer-benzina. 
          Inalta tensiune este distribuita catre bujii in ordinea de aprindere, acestea restituind-o in 
cilindrii sub forma de scanteie. 
 
Aprinderea semi-electronica 
          Motoarele moderne au turatii din ce in ce mai ridicate, iar aprinderea cu ruptor mecanic 
si bobina prezinta inconvenientul micsorarii valorii inaltei tensiuni si, implicit, al micsorarii 
energiei scanteii. Pentru a para aceste inconveniente s-a facut apel, initial, la aprinderea 
tranzistorizata. 
 
Aprinderea tranzistorizata cu ruptor 
          La aceste sisteme se utilizeaza in continuare DELCO-ul cu ruptor si corectie de avans 
clasic (corectia de avans lipseste la motocicletele IZH Jupiter). Un bloc electronic constituit 
dintr-un tranzistor de mica putere (cate un bloc electronic pentru fiecare ruptor-bobina de 
inductie, in cazul motocicletelor) comanda un al doilea tranzistor capabil de a comanda un 
curent important in primarul unei bobine speciale. 
          Timpul de inmagazinare a energiei in primarul bobinei se reduce foarte mult, iar 
valoarea ei este aproape constanta, ceea ce determina inducerea in secundar a unei inalte 
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tensiuni de valoare constanta, aproape independenta de turatia motorului. Contactele 
ruptorului indeplinesc doar rolul de comanda (un simplu intrerupator de curent de joasa 
tensiune) a blocului electronic. 
 
Aprinderea tranzistorizata fara ruptor 
          In acest sistem se conserva corectia de avans (nu si in cazul motocicletelor IZH Jupiter) 
si distribuitorul clasic. Acesta din urma se compune din trei elemente:  

•    captor magnetic;  
•    modul electronic;  
•    bobina de aprindere de foarte mare tensiune. 
Ruptorul este inlocuit de un captor magnetic care da impulsuri electrice si le transmite 

modulului electronic care comanda "umplerea" bobinei in ritmul impulsurilor. 
      Rotatia unei roti polare nemagnetice cu 2 brate (4 brate in cazul motoarelor cu 4 pistoane) 
in campul magnetic al unui magnetic al unui magnet permanent (captor) provoaca o variatie 
de flux. Aceasta produce in bobinajul captorului un curent indus. 
      Modulul electronic are rolul de a limita curentul primar al bobinei si de a-l intrerupe 
pentru producerea scanteii. El se compune din urmatoarele etaje:  

•    control logic;  
•    etaj putere;  
•    comanda reactie;  
•    comanda "DWELL". 
 
Controlul logic pentru intrerupatorul de putere - care furnizeaza intrerupatorului de putere 

semnalul de comanda si care, la iesirea din generatorul de impulsuri, este modificat, prin 
influienta circuitului de comanda a unghiului Dwell si a curentului primar. 
      Etajul de putere este format dintr-un tranzistor de mare putere care comuta curentul din 
primarul bobinei de aprindere. El trebuie sa suporte fortele contra-electromotoare produse in 
circuitul primar. 
      Comanda reactiei si lectura curentului - limiteaza curentul primar pe toata plaja de 
functionare a bateriei. 
      Comanda unghiului "Dwell" si de reactie asigura un curent primar minim necesar 
pornirilor si regimurilor joase de turatie, precum si curentul maxim la regimurile inalte de 
turatie. 
      Dintre avantajele acestui tip de aprindere mentionez:  

•  energie constanta, oricare ar fi regimul de turatie;  
•  posibilitatea de comutare catre bobina de inductie a unui curent de intensitate net 

superioara (10 A in loc de 4-5 A la aprinderea clasica), de unde rezulta si tensiunea din 
secundar de 30 kV in loc de 15-20 kV.  
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Scheme instalatii electrice pentru motociclete IZH 
 
IZH PLANETA 3, JUPITER 3 

 
 
IZH PLANETA 5 

 
 



__________________________________________________________________IZH Jupiter 

 19

IZH PLANETA 5-01 

 
 
IZH JUPITER 5 
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IZH JUPITER 5-03 
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CONSIDERENTE PRIVIND REPARATIA SI INTERTINEREA 
 
 
 
Amortizoarele de fata 
 
    Pentru functionarea corecta a amortizorului hidraulic, in fiecare teava a furcii trebuie sa se 
gaseasca o cantitate de 150 cm3 amestec compus din 75% ulei de transformator si 25% ulei 
408. La o temperatura de peste 10oC, procentul de ulei trebuie marit. Vara, in perioada calda, 
amestecul poate fi inlocuit prin ulei curat grupa 408. La temperaturi joase amestecul se 
ingroasa din cauza ca furca poate sa nu functioneze normal. In acest caz trebuie micsorat 
procentul de ulei in amestec (minim 15%). 
          La dereglarea amortizoarelor furcii nu folositi motocicleta pana la remedierea 
defectului, deoarece aceasta poate sa duca la scoaterea din uz a intregului ansamblu si chiar la 
ruperea tevilor portante. 
          La demontarea furcii se va proceda dupa cum urmeaza:  

•  dupa scoaterea rotii se desurubeaza surubul din partea inferioara si se scurge uleiul;  
•  se desurubeaza surubul din interior, in partea inferioara, se desurubeaza busonul din 

partea superioara, de langa ghidon, si se scoate impreuna cu elementul amortizor;  
•  se desurubeaza carcasa inelului de etansare;  
•  se scoate inelul opritor, se scoate bucsa de bronz si carcasa inelului de etansare;  
•  se slabeste surubul de strangere al puntii inferioare, se insurubeaza in teava portanta 

busonul superior cu cateva rotatii si, lovind cu un ciocan de lemn peste dop, se misca 
din loc teava; apoi se scoate dopul, iar teava se trage in jos. 
          La asamblare trebuie avute in vedere urmatoarele: introducand in furca 
elementul amortizor, acesta trebuie rotit pana in momentul in care se deplaseaza in jos 
cu o tacanitura, adica stiftul corpului exterior al amortizorului intra in locasul sau. 
Dupa aceasta, fara a apasa in sus, se insurubeaza bulonul inferior, astfel incat stiftul 
corpului interior (tevii interioare a amortizorului) sa nu iasa din locas. Surubul puntii 
inferioare se poate strange numai dupa strangerea busonului superior. 
          In cazul ivirii unor scurgeri de ulei in imbinarea filetata a corpului inelului de 
etansare cu teava alunecatoare, trebuie strans corpul inelului de etansare, iar in caz de 
infiltratie a uleiului prin inel, ceea ce se poate produce din cauza patrunderii nisipului 
pe suprafata de lucru a garniturii, inelul de etansare trebuie scos si spalat in benzina.  

 
 
 
Amortizoarele de spate 
 
          Pentru functionarea normala a suspensiei din spate, amortizoarele hidraulice trebuie sa 
fie alimentate, in functie de anotimp, la fel ca si pentru furca din fata. 
          In fiecare amortizor trebuie turnata o cantitate de 60 cm3 de lichid. Alimentarea cu 
lichid a amortizoarelor hidraulice ale suspensiei din spate se face in ordinea urmatoare:  

•  se scoate de pe motocicleta elementul amortizor;  
•  sustinand capul superior, se apasa carcasa superioara si se desurubeaza cu cheia 

piulita;  
•  se scoate carcasa superioara;  
•  se scoate arcul interior;  
•  se desurubeaza corpul bucsei tijei interioare si se scoate tija;  
•  se toarna amestecul in cilindrul amortizorului. 
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Cabluri (acceleratie, frana, ambreiaj) 
 
 Se intampla uneori sa apara unele probleme la achizitionarea sau utilizarea diferitelor cabluri 
din componenta motocicletelor (cabluri de acceleratie, frana sau ambreiaj). Va prezint in 
continuare problemele cunoscute de mine: 

•  La achizitionarea unui cablu se poate intampla ca acesta sa fie mai lung. Nici o 
problema ! Se poate, destul de usor, desface camasa de protectie a cablului, precum si 
arcul cu care este infasurata partea activa - cablul propriu-zis -, iar apoi... montat, etc, 
etc...  

•  (Mai ales in cazul cablurilor de acceleratie) Se poate intampla ca partea activa a 
cablului de acceleratie sa nu culiseze lin si in totalitate in interiorul camasii acestuia. 
Aceasta problema poate fi depistata destul de usor: in momentul debraierii - eliberarii 
manetei de acceleratie si actionarea manetei de ambreiaj - se constata ca motorul 
ramane turat. Pentru remediere se poate verifica starea camasii cablului de acceleratie. 
Aceasta nu trebuie sa fie turtita sau, eventual gaurita, cu arcul rupt (mai rar...), etc. In 
cazul in care camasa se afla intr-o stare acceptabila se va incerca turnarea unei picaturi 
de ulei (de motor, de transmisie) in interiorul camasii cablului de acceleratie, odata cu 
miscarea partii active in interiorul acesteia.  

•  In cazul ruperii cablurilor singurul remediu este... achizitionarea unuia nou (sau mai 
vechi, in functie de posibilitati...). 
In cazul in care fie cablul de comanda s-a rupt, fie este necesar altul, de o lungime 
nestandartizata de catre furnizorul de piese de schimb (comenzi pentru chopper-e) se 
poate realiza un nou cablu plecind de la componente; se achizitioneaza o camasa de 
cablu, de obicei din tirgul de "toate cele", raionul de biciclete, iar cablul este unul 
multifilar cu diam.de 3 mm. Se stabilesc lungimile necesare ale celor doua 
componente (atentie la scurtarea cablului de otel, pentru evitarea desfacerii sale, in 
zona de taiere, care de regula se va face printr-o metoda abraziva -flex, polizor, se va 
efectua initial o matisare sau o lipire a firelor cu cositor). "Lipirea" capetelor de 
actionare se va realiza cu cositor, dupa o prealabila decapare cu apa tare/stinsa (HCl+/- 
Zn). Se va avea in vedere o deformare in prealabil a capatului cablului, in asa fel incit 
sa se realizeze o "blocare" a acestuia prin imposibilitatea deraparii din sudura.  

 
 
 
Intretinerea generatorului 
 
 Se rezuma, in esenta, la controlul starii colectorului, periilor si a modului de fixare a 
conductorilor. Colectorul rotorului si periile trebuie sa fie curate, fara de urme de praf sau 
ulei. 
          Se admite slefuirea colectorului numai cu hartie sau panza abraziva din sticla fina. La o 
uzura considerabila a colectorului in locul de atingere a periilor se admite strunjire 
colectorului cu adancirea izolatiei dintre lamele pana la 0,5 mm, dupa care suprafata de lucru 
a colectorului trebuie lustruita. 
          Periile, la o uzura ce depaseste 1/4 din lungimea lor initiala, trebuie inlocuite cu altele 
noi sau cu doua jumatati dintr-o perie de Dacia. Arcurile periilor, in caz de pierdere a 
elasticitatii, trebuie inlocuite cu altele. 
          Toti conductorii generatorului trebuie sa fie bine fixati si bine izolati unii fata de altii. 
          La demontarea motorului, generatorul trebuie scos si toate organele lui trebuie curatate 
de praf si ulei si numai dupa aceasta montate la loc. Se admite spalarea unor organe ale 
generatorului in benzina curata, dupa care ele trebuie obligatoriu foarte bine uscate. 
          Ruptorul montat pe capacul generatorului trebuie controlat si curatat odata cu 
generatorul. Trebuie controlata rotirea usoara a ciocanelului pe ax si, la nevoie, trebuie 
curatate contactele cu o pila fina. la asamblare axul ciocanelului si pasla trebuie unse cu 1-2 
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picaturi de ulei de oase sau ulei de transformator. 
 
          Deranjamentele de natura electrica afecteaza in egala masura orice motocicleta, cu 
"staif", sau fara. Pentru inceput vor fi prezentate interventiile asupra unor motociclete mai 
raspandite. Totul va fi redat cat mai accesibil, dand posibilitatea tuturor motociclistilor, mai 
ales incepatori, sa-si reemedieze singuri problemele ivite. 
          Multe dintre "venerabilele doamne" de fabricatie estica lancezesc prin curti si garaje, 
tocmai datorita problemelor de natura electrica. Posesorilor de batrane Ij (49, Festival, 56, 
Jupiter 3), Jawa, Mz, Simson, Ural-IMZ sau chiar M72, le sunt prea bine cunoscute 
dezavantajele instalatiei de 6V, chiar in stare perfecta de functionare, incercand diferite 
variante de adaptare a unei instalatii de 12V. Cu mijloace si costuri relativ reduse, adaptarea 
unei instalatii electrice de 12V in locul celei de 6V poate fi o solutie pentru a le scoate din nou 
"la sosea". Unele repere pot fi folosite in multe cazuri de la o marca la alta, fara nici o 
problema sau cu mici modificari. 
          De altfel, problema de baza o constituie adaptarea alternatorului in locul dinamului. 
Atat la modelele mai vechi de IJ, cat si la Jawa, MZ sau CZ, fixarea alternatorului (de la unul 
din modelele moderne) se poate face in acelasi loc din carter unde se afla vechiul generator, 
profitand de faptul ca in general, conicitatea palierului permite fixarea oricarui tip de rotor, 
dar atentie la tipul penei. O problema mai deosebite este in unele cazuri realizarea unei placi 
intermediare intre carterul motorului si statorului noului generator. Mare grija pentru 
mentinerea punctului de avans al aprinderii. Pentru motocicletele cu motor boxer (M-72, 
URAL-IMZ, NIPRU) sau pentru Simson, exista solutia adaptarii unui alternator auto, in 
exteriorul motorului, antrenat prin curea. Acesta are insa, pe langa inconvenientele estetice 
(practicarea in blocul motor al unui spatiu pentru curea si fixarea alternatorului prin 
intermediul unui suport) si dezavantajului aparitiei unor solicitari axiale pe axul unde se va 
monta fulia. 
          O alta varianta o reprezinta montarea alternatorului de Nipru sau Ural model mai nou 
tot in acelasi loc cu cel al vechiului dinam, cu modificari mai putin vizibile asupra carterului 
si, eventual, asupra filtrului de aer; se pot utiliza in egala masura alternatoare de Jawa TS, IJ 
Planeta 5, MZ ETZ 251. Odata cu adaptarea alternatoului, este necesara si montarea unui 
releu regulator de tensiune potrivit, precum si a puntii de diode aferente. Se pot utiliza cu bune 
rezultate cele de Dacia, (releu electronic, intrucat cel mecanic functioneaza mai defectuos, 
datorita conditiilor termice). Preferabile sunt insa tot componentele de la motocicletele mai 
noi. Desigur, toti ceilalti consumatori trebuie schimbati cu unii similari, dar care functioneaza 
la tensiunea de 12V. O atentie deosebita trebuie acordata realizarii legaturilor electrice 
corecte, indeosebi la alternator, bobina si releu, deasemenea, atentie la vechile instalatii cu (+) 
la masa. Odata realizata, instalatia noua va oferi avantaje multiple: lumina satisfacatoare pe 
deplin la mersul pe timp de noapte, componentele care trebuie inlocuite sunt mult mai usor de 
gasit, iar in cazul in care o baterie obosita nu ajuta la pornire, te poti "lega" la una de masina. 
          Pentru Nipru MT 10, 11, 12, 16, Ural, IJ Planeta 5 si altele, bujiile cele mai bune din 
punct de vedere al cifrei termice sunt 14NP24. La motociclete se pot folosi o serie de piese de 
provenienta auto: 
-orice condensator si bobina de inductie de 12V de auto merg la moto; 
-platinele de Skoda merg la oricare Jawa si CZ, indiferent de model; 
-platinele de Trabant sunt utilizabile la orice MZ; 
-pentru Ij sunt compatibile platinele de Moskvich; 
-la Simson si AVO se pot utiliza platine de Wartburg; 
-magnetoul e tip Bosch de Mobra si Hoinar se poate adapta la Jawa, CZ si IJ monocilindru, 
dar dupa o operatiune laborioasa. 
          Generatorul de Minsk 125 se poate adapta la multe motociclete de fabricatie est-
europeana, impreuna cu regulatorul electric propriu. Ansamblul este de buna calitate, asigura 
curent puternic, este fiabil, simplu. 
          Dinamul de CZ 175 si 250, tipurile sport, poate fi montat cu mici modificari si la MZ 
175-250, Ij 350 Planeta (monocilindre). 
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          Releul de Tabant 6V se poate folosi la CZ 125, Jawa 125, 175, 250 si la MZ 250. Noile 
aprinderi electronice de Trabant, Dacia, Lada etc. pot fi montate relativ usor la Jawa 350, IJ 
Jupiter, Nipru, Ural su altele de 12V cu rezultate foarte bune. 
          La motocicletele cu avans centrifugal, ex: MZ 250, 175, este bine ca regulatorul 
centrifugal sa fie pastrat, chiar daca se va schimba dinamul; aceste motoare sunt concepute sa 
functioneze cu acest dispozitiv. La Simson daca se renunta la magnetoul original in favoarea 
unui sistem pe baterie trebuie mentinut macar mecanismul centrifugal. 
          La motoarele cu 2 cilindrii in 2 timpi (Jawa 350, CZ 250, IJ Jupiter), atentie deosebita 
la cele doua platine care trebuie sa aiba deschiderea , avansul si uzura, identice. Orice 
diferenta intre ele va cauza un mers defectuos al motorului si distrugerea prematura a 
ambielajelor. Deasemeni, asigurati-va ca bujiile , bobinele de inductie, condensatoarele, fisele 
de inalta tensiune si pipele sunt de acelasi tip. 
          Dinamul de Simson sau AWO poate fi inlocuit fara probleme cu cel de la MZ. Daca se 
opta pentru un generator de Minsk 125, Voshod 175, CZ 175-250, vor fi necesare unele 
modificari. Sigurantele instalatiei electrice a motocicletei au valori uzuale, fiind identice cu 
cele auto. 
          Niciodata nu mergeti cu motocicleta 'pe alternator', cu bateria scoasa. Veti arde foarte 
repede, chiar instantaneu, diodele. Motocicletele mai vechi, cu dinam, pot merge fara baterie 
in anumite conditii. Turatia motorului va fi mai ridicata decat turatia minima de debitare a 
curentului , in caz contrar se poate arde releul regulator. Farurile, lampile stop si de 
semnalizare, claxonul si carcasele de comenzi de pe ghidon pot fi inlocuite fara probleme de 
la un model la altul. Atentie insa la ghidoanele rusesti M-72, Nipru, Ural care au o/ 24 mm, 
fata de celelalte care sunt o/ 22 mm. La orice motocicleta asigurati-va ca beculetele de control 
al incarcarii isi fac datoria in mod corect. Daca este ars, ori are un contact imperfect, bateria se 
va descarca complet si foarte repede fara sa puteti sesiza acest lucru decat in momentul opririi 
motocicletei. Nu incercati bateria cu claxonul. acesta este un mare consumator ce poate 
descarca imediat acumulatorul mai ales daca acesta este uzat. Cel mai bun control in lipsa 
unui aparat de masura este cu ajutorul franei spate. Pentru cineva experimentat, intensitatea si 
rapiditatea eclatului luminos vor dovedi starea bateriei. 
          La reglajele aprinderii folositi intotdeauna lere calibrate; nu va bazati pe ochiul liber, 
care va poate insela. 
          Fara indoiala, cele prezentate nu constituie decat cateva repere legate de acest punct 
sensibil al vechilor motociclete, existand multe variante de optimizare a instalatiilor electrice 
moto. 
 
 
 
Releul regulator 
 

Dereglarea releului regulator poate provoca functionarea anormala a intregului 
echipament electric, cu scoaterea din functiune a altor aparate electrice. Arderea becurilor 
electrice, functionarea anormala a acumulatorului, incalzirea puternica a bobinelor de 
inductie, a generatorului sau a releului regulator sunt semnale care arata defectarea releului 
regulator si dereglarea functionarii sale. 
          Reglajul releului regulator se strica la orice indoire a suportilor contactelor, la 
desurubarea sau slabirea suruburilor vopsite, precum si la curatarea neatenta a contactelor. 
          Fara a deschide releul regulator, cu motorul pornit, se deconecteaza acumulatorul si in 
locul lui se conecteaza un voltmetru. La turatia marita a motorului tensiunea trebuie sa fie in 
limitele 7-7,4 V. Daca tensiunea depaseste limitele stabilite, trebuie deschis releul regulator si 
curatate contactele. Aceasta se realizeaza cu ajutorul unei lamele subtiri de otel cu grosimea 
de cel mult 0,1 mm (lama de ras). Nu se admite folosirea in acest scop a unor pile extrafine 
sau a hartiei abrazive.  
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Verificarea bobinelor de inductie 
 
          1. Se masoara infasurarea primara a bobinei care trebuie sa fie in jurul valorilor del 2-3-
4 ohmi si rezistenta infasurarii secundare (se masoara la rece, rezistenta electrica, cu ohm-
metrul) pentru a depista o eventuala intrerupere in circuitul bobinei. 
          2. Verificarea scanteii. Se pune bujia pe secundar si se dau socuri electrice pe primar. 
Adica se alimenteaza circuitul pentru scurte perioade de timp, apoi se deschide circuitul de 
alimentare si doar pe tranzitii apar scantei. Atentie: NU SE MASOARA TENSIUNEA DE 
PE SECUNDAR, existand pericolul arderii multimetrului !!!  
 
 
 
Reglarea nivelului la carburator 
 
Nivelul in carburator inseamna cantitatea de benzina ce ocupa, la un moment dat, recipientul 
din josul carburatorului, atunci cand plutitoarele sunt la maxim-sus, iar clapeta ce inchide sau 
deschide calea de scurgere a benzinei in recipient este inchisa. 
          Cele doua plutitoare sunt prinse intre ele si fixate printr-un ax metalic. Unul din 
plutitoare este prevazut cu o lamela de care este prins un corp paralelipipedic mobil. Acesta 
inchide sau deschide calea de benzina spre recipient. In momentul in care plutitoarele sunt pe 
pozitia maxim-sus, lamela inchide calea de benzina, motocicleta ruland in continuare cu 
benzina din recipient. Pe masura ce benzina din recipient se consuma, plutitoarele coboara, 
lamela deschizand, treptat, calea de benzina, lasand in recipient aproximativ o cantitate egala 
de benzina. 
          Reglarea se face in felul urmator: 

•  Se desface capacul de jos al carburatorului; 
•  Se strange sau se desface suportul lamelei, astfel incat, la inchiderea circuitului de 

benzina, cele doua plutitoare sa se afle in pozitie orizontala - deci, cu carburatorul in 
pozitie de functionare, pozitia plutitoarelor sa fie, maxim sus si orizontale -. 

•  Se monteaza la loc capacul de jos al carburatorului, avandu-se grija la pozitia 
garniturii - sa etanseze perfect -, precum si la strangerea suruburilor.  

 
 
 
 
Reglarea ambreiajului 
 
          Ambreiajul motocicletelor se regleaza in doua etape. 
          Prima etapa este la montarea discurilor de ambreiaj. La motocicletele IZH exista 5 
(cinci) suruburi, cu arc si butoiase, care sustin discurile de ambreiaj. La montare se va aveam 
grija ca suruburile - in general nu sunt cele originale, deci vor diferi, la fel si arcurile, ca 
dimensiuni - sa fie stranse in mod egal, astfel incat, la strangerea manetei de ambreiaj, 
discurile, precum si capacelul care le sustine, sa aiba o deplasare axiala, longitudinala, in 
lungul axului central. Capacul ce sustine discurile de ambreiaj va iesi de sub colivia in care 
sunt dispuse discurile, la actionarea manetei de ambreiaj, in mod egal - adica cu aceeasi 
distanta - pe toata suprafata circulara a coliviei. 
          A doua etapa in reglarea ambreiajului consta in utilizarea eficace a discurilor, precum si 
evitarea uzarii intr-un interval de timp scurt a acestora. Astfel, cu motocicleta montata, se va 
cupla prima viteza, se va elibera maneta de ambreiaj, in acest moment roata din spate trebuind 
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sa fie blocata - sau sa se miste foarte greu -. Odata actionata maneta de ambreiaj - stransa -, 
discurile vor trebui sa se slabeasca intre ele permitand deplasarea. Cuplarea vitezelor - deci 
apropierea discurilor de ambreiaj - va trebui sa se realizeze undeva pe la mijlocul cursei 
manetei de ambreiaj. Pentru a realiza (regla) acest lucru, se va desface capacelul din partea 
stanga a motocicletei (cel prin care se introduce uleiul de transmisie). Cu acel capacel desfacut 
veti avea acces la surubul de reglaj al ambreiajului. Acel surub este fixat - mentinut intr-o 
pozitie fixa - de o contrapiulita. Se desface acea contrapiulita si apoi se va regla surubul - prin 
infiletare sau desfiletare - pana se va produce fenomenul descris mai sus. Reglarea acelui 
surub nu este altceva decat micsorarea sau marirea distantei dintre discurile de ambreiaj. La 
cuplarea uneia dintre viteze, discurile de ambreiaj vor trebui sa faca foarte bine contact intre 
ele, iar acest contact sa se realizeze in mod progresiv. 
 
 
 
 
Reglarea avansului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul de reglare a avansului cu ajutorul comparatorului 
 
          In primul rand, toate informatiile cu privire la sistemul de aprindere le puteti obtine 
facand click aici. 
          Ceasul comparator este descris in pagina de accesorii electronice (ceasul comparator) 
ale motocicletelor. 
          Reglarea propriu-zisa a avansului se realizeaza in modul urmator: 

•  se infileteaza comparatorul in locul uneia dintre bujii;  
•  se desface capacul din dreapta, lasand liber accesul spre platoul cu platine;  
•  se regleaza, mai intai, distantele intre contactele fiecarei perechi de contacte cu platine. 

Distanta dintre contacte trebuie sa fie de 0,4 mm (in cazul motocicletelor IZH Jupiter). 
Acest reglaj se realizeaza cu ajutorul unor lere, un manunchi de mai multe lamele 
metalice, de diverse dimensiuni, incriptionate cu dimensiunile (grosimea) exprimata in 
milimetri. Acest dispozitiv se gaseste in comert sau se poate realiza, din lamele 
metalice, dimensionate prin comparare sau masurare (cu ajutorul sublerului).  

•  la motocicletele IZH Jupiter, deci cu doi cilindri, in doi timpi, se regleaza, mai intai, 
avansul pentru pistonul din partea dreapta. Astfel, se roteste surubul din capul 
rotorului (odata cu el se va roti si cama excentrica ce realizeaza deschiderea 
platinelor), in sensul acelor de ceasornic, pana in momentul in care acul indicator al 
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ceasului comparator isi schimba directia de deplasare. In acel punct se regleaza acul 
indicator al ceasului comparator la pozitia zero prin rotirea ramei acestuia.  

•  in continuare, se conecteaza schema prezentata la accesorii electronice (ceasul 
comparator), sau, eventual, un simplu bec, intre platina ce corespunde pistonului a 
carui avans il reglam (pistonului din partea dreapta ii corespunde platina de sus a 
platoului de platine), borna "+", si masa (borna "-") ce poate fi orice parte metalica a 
motocicletei (chiuloasa, suruburi de prindere a accesoriilor mecanice, cadrul 
motocicletei, etc.). Se introduce cheia in contact, se roteste pe pozitia pornit, apoi se 
cupleaza bobinele (se actioneaza butonul de pornire, din partea dreapta a ghidonului). 
Se roteste rotorul (in prealabil cutia de viteze se afla, bineinteles, pe punctul mort - 
scoasa din viteza) in sens trigonometric (in sens invers acelor de ceasornic) - intre timp 
becul sau LED-ul din schema prezentata fiind aprinse -, si se contorizeaza numarul de 
rotatii ale acului indicator al ceasului comparator de la punctul zero si pana la 
stingerea becului sau LED-ului. Momentul stingerii lampii corespunde momentului 
deschiderii contactului cu platine pentru pistonul in curs de reglare. Aceasta operatie a 
fost o verificare a avansului ce a corespuns pana acum pistonului respectiv.  

•  se opresc contactele (cel putin alimentarea bobinelor) si se stabileste apoi o valoare a 
avansului dorit pentru pistonul in curs de reglare, valoare a avansului ce va trebui sa-i 
corespunda si celui de-al doilea piston (in cazul a doi cilindri), prin rotirea rotorului si 
stabilirea acului indicator al comparatorului la distanta stabilita. De exemplu, daca 
dorim sa reglam avansul la 2,5 mm, acul indicator al comparatorului va trebui sa fie 
deplasat cu doua ture si jumatate (doua cadrane si jumatate ale ceasului comparator) in 
urma punctului zero, punctul zero fiind acel punct in care pistonul respectiv se afla la 
detenta maxima (in cea mai inalta pozitie).  

•  la aceasta pozitie a pistonului va trebui sa se realizeze aprinderea, deci, cu alte cuvinte, 
deschiderea contactelor cu platine. Deci, se vor desface putin suruburile platoului cu 
platine (cu contactul pus) care se va roti apoi, incet, pana cand contactele respective 
pentru pistonul in curs de reglare vor fi la limita deschiderii, deci, daca se va continua 
rotirea camei in sensul normal de mers, dupa cel mult 0,1 mm contactul respectiv se va 
deschide, realizand, in mod normal, aprinderea. Dupa ajungerea in acel punct, se vor 
strange suruburile platoului cu platine, realizand apoi o verificare a avansului pentru 
pistonul respectiv, verificare descrisa mai sus.  

•  pentru reglarea pistonului din stanga (acest piston se regleaza ultimul), se vor trece 
prin pasii prin care s-a trecut la reglarea pistonului din dreapta, cu deosebirea ca 
suruburile platoului de platine ce se vor desfileta vor fi cele ce fixeaza platoul mobil 
(cel din dreapta-jos a platoului cu platine), corespunzator pistonului din stanga. Cu 
toate suruburile ce fixeaza platoul cu platine stranse, deci cu platoul fixat, se realizeaza 
o verificare a reglarii avansului pentru pistonul din stanga.  

•  ATENTIE 1: Avansul pentru cele doua pistoane (in cazul motocicletelor cu doi 
cilindri, in doi timpi) se va regla identic pentru fiecare din cele doua pistoane (ex.: 2,5 
mm si pentru pistonul din dreapta si pentru pistonul din stanga).  

•  ATENTIE 2: In timpul reglarii avansului, deci in tot timpul in care ceasul comparator 
se afla montat in locul bujiilor, nu se va da pedala, existand in acest caz riscul 
deteriorarii comparatorului. 

 
 


