KXD
Návod na použitie
Výrobca: Zhejiang Kingroma Industrial & Trading CO. ,LTD.
Adresa: NO.1 Baihe Road, Baihuashan Industrial Area, Wuyi, Zhejiang Čína
Dovozca: 4TradersGmbH, Feldhofstraße.2, 45879 Gelsenkirchen, Nemecko
Vedenie podniku: Hui Wang
Zoberte prosím na vedomie skutočnosť, že sa jedná o všeobecný návod na
použitie pre ATV Quad´s so zdvihovým objemom štvortaktného motora od
110ccm do 125ccm.
Z toho dôvodu sa môžu fotky zobrazené v tejto príručke odlišovať od dizajnu
príslušných fotiek ATV´s.
Originálny návod na použitie
Dôležité upozornenie: Pred uvedením do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte návod
na použitie

Pre bezpečnosť vodiča a pre údržbu vozidla by sa mal rešpektovať obsah tohto návodu
na použitie, predovšetkým všetky bezpečnostné opatrenia. V prípade, ak vodič nemá
potrebné vodičské skúsenosti, mal by jazdiť iba pod dohľadom dospelej osoby. Vozidlo
je vhodné výhradne pre osoby od 16 rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov vozidlo nesmú
používať. Nie je tiež dovolené požičať vozidlo tretej osobe.
............................Pozor! Toto vozidlo nemá povolenie na jazdu po cestách!!!.......................
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Bezpečnostné a právne upozornenia
1. Užívatelia (vodiči) si pred prvým použitím musia dôkladne prečítať návod na použitie.
Chybné používanie vozidla môže viesť ku nebezpečným nehodám so závažnými zraneniami,
dokonca môže viesť až k úmrtiu.
2. Toto vozidlo nie je žiadna hračka.
3. Vodiči do 16 rokov nesmú na tomto vozidle jazdiť.
4. Dôležité! Deťom a mladistvým jazda na tomto vozidle nie je dovolená.
5. Dôležité! Aby sa zabránilo rizikám a nebezpečiu úrazov musí vodič prijať všetky potrebné
ochranné opatrenia. Zvlášť pri mladistvých musí dozerajúca dospelá osoba všetky prijaté
bezpečnostné opatrenia dôkladne kontrolovať.
6. Dbajte na výstražné upozornenia týkajúce sa vekových obmedzení. (Pozri výstražnú
plaketu)
7. Vozidlo sa nesmie používať skôr, než sa naplnia technické predpoklady funkčnosti. Počas
nastavovania alebo údržby vozidlo prosím nepoužívajte.
8. Pred jazdou prosím kontrolujte, či je stav vozidla bezchybný.
9. Neodborná zmena vozidla alebo montáž neodborných náhradných dielov sú zakázané. Pri
nerešpektovaní tohto upozornenia zaniká zodpovednosť za vady výrobku.
10. Tehotné osoby by vozidlo používať nemali. Používanie na vlastné riziko.
11. S týmto vozidlom je zakázané jazdiť vo verejnej cestnej premávke. Vo verejnej cestnej
premávke zostúpiť z vozidla a vozidlo tlačiť.
12. Dôležité! Vozidlo má používať výhradne iba jedna osoba. Je tiež prísne zakázané voziť
spolujazdcov.
13. Dôležité! Jazda pod vplyvom alkoholu, drog a liekov je zakázaná. V opačnom prípade to
môže viesť k nehodám s následkami zranení, alebo dokonca môže dôjsť k úmrtiu.
14. Dbajte prosím vždy na Vašu rýchlosť. Nikdy nejazdite príliš vysokou rýchlosťou.
15. Počas jazdy nikdy náhle nepridávajte plyn alebo náhle nebrzdite.
16. Zrýchľovacia jednotka bola nastavená. Užívateľ ju nesmie samostatne upraviť. Zmeny na
vozidle môžu viesť k nebezpečným nehodám s ťažkými zraneniami s následkom smrti.
17. Pred každou jazdou mať vždy na sebe prilbu a určené ochranné oblečenie.
18. Pri otázkach na obsluhu vozidla sa obráťte na dovozcu alebo na maloobchodnú predajňu,
kde ste vozidlo kúpili.
19. Pre používanie vozidla sa prosím oboznámte s predpokladanými štátnymi a miestnymi
zákonmi, ako aj so všetkými predpismi a smernicami.
20. Brzdy sú časťami, ktoré sa zodierajú a v závislosti od frekvencie používania sa
opotrebúvajú. Z tohto dôvodu by malo byť o brzdy postarané v pravidelných intervaloch.
21. Kontrolujte brzdy pred každou jazdou.
22. Upozornenie! V blízkosti nádrže je prísne zakázané fajčiť aby sa zabránilo vzniku ohňa
a nebezpečiu výbuchu.
23. Upozornenie! Nikdy neštartujte motor ak z vozidla kvapká benzín alebo olej.
24. Vozidlo štartujte iba na dobre vetraných miestach. Výfukové plyny môžu v nevetraných
priestoroch viesť k otrave.
25. Nikdy sa nedotýkajte motora pokiaľ beží, ani sa ho nedotýkajte krátko po vypnutí, aby sa
zabránilo nebezpečiu popálenia.
26. Nároky na náhradu škody v dôsledku nehody odmietame. Použitie na vlastné riziko.
Prosím dôkladne si prečítajte štítky s výstražnými upozorneniami, ktoré sú umiestnené
na vozidle
1. Výstražné štítky obsahujú dôležité bezpečnostné upozornenia.
2. Užívateľ musí dodržiavať obsah návodu na použitie.

3. Zabezpečte, aby boli všetky výstražné upozornenia na vozidle správne umiestnené.
4. V prípade, že by výstražné upozornenie umiestnené na vozidle nebolo čitateľné alebo by
odpadlo, potom sa musíte postarať o to, aby sa príslušné výstražné upozornenie nahradilo.

Smernice
2006/42/EC
2004/108/EC
97/68/EC

SMERNICA O STROJOCH
EMV-SMERNICA
SMERNICA O MOTOROVÝCH ŠKODLIVINÁCH

NÁVOD NA MONTÁŽ
1. Položte prosím kartón na plochý povrch a pomocou kartónového noža kartón otvorte.
2. Na montáž prosím použite náradie, ktoré sa dodáva spolu s tovarom (otvorený kľúč
desiatku, inbusovú skrutku šestku, nazývanú aj inbusový kľúč)
Krok 1: Vmontujte prosím tyč riadenia. Pevne priskrutkujte maticu a dbajte pritom na to, aby
bola vzdialenosť vpravo a vľavo v rovnováhe.
Krok 2: Vmontujte prosím zadnú nápravu a pevne utiahnite maticu na oboch stranách.
Krok 3: Teraz na prosím namontujte predné pneumatiky (profil pneumatiky musí ukazovať
dopredu v smere jazdy a ventil smerom von), potom pevne utiahnite maticu. Potom prosím
navlečte bezpečnostné kolíky, aby sa zabránilo odpadnutiu matice.
Krok 4: Teraz na to prosím namontujte zadné pneumatiky (profil pneumatiky musí ukazovať
dopredu v smere jazdy a ventil smerom von) a pevne utiahnite maticu. Potom prosím navlečte
bezpečnostné kolíky, aby sa zabránilo odpadnutiu matice.
Krok 5: Teraz vmontujte riadidlá vo vhodnom uhle a pevne utiahnite maticu.
Krok 6: Teraz prosím vmontujte nárazníky spolu s príslušnými doplnkami a pevne utiahnite
skrutku. Teraz prosím spojte spojovací kábel akumulátora. Dbajte pritom nato, aby spínač
zapaľovania bol na začiatku nastavený na OFF.
Ak by ste sami mali ťažkosti s montážou, potom sa prosím obráťte na nejakého
odborníka.
Dôležité upozornenie: V pravidelných intervaloch sa musí vykonávať údržba vozidla.

Rázvor osí vozidla
Preskúšajte rozchod kolies a rázvor osí predných a zadných kolies. Je umiestnený tak, že
predný rázvor osí pneumatiky je o 5-10 mm menší ako zadný rázvor osí pneumatiky. Pozri
nákres.

Nastavenie napnutia reťaze: Pritlačte prosím ukazovákom na reťaz medzi prednými
a zadnými pastorkami, aby ste skontrolovali napätie. Najlepší stav napätia je vtedy, keď sa dá
reťaz stlačiť dole 15 – 20 mm. Ak by napätie nebolo v tomto rozsahu tak ho prosím nastavte.
Pozri nákres
Nákres:
Napnutie reťaze

Výrobné číslo podvozku – identifikácia vozidla
Vyrazené výrobné číslo podvozku sa nachádza vpredu na pravej strane rámu vozidla.
Výrobné číslo podvozku (Fahrgestellnummer)

Elektrospínač a štartér
Štartér sa nachádza na pravej strane vozidla.
Elektrospínač na sa nachádza vľavo pri riadidlách. Ak je elektrospínač na „OFF“, zapaľovanie
nefunguje.
V polohe „OFF“: Kľúč sa dá vybrať zo zámky. Bez kľúča sa nedá ani zapáliť motor ani
zapnúť reflektory.
V polohe „ON“: Kľúč sa nedá vytiahnuť. Keď sa naštartuje motor, dajú sa zapnúť reflektory.

MULTIFUNKČNÝ SPÍNAČ
Multifunkčný spínač sa nachádza vľavo pri riadidlách a je vybavený tlačidlom pre klaksón,
elektrospínačom, posuvným regulátorom reflektorov, spínačom a vypínačom.

Symbol pre klaksón: Keď je elektrospínač stlačený na „Ein“ a spustíte tlačidlo klaksónu,
vtedy klaksón zaznie.

Symbol pre elektrospínač v červenom: Keď stlačíte tlačidlo, môžete štartovať vozidlo.
(Pozor! Skôr než stlačíte ručnú brzdu)

Diaľkové svetlo

Stretávacie svetlo

Symbol pre reflektor

Vypnutý

Zapnutý

Symbol pre „spínač a vypínač“

Nabíjačka
Vstupné napätie: 220 V alebo 110 V (primerane miestnemu napätiu).
Výstupné napätie: 12 V
Počas nabíjania Akku batérie indikátor svieti červeno. Len čo sa indikátor rozžiari na zeleno,
nabíjací proces je ukončený.

Alarm
Vstupné napätie 24 V alebo 36 V.
Ochrana proti krádeži: Pri spustení blokovacieho tlačidla sa alarm ostro rozozvučí.
Štart a stop s diaľkovým ovládaním: S diaľkovým ovládaním, ktoré sa dodáva spolu
s výrobkom, sa motor dá naštartovať a vypnúť. Diaľkové ovládanie sa dá použiť iba vtedy,
keď je vložený kľúč a elektrospínač je stlačený na „On“.

Šnúra núdzového vypínača
Šnúra núdzového vypínača sa nachádza na zadnom ráme vozidla. V núdzových prípadoch
túto šnúru ťahaním aktivujte, aby ste motor okamžite vypli.

Pneumatiky a tlak v pneumatikách
Pneumatiky: So správnym tlakom v pneumatikách môžete na vozidle jazdiť pohodlne
a stabilne.
Tlak v pneumatikách skúšajte v pravidelných intervaloch.
Správny tlak v pneumatikách môžete vyčítať z typového štítku.
Zaťaženie a stanovenú rýchlosť môžete vyčítať z pneumatiky.
Pred každou jazdou prosím preskúšajte pneumatiku a tlak v pneumatike. Ak by ste na
pneumatike zistili nedostatky, neodkladne prosím pneumatiku vymeňte.
Nesprávny tlak v pneumatikách môže viesť ku nestabilite jazdy a následne k zvýšenému
nebezpečiu.
Keď sa profily pneumatík na plášťoch pneumatík opotrebujú o viac ako 2 mm, musia sa
pneumatiky vymeniť! (výmenu pneumatík odporúčame vykonať odborníkom)

Návod na obsluhu
Pred jazdou bezpodmienečne preskúšajte nasledovné body:
Všeobecný stav vozidla
Stabilizujte vozidlo. Držte pevne riadidlá a zatraste vozidlom sem a tam, aby ste zistili, či sú
náprava a pruženie bezchybne upevnené.
Preskúšajte, či sú predné nárazníky správne upevnené a či sú v bezchybnom stave.
Preskúšajte, či sú zadné nárazníky správne upevnené a či sú v bezchybnom stave.
Počas preskúšania vozidlo pevne držte.
Ak zistíte poškodenia alebo chyby, ktoré vyžadujú opravu, ihneď ich opravte a nikdy
nejazdite pred opravou.
Ak by ste neboli schopní sami odstrániť poškodenia a chyby, potom sa obráťte na dielňu pre
motorizované vozidlá.

Kontrola predných bŕzd
Preskúšajte, či bola predná brzda správne namontovaná a či bezchybne funguje.
Brzdová páka pre prednú brzdu je namontovaná vpravo pri riadidlách.
Držte brzdovú páku prednej brzdy stlačenú a pokúste sa vozidlo tlačiť smerom dozadu. Pri
správnej funkcii prednej brzdy by sa pritom predné kolesá nemali otáčať.
Preskúšajte, či sa predné kolesá po uvoľnení brzdovej páky znovu bezchybne otáčajú.
Ak by pri prvom použití brzdy nefungovali, potom sa prosím obráťte na výrobcu alebo na
maloobchod, v ktorom ste vozidlo kúpili.
Brzdový blok je časťou, ktorá sa opotrebováva a mala by sa pravidelne robiť jeho údržba.
Predná brzdová páka disponuje funkciou parkovacej brzdy na bezpečné odstavenie vozidla.

Kontrola zadných bŕzd

Preskúšajte, či boli zadné brzdy správne namontované a či bezchybne fungujú.
Brzdová páka pre zadnú brzdu je namontovaná vľavo pri riadidlách.
Držte brzdovú páku zadnej brzdy stlačenú a pokúste sa vozidlo tlačiť smerom dopredu. Pri
správnej funkcii zadných bŕzd by sa pritom zadné kolesá nemali otáčať.
Preskúšajte, či sa zadné kolesá po uvoľnení brzdovej páky znovu bezchybne otáčajú.
Ak by pri prvom použití brzdy nefungovali, potom sa prosím obráťte na výrobcu alebo na
maloobchod, v ktorom ste vozidlo kúpili.
Brzdový blok je časťou, ktorá sa opotrebováva a mala by sa pravidelne robiť jeho údržba.
Prosím nikdy sa svojvoľne nepokúšajte opravovať brzdy, pretože môže uniknúť tekutina
dráždiaca pokožku. Ak sa taký prípad vyskytne, postihnuté miesto držte pod tečúcou vodou
a ihneď vyhľadajte lekára.
Zadná brzdová páka disponuje funkciou parkovacej brzdy na bezpečné odstavenie vozidla.

Kontrola batérie (akumulátora)
Mala by sa pravidelne robiť údržba batérie.
Preskúšajte, či je batéria správne namontovaná a bezchybne pripojená.
Upozornenie: nikdy batériu nelikvidujte v domovom odpade, ale prineste ju na zberné miesta
(zberné boxy) batérií.
Batériu prosím pred prvým použitím nabite.
Ak sa vozidlo dlhší čas nepoužíva, batéria sa vybíja. Prosím batériu nabite akonáhle klesne
kapacita pod 12 V.
Počas nabíjania batériu nikdy nevymontovávajte.

Kontrola tašky s náradím
Dbajte pred každou jazdou na to, aby ste si zobrali tašku s náradím. Taška je vybavená
niekoľkými nástrojmi pre prípadné poruchy.

Opatrenia na vlastnú ochranu
Prosím prijmite pred každou jazdou opatrenia na vlastnú ochranu. Zabezpečte, aby ste nosili
všetky súčasti na tento účel určeného ochranného oblečenia.
Ochranné oblečenie pozostáva z týchto častí (nákres dole):

Pred každou z jázd musí byť starostlivo a svedomito vykonaná každá z vyššie
uvedených kontrol! Iba týmto spôsobom môžete zaručiť vašu bezpečnosť. Nedbanlivé
kontroly môžu viesť k vážnym nehodám s následkami zranení. V niektorých prípadoch
dokonca až k smrti.

Štartovanie motora
Naštartujte motor po nasledovných krokoch:
Vozidlo odstavte na rovný podklad.
Najskôr zastrčte zámok do štartéra a otočte doprava, medzitým musí byť elektrospínač
stlačený na „ON“.

Pokyny na jazdu
Pred prvou sa prosím, čo najpodrobnejšie informujte o jazdných vlastnostiach vozidla.
Mali by ste jazdné vlastnosti a vozidlo dobre poznať, aby ste sa zbytočne nedostali do
nebezpečenstva.
Mali by ste vedieť, že sa tu jedná o motorizované zariadenie.
K Vašej vlastnej bezpečnosti by ste mali vedieť, že vozidlo by sa pred a po každej jazde malo
preskúšať a zároveň sa pred a po každej musí robiť jeho údržba.

Jazda
Pred každou jazdou už musia byť prijaté opatrenia na vlastnú ochranu (ochranné oblečenie).
Zabezpečte, aby boli brzdy v každom čase bezchybné.
Jazda s jednou rukou je nebezpečná a zakázaná.
Riadidlami počas jazdy prosím otáčajte pomaly a nikdy náhle neodbočujte.
Počas procesu brzdenia riadidlá nepúšťajte.
Aby ste skrátili brzdnú dráhu aktivujte vždy obidve brzdy.
Počas jazdy nikdy nevykonávajte nebezpečné a nekontrolovateľné úkony.

Odstavenie vozidla
Aby ste zastavili vozidlo aktivujte vždy obidve brzdy.
Potom ako vozidlo zastaví, dajte kľúč do polohy „Off“ a kľúč vyberte.
Teraz aktivujte parkovaciu brzdu ľavej a pravej brzdovej páky, aby ste zabránili pohybu
vozidla vpred.

Čistenie
Po každej jazde by ste mali vozidlo dôkladne očistiť.
Na tento účel odstavte vozidlo na rovný podklad.
Dbajte prosím na tieto skutočnosti:
Čistením s tlakovými prístrojmi môžete vozidlo poškodiť.
Bezpodmienečne chráňte pred vodnou striekačkou elektrospínač, zväzok káblov a batériu.
Dôkladne môžete vozidlo umyť čistou vodou. Nepotrebujete žiadne čistiace prostriedky.
Neaktivujte elektrospínač priamo po čistení. Najskôr vozidlo nechajte osušiť na suchu.

Reťaz po čistení natrite olejom určeným na reťaze motocyklov.

Skladovanie a úschova
Mali by ste vedieť, že skladovanie počas dlhšieho časového obdobia sa prejaví na výkone
a stave vozidla. Pri skladovaní počas dlhšieho obdobia by ste mali rešpektovať nasledovné:
Pred skladovaním vozidlo dôkladne očistite.
Vozidlo leštite a voskujte, aby ste ho chránili proti hrdzi.
Vypnite elektrospínač.
Namastite pohonnú reťaz.
Zabezpečte, aby bola všetka elektronika na vozidle vypnutá.
Vozidlo uchovávajte na suchom mieste. Kvôli ochrane pred rýchlym zhrdzavením ho zakryte
plachtou z umelej hmoty.

Preprava zabaleného výrobku
Obal musí odolať váhe výrobku.
Obal musí vozidlo dobre chrániť.
Zabalený výrobok musí byť bez poškodenia prepraviteľný vysokozdvižným vidlicovým
vozíkom.
Zabezpečte, aby sa balík skladoval správnym spôsobom. Neklaďte ho na bočnú ani na čelnú
stranu.
Preprava musí byť vykonaná veľmi starostlivo.

Údržba
Nevyhnutné údržbové práce sú najdôležitejšou zárukou, aby sa vozidlo udržalo v dobrom
stave. Prosím vykonávajte údržbu vozidla v pravidelných intervaloch.
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím miestneho špecializovaného obchodníka.
Pri údržbových prácach dodržujte nasledovný časový harmonogram (tabuľka nižšie)
Údržba pohonnej jednotky. Po každej jazde prosím očistite nečistoty na povrchu bloku
motora.
Skratky pre tabuľku:
K – kontrola, údržba, výmena
Č – čistenie
M – mazanie
Prvý týždeň
Zariadenie pohonnej jednotky
Prevodový stupeň
Vzduchový filter
Sviečka
Brzdový blok
Brzdový systém
Všetky matice a skrutky

Mesačne
po jazde

Ročne

K
K

K
K

K
K&Č
K
K
K
K

K

Pneumatiky
Riadenie
Náprava a nárazníky
Reťaz
Riadenie

K

K

K&M

K
K&M

K
K
K
K

Technický opis, údaje, parametre a výstražné upozornenia.
Výstražné upozornenia, výstražné štítky:

! Varovanie
Neodborné zaobchádzanie s vozidlom ATV môže viesť k ťažkým zraneniam alebo dokonca
až k smrti.
Vždy používajte preskúšanú prilbu a ochranné oblečenie.
Nikdy vozidlo nepoužívajte na verejných cestách.
Nie je vhodné na prepravu ľudí.
Nikdy vozidlo nepoužívajte po požití drog alebo alkoholu.
Najvyššia povolená rýchlosť sa nesmie prekročiť.
Dozor dospelej osoby je vždy potrebný.
Jazdiť 16-očným osobám nie je dovolené.
Preťaženie sa môže negatívne prejaviť na jazdných vlastnostiach vozidla.
Používanie vozidla je dovolené iba majiteľovi vodičského preukazu.
Toto vozidlo je navrhnuté a vyrobené iba pre použitie v teréne.
Noste vždy prilbu a ochranné oblečenie.
Jazda po konzumácii alkoholu alebo drog je prísne zakázaná.
Pri tankovaní sa vyvarujte iskrám a plameňu.
Predtým ako tento výrobok začnete používať, prečítajte si prosím dôkladne tento návod na
použitie, aby ste zaručili správne zaobchádzanie s výrobkom.
●

Nepovolené na jazdu po cestách ●

! Varovanie
Nesprávny tlak v pneumatikách alebo preťaženie môže viesť k strate kontroly. Strata kontroly
môže viesť k ťažkým zraneniam alebo k smrti.
Tlak v pneumatikách v studenom stave:
vpredu: 10 + 0,3 pxi (69 + 3,5 kPa)
vzadu: 10 + 0,3 pxi (69 + 3,5 kPa)
Maximálna záťaž: 200 Ibs (90 kg).

! Varovanie
Prosím používajte > 90 oktánový bezolovnatý benzín.
Vypnite motor pri dopĺňaní benzínu a vyvarujte sa ohňu a výbuchu.

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1230 x 745 x 830

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

780

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

550

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

115

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

2800

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

65

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

67.5

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

40

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 145/70-6,
Vzadu: 145/70-6

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 165 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-001

(mm)

Vzadu: 165 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-001

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1390 x 760 x 910

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

830

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

555

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

200

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

2440

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

75

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

77.5

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

70

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 16 x 8-7,
Vzadu: 16 x 8-7

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 165 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-002

(mm)

Vzadu: 165 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-002

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1500 x 905 x 975

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

950

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

700

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

220

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

2550

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

94

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

96.5

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

70

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 19 x 7.008, Vzadu: 19 x
7.00-8

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 138 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-003

(mm)

Vzadu: 138 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-003

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1450 x 920 x 910

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

970

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

700

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

220

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

3600

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

88

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

90.5

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

70

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 145/70-6,
Vzadu: 145/70-6

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 165 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-004

(mm)

Vzadu: 165 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-004

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1450 x 920 x 910

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

970

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

700

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

220

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

3600

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

92

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

94.5

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

70

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 19 x 7.008, Vzadu: 19 x
7.00-8

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 138 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-005

(mm)

Vzadu: 138 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-005

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1450 x 785 x 900

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

870

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

575

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

160

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

3160

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

80

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

82.5

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

70

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 16 x 8-7,
Vzadu: 16 x 8-7

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 165 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-006

(mm)

Vzadu: 165 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-006

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1325 x 800 x 930

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

840

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

580

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

160

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

4100

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

90

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

92.5

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

70

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 16 x 8-7,
Vzadu: 16 x 8-7

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 165 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-007

(mm)

Vzadu: 165 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-007

Názov výrobku

ATV

Model

L x B x H (mm)

1500 x 980 x 980

Karburátor typu
motora

139FMB

147FMD

147FMF

152FMH

154FMI

Rázvor osí vozidla

955

Priemer valca x
Zdvih piesta

39 x 41.4

47 x 41.4

47x49.5

52.4x49.5

54 x 54

Rázvor kolies (mm)

700

Prevádzkový obsah
valca (mL)

49

72

86

107

124

Svetlá výška vozidla
(mm)

200

Kompresný pomer

8.8 : 1

8.8 : 1

8.5 : 1

9.1 : 1

9.5 : 1

Vonkajší polomer
otáčania (mm)

4100

Minimálne stále
otáčky bez záťaže
(r/min)

Pohotovostná
hmotnosť (kg)

89.5

Menovitý výkon kW 2.2/7500 ±
(r/min)
100

3.7/7000
± 100

4.0/8500
±100

4.7/8500
± 100

5.8/7500 ±
100

Celková hmotnosť
(km/h)

92

Maximálny krútiaci 2.5/3000 ±
moment N.m (r/min)
100

4.5/6000
± 100

5.6/6000
± 100

6.5/6000
± 100

7.0/5500 ±
100

Nosnosť (kg)

90

Typ karburátora

Plunžer

Maximálna rýchlosť
(km/h)

70

Typ spojky

Automatická lamelová spojka

Objem palivovej
nádrže (L)

3,4 L

Typ sviečky

A7TC

Typ
predného/zadného
nárazníka

Hydraulická
a pružinou
ovládaná náprava

Typ tlmiča výfuku
pre odvetranie

Kombinovaný impedančný tlmič výfuku

Typ prednej/zadnej
brzdy

Vpredu: bubnová
brzda, Vzadu:
kotúčová brzda

Spôsob štartovania

E-Štart

Spôsob obsluhy
prednej/zadnej brzdy

Vpredu: ručná
brzda, Vzadu:
ručná brzda

Zapaľovanie

C.D.I

Špecifikácia
prednej/zadnej
pneumatiky

Vpredu: 16 x 8-7,
Vzadu: 16 x 8-7

Typ pohonu

Reťazový pohon

Predný/zadný tlak
v pneumatikách

Vpredu: 165 kPa,

Mazanie

Vstrekovanie s tlakom

KXD-ATV-008

(mm)

Vzadu: 165 kPa

1500 ± 100

Typ
predného/zadného
disku

Oceľ

Spôsob chladenia

Chladenie vzduchom

Špecifikácia svetiel
reflektorov

12V 18W

Druh paliva

Benzín ≥ 90 #

Prevodový pomer na
začiatku

3.720/4.058

Zmiešavací pomer
objemu paliva a
maziva

/

Prevodový pomer na
konci

2.64

Hluk d/B(A)

78

Prevodový pomer

10.72

Vzlet (m/s2)

1.0

Obr. KXD-ATV-008

Pas vozidla
Prosím vpíšte dole potrebné údaje Vášho vozidla.
Najdôležitejšie údaje môžete vyčítať z CE-medaily a z návodu na použitie.

Typové označenie
Rok výroby
Číslo podvozku
Typ motora
Výkon motora

Servisné prehliadky
Aby sme Vám pomohli udržovať Vašu štvorkolku v perfektnom stave, je predpísané
vykonanie servisných prehliadok určených poukazmi v tejto knihe. Zanedbanie tohoto servisu
môže ovplyvniť spoľahlivosť Vašej štvorkolky a ruší nárok na záruku. Uistite sa, že Váš
predajca potvrdil vykonanie prehliadky svojou pečiatkou a podpisom.
Montáž motorky/štvorkolky (musí byť tiež vykonaná autorizovaným servisom PEHI)
Dátum:
Predajca:
Podpis a pečiatka predajcu:

Číslo motora:
Číslo rámu:
Najazdené km:
Podpis zákazníka:

Garančná prehliadka po najazdení 2 moto-hodín, najďalej však po 30 dňoch od nákupu
Dátum:
Predajca:
Podpis a pečiatka predajcu:

Číslo motora:

Číslo rámu:
Najazdené km:
Podpis zákazníka:

Garančná prehliadka po najazdení 10 moto-hodín, alebo po 60 dňoch od nákupu
Dátum:
Predajca:
Podpis a pečiatka predajcu:

Číslo motora:
Číslo rámu:
Najazdené km:
Podpis zákazníka:

Garančná prehliadka po najazdení 20 moto-hodín, alebo po 6 mesiacoch od nákupu
Dátum:
Predajca:
Podpis a pečiatka predajcu:

Číslo motora:
Číslo rámu:
Najazdené km:
Podpis zákazníka:

Garančná prehliadka po najazdení 30 moto-hodín alebo po 12 mesiacoch od nákupu
Dátum:
Predajca:
Podpis a pečiatka predajcu:

Číslo motora:
Číslo rámu:
Najazdené km:
Podpis zákazníka:
Garančná prehliadka po najazdení 40 moto-hodín alebo po 18 mesiacoch od nákupu
Dátum:
Predajca:
Podpis a pečiatka predajcu:

Číslo motora:
Číslo rámu:
Najazdené km:
Podpis zákazníka:

Garančná prehliadka po najazdení 60 moto-hodín alebo po 24 mesiacoch od nákupu
Dátum:
Predajca:
Podpis a pečiatka predajcu:

Číslo motora:
Číslo rámu:
Najazdené km:
Podpis zákazníka:

Záručné opravy
Reklamácia: Záručné opravy
Popis závady:

Telefón a podpis zákazníka: .........................................................................................................
Popis závady:

Telefón a podpis zákazníka: .........................................................................................................
Popis závady:

Telefón a podpis zákazníka: .........................................................................................................

Servisné stredisko (je nutné sa objednať dopredu)
Peter Hideghéty PEHI
Tureň 58, 903 01 Senec
Slovenská republika
Tel.: + 421 940 717 792
www.tocopotrebujes.sk
IČO: 46 285 911
IČ DPH: SK1084258054
E-mail: tocopotrebujes@gmail.com

