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UWAGI – przeczytaj uważnie 

 Paralotnią z napędem może latać tylko osoba posiadająca aktualne Świadectwo Kwalifikacji 

pilota paralotni PPG lub PPGG. 

 Loty PPG i PPGG należy wykonywać zgodnie z Ustawą Prawo Lotnicze i innymi związanymi 

z nią aktami prawa. W szczególności należy stosować się do ograniczeń wykonywania lotów 

nad zwartą zabudową i skupiskami ludności gdyż konstrukcja silnika nie gwarantuje jego 

nieprzerwanej pracy. Należy to uwzględnić podczas użytkowania napędu tak, aby wybrane 

warunki terenowe zawsze umożliwiały możliwość bezpiecznego przerwania startu, i pozwalały 

na bezpieczne awaryjne lądowanie z niesprawnym napędem. W trakcie lotu zawsze należy 

posiadać potencjalne miejsce/a do lądowania osiągalne w granicach doskonałości skrzydła. 

 Silnik jest przeznaczony do montażu przy koszu paralotni i trajce. Jeżeli będzie używany do 

celów i sprzętu innych niż wymienione w tej instrukcji, producent nie gwarantuje jego 

właściwego funkcjonowania. 

 Silnik ten nie posiada certyfikatów i gwarancji lotniczych. Wszystkie loty pilot wykonuje na 

własną odpowiedzialność. 

 Należy pamiętać, że ciśnienie, temperatura czy wilgotność powietrza mogą mieć wpływ na 

działanie silnika.  

 Należy uruchamiać silnik napędu na powierzchni płaskiej, bez kamieni, piasku lub innych 

przedmiotów, które mogą zostać zassane przez śmigło.  

 Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić, nikt nie znajduje się w pobliżu, gdyż wirujące 

śmigło może być przyczyną wypadku. 

 Nie należy stosować nieoryginalnych części zamiennych. Może to być niebezpieczne. 

Nieprzestrzeganie tego warunku będzie powodem utraty gwarancji. 

 Wskazane jest, aby wszelkie modyfikacje silnika, czy stosowanie innych, niż zaleca producent  

śmigieł, itp. konsultować z producentem. Ze względu na dużą moc silnika, napęd powinien 

być założony na plecach przed uruchomieniem.  

 Przed uruchomieniem, należy bezwzględnie skontrolować tempomat. Zabrania się 

uruchamiania silnika napędu bez założonych elementów ochronnych kosza! 

 Przed każdorazowym uruchomieniem silnika należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub, 

zawleczek, opasek, amortyzatorów (również ich stan) oraz mocowanie śmigła. Odkręcone 

śruby lub luźne opaski mogą spowodować niebezpieczny wypadek. 

 Nie należy używać silnika bez zamontowanego śmigła, gdyż został on zaprojektowany do 

pracy ze śmigłem. W innym wypadku silnik może ulec zniszczeniu. 

 Należy ostrożnie obchodzić się z manetką gazu ze względu na dużą moc silnika. 

 Podczas startu zwiększanie obrotów gazu należy rozpocząć dopiero po ustabilizowaniu 

skrzydła nad głową i upewnieniu się, co do prawidłowości tej fazy startu. 

 Dla zachowania bezpieczeństwa podczas lądowania, należy gasić silnik na wysokości 40 

metrów nad ziemią. 
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 Silnika nie wolno uruchamiać w pomieszczeniach.  

 Uruchomienie silnika nie może zagrażać bezpieczeństwu osób i zwierząt.  

 Nie należy dopuszczać do przebywania w pobliżu pracującego napędu osób postronnych.  

 Należy pamiętać o tym, że wirujące śmigło jest słabo widoczne, co potęguje 

niebezpieczeństwo przypadkowego zetknięcia z nim osób (zwierząt) nieświadomych jego 

ruchu. Szczególnie niebezpieczeństwo wiąże się z przebywaniem w płaszczyźnie obrotu 

śmigła. Uszkodzenie śmigła w trakcie pracy może spowodować rozrzucenie jego fragmentów 

z dużą energią kinetyczną stanowiąc realne zagrożenie nawet w kilkudziesięciometrowej 

odległości.  

 Siatka zabezpieczająca - oplot napędu nie gwarantuje całkowitej ochrony przed kontaktem 

z wirującym śmigłem. Nie wolno wkładać kończyn poza siatkę ochronną w kierunku 

obracającego się śmigła.  

 Poza specjalnymi stanowiskami, nie wolno przeprowadzać regulacji gaźnika podczas pracy 

silnika.  

 W trakcie użytkowania napędu należy unikać luźnych elementów ubioru i wyposażenia do lotu 

takich jak taśmy, kable, zbyt długie sterówki. Tego rodzaju przedmioty mogą zostać 

wciągnięte i nawinięte na ruchome  elementy napędu. 

 Podczas uruchamiania lub pracy napęd można trzymać wyłącznie za centralną ramę. 

Zabrania się chwytania napędu za elementy kosza ochronnego. Kosze ochronne nie są 

przystosowane do przenoszenia znacznego obciążenia wynikającego z ciągu napędu. Przed 

uruchomieniem silnika kosz ochronny musi być zabezpieczony wszystkimi elementami 

przewidzianymi przez producenta (np. opaski, zatrzaski).  

 Przed lotem należy sprawdzić poprawność mocowania wypór oraz stan techniczny uprzęży. 
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Informacje o firmie Motoroma  

Specjalizujemy sie  w obsłudze motocykli, skuterów firm: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zajmujemy się także serwisem oraz sprzedażą części do motocykli japońskich 

i europejskich: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma Motoroma oferuje oryginalne części zamienne do motocykli i skuterów 

marek: Aprilia, Beneli, Cagiva, Derby, Gilera, Husqvarna, Moto Guzzi, Ducati, Sym. 

Oprócz części oryginalnych sprzedajemy również zamienniki takich firm jak: 

Polini, Vertex, Gol, Top, Malossi, Athena, Asso-Werke, DiD, RMS, Parma Kit. 

www.motoroma.eu 

Zapraszamy do współpracy!  
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Wstęp 

Mamy przyjemność przedstawić nasz najnowszy produkt – silnik RK180 oraz 

kompletny napęd wykonany na bazie nowego silnika. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej 

dziedzinie zaowocowało zaprojektowaniem nowej, ulepszonej wersji silnika MOTOROMA 

RK180. Karter silnika wyprodukowany został z magnezjum – metalu, który oprócz większej 

wytrzymałości, lepiej odprowadza ciepło z pracującego silnika. 

 

Prezentujemy także nowy kosz napędu, który wyposażony został w nietypowe, 

wygięte w łuk wypory, wykonane ze stali nierdzewnej. Łożyska, w których osadzone zostały 

wypory wykonano z teflonu.  Elementy mocowania silnika oraz zbiornika paliwa wykonano ze 

stali nierdzewnej, by wzmocnić te miejsca. Silnik RK180 jest następcą wersji JR180. 

Wszystkie nasze silniki produkowane są obecnie z pogrubionymi czopami wału korbowego, 

z krótszym korbowodem i zwiększonym skokiem. Wyeliminowaliśmy także problematyczne 

odprężniki – obecnie stosujemy odprężenie w postaci otworu w cylindrze. Silnik RK180 

został wyposażony w tuningowy cylinder i tłok Parmakit o średnicy 66 mm, który zastąpił 

dotychczasowe cylindry Malossi. Silnik RK180 posiada 182 ccm pojemności skokowej, co 

przekłada się na nieco większą moc – 27KM. Dużą zaletą jest fakt, że silnik może być 

mocowany do kosza w kilku pozycjach: cylindrem do dołu, cylindrem poziomo, cylindrem do 

góry lub pod z cylindrem pod kątem 45 stopni.  

W chwili obecnej oferujemy trzy typy naszych silników. W wersji z elektrostarterem – 

JR180 elektrostarter, JR180 z rozruchem ręcznym oraz najnowszy RK180 z karterem 

wykonanym z magnezjum. 
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Wszystkie nowe silniki posiadają następujące usprawnienia: 

 Zastosowano nowy wał korbowy o większej średnicy czopów korbowych.Nowy 

wał ma większy skok oraz krótszy korbowód, co przyczyniło się do 

zmniejszenia drgań silnika, zwiększenia pojemności silnika a tym samym jego 

mocy.Na wale zastosowano nowe, bardziej wytrzymałe na obciążenia 

i temperaturę łożyska kulkowe. 

 Zmieniono szpilki cylindra, które rozciągały się i powodowały rozszczelnienia 

głowicy.  

 Aby wyeliminować problemy z pękaniem wydechu, zastosowano w dodatkowe 

- elastyczne złącze przy cylindrze. 

  Wyeliminowano odprężnik. Obecnie rolę odprężnika pełni otwór 

dekompresyjny wykonany w cylindrze.  

 Przeprojektowano rezonans, dzięki czemu silnik pracuje znacznie lepiej na 

średnich obrotach.  

 W silnikach RK180 oraz JR180 zastosowano airbox, by wyciszyć pracę 

silnika. 

 Wzmocniony karter  w miejscu zamocowania  mimośrodu poprzez pogrubienie 

ścianki otworu i zmianę pasowania na lekko wciskane. 

  Koło pasowe duże ma łożysko  jedno  kulkowe  dwurzędowe  skośne, które  

dobrze przenosi  siły  podłużne oraz łożysko  kulkowe jednorzędowe. 

 Zmniejszono prawdopodobieństwo poślizgu paska PJ508  poprzez 

zwiększenie  jego szerokości  z 13 do 14 rowków. 

Na nasze silniki udzielamy 2 letniej gwarancji, zapewniając jednocześnie 

profesjonalny serwis, części zamienne oraz okresowe przeglądy gwarancyjne 

i pogwarancyjne. 

Dziękujemy za wasze zaufanie.  

Życzymy wielu niezapomnianych chwil spędzonych w powietrzu! 

 

Roman Kapler  
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Ogólne zasady prawidłowej eksploatacji silników 

Motoroma 

Poniższe zasady odnoszą się do każdego silnika dostępnego na rynku. 

Przypominamy najważniejsze błędy popełniane przez użytkowników. Pamiętaj, że unikanie 

poniższych sytuacji przedłuży żywotność twojego silnika. 

 Stosowanie nieodpowiednich śmigieł, przy których silnik nie może wejść na  

obroty, przy  którym  ma maksymalny moment, co powoduje to przegrzanie silnika. 

Nie należy też stosować śmigieł, przy których silnik wkręca się na zbyt wysokie 

obroty powyżej 8000 RPM. 

 Długotrwały lot na maksymalnych obrotach silnika. Nawet silniki samolotowe 

mają określone dane techniczne, przez jak długi czas mogą pracować na pełnych 

obrotach. Ogromna moc silnika Motoroma nie służy do długotrwałego wznoszenia na 

pełnym gazie, gdyż tego nie wytrzyma żaden silnik. 

 Niewłaściwa regulacja  gaźnika, polegająca  na dokręceniu śruby H o mniej niż 1 

pełny obrót. Nie wolno też regulować napędu „na słuch”, gdzie przy całkowicie 

otwartej przepustnicy w gaźniku użytkownik  kręci śrubą dużych obrotów  

do momentu uzyskania największej mocy. Powoduje to  zubożenie mieszanki 

i zniszczenie silnika poprzez niewłaściwe chłodzenie kluczowych jego elementów 

(dziura w tłoku, zniszczenie cylindra, korbowodu czy łożysk). 

 Stosowanie nieodpowiednich świec. Świeca zapłonowa powinna być tak zwana 

„zimna” NGK 10  lub innej firmy o podobnej wartości cieplnej (podczas przelotów 

przy wytężonej prazy silnika, przy wysokiej temperaturze zewnętrznej powietrza)  lub 

NGK 9 – przy niewytężonej  pracy  silnika. Stosowanie nieodpowiedniej świecy może 

doprowadzić  do wypalenia tłoka. 

 Niekontrolowanie dokręcenia śrub i nakrętek przed i po locie. Nie ma napędu, 

który w swej instrukcji nie wspomniał o konieczności dokręcania śrub. Należy także 

zabezpieczać sprężyny przy tłumiku w starszych modelach silnika. Sprężyna może 

pęknąć i uszkodzić śmigło. Nowe sprężyny działające na zasadzie ściskania 

nie wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń. 

 Lot pomimo znalezionych usterek, gdy pilot podejmuje decyzję o starcie nawet, 

gdy zauważy usterkę. Wówczas w czasie lotu może nastąpić  awaria nie tylko  części 

uszkodzonej.  

Przed każdym lotem kontroluj dokręcenie śrub i nakrętek!  
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1. Silniki Motoroma JR180 i RK180 

Silniki MOTOROMA występują w wersjach z ręcznym lub elektrycznym 

rozruchem. Te jednostki napędowe zostały specjalnie skonstruowane  do napędów 

paralotniowych. Silniki używają popularnych i łatwo dostępnych podzespołów 

motocyklowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić szybką dostawę części 

zamiennych. Zastosowane w silniku rozwiązania były przez lata weryfikowane w 

napędach eksperymentalnych oraz seryjnych. 

 

Rysunek 1 Silnik JR180 w wersji z rozruchem 
ręcznym 

 

Rysunek 2 Silnik JR180 z elektrostarterem 

 

Rysunek 3 Silnik RK180 Magnezjum 
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Wał korbowy został podparty na  dwóch łożyskach kulkowych  o zwiększonej 

odporności na przeciążenia  i temperaturę. Skrzynia  korbowa posiada  dodatkowe 

otwory smarujące łożyska oraz jest uszczelniony od strony wału korbowego  dwoma 

simeringami  wykonanymi z vitonu. 

Układ zasilania posiada membranę wykonaną z carbonium. Membrana 

pozwala na idealne napełnianie cylindra oraz równomierną pracę w zakresie małych i 

dużych obrotów. W zależności od upodobań klienta, stosujemy gaźnik membranowy 

Walbro mocowany dystansem do membrany lub pływakowy zamocowany na 

kolektorze gumowym eliminującym  drgania. 

Monolityczna skrzynia korbowa z aluminium lub magnezjum umożliwia 

mocowanie koła pasowego, rozrusznika elektrycznego oraz silnika do ramy napędu. 

Zastosowaliśmy aluminiowy, tuningowy cylinder o 7 kanałach przelotowych. Dzięki 

idealnemu smarowaniu, zmniejszono do minimum możliwość jego zatarcia 

i osiągnęliśmy gwarancję maksymalnej mocy silnika. Gładź cylindra pokryta 

nikasilem zapewnia dobre chłodzenie jego wewnętrznej powierzchni oraz ogranicza 

jego zużycie. Zastosowany rozrusznik elektryczny o niewielkich gabarytach i wadze. 

Moc rozrusznika wynosi 0,25KW a ciężar 850g. Waga rozrusznika wraz z kołem 

zębatym rozrusznika nie przekracza 1,5 l paliwa. Koło zębate zostało osadzone na 

wale korbowym. Jako układ zapłonowy zastosowaliśmy elektroniczny układ 

zapłonowy z modułem tuningowym o zmiennym kącie zapłonu oraz regulator 

napięcia i ładowania akumulatora. W wersji z rozruchem ręcznym zastosowaliśmy 

zapłon w wersji lekkiego rozruchu oraz szarpankę. Wersja ta jest w pełni 

przystosowana do łatwego, samodzielnego odpalania. Po wielu próbach z różnymi 

konstrukcjami wykonaliśmy lekki tłumik rezonansowy  z przegubem kulowym o 

dwóch sprężynach pracujących na ściskanie, z  zakręcanym otworem o średnicy d=5 

umożliwiającym mierzenie temperatury spalin i regulacje gaźnika. Końcówka tłumika 

jest wymienna, zamocowana na dwóch opaskach umieszczonych w gumie z 

napisem Motoroma. Ciężar tłumika z nowym przegubem to około 2 kg. Wszystkie 

nowe silniki produkowane od 2011 roku są wyposażone w taki tłumik. 
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Rysunek 4 Nowy rezonans i tłumik silnika 

 

Rysunek 5 Dwa połączenia elastyczne wydechu (jabłka) 

Układ wydechowy silnika został zmodyfikowany o dodatkowe złącze 

elastyczne przy cylindrze. Usprawnienie to wyeliminowało pękanie rezonansu 

(elementy elastyczne zostały ukazane na rysunku powyżej czerwonymi kwadratami). 

Elementy silnika są anodowane na kolor niebieski lub złoty. Dotyczy to kół 

przekładni oraz uchwytu poprzecznego silnika oraz docisk śmigła. Anodowany jest 

także tłumik końcowy. Rezonans jest malowany na kolor czarny matowy. Aluminiowy 

karter silnika jest malowany na czarno. 
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1.1 Dane techniczne silników JR180, RK180 i napędu 

Niektóre dane techniczne mogą odbiegać od wpisanych w tabeli w zależności 

od zastosowanego śmigła, stylu latania, regulacji oraz warunków atmosferycznych. 

Tabela 1 - Parametry silnika Motoroma JR180 

Pojemność silnika 175 ccm 

Średnica cylindra 65 mm 

Skok tłoka 53 mm 

Zapłon Elektroniczny, lekki rozruch z ładowaniem akumulatora lub lekki 

rozruch (wersja z rozruchem ręcznym) 

Rozruch Elektrostarter, o mocy 0,25 kW lub szarpanka 

Stopień sprężania 1:10 lub 1:11,5 

Moc 25 lub 27 KM przy 7500 – 8000 RPM 

Układ zasilania membrana i gaźnik Walbro WB37 – 1 

Układ wydechowy Rezonans z tłumikiem końcowym 

Redukcja Koła pasowe i pasek V o szerokości 33 mm 

Przełożenie 1:2,7 

Zużycie paliwa 3-5 litrów/godz. do 5000 RPM 

Smarowanie mieszanka benzyny E98 z syntetycznym olejem w stosunku 1:40 

Ciężar silnika 14,5 kg z rurą rezonansową 
 

Tabela 2 Dane silnika RK180 magnezjum 

Pojemność silnika 182 ccm 

Średnica cylindra 66 mm 

Skok tłoka 53 mm 

Zapłon lekki rozruch 

Rozruch Rozruch ręczny (szarpanka) 

Stopień sprężania 1:11,5 

Moc 27 KM przy 7800 – 8000 RPM 

Układ zasilania Zawór membranowy, gaźnik Walbro WB37 – 1 

Układ wydechowy Rezonans z tłumikiem końcowym 

Redukcja Koła pasowe i pasek V o szerokości 33 mm 

Przełożenie 1:2,7 

Zużycie paliwa 3-5 litrów/godz. do 5000 RPM 

Smarowanie mieszanka benzyny E98 z syntetycznym olejem w stosunku 1:40 

Ciężar silnika 14,3 kg z rurą rezonansową 
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Firma Motoroma specjalizuje się w produkcji i serwisie silników. 

Współpracujemy także z zewnętrznymi firmami, które zajmują się budową gotowych 

do lotu napędów z zastosowaniem naszych silników. Oferujemy także kompletne 

napędy paralotniowe. Duża moc, jaką generuje nasz silnik jest wystarczająca dla 

pilotów o wadze powyżej 90 kg, do skrzydeł samostatecznych oraz do tandemów i 

trajek. 

Tabela 3 Parametry napędu z silnikiem Motoroma JR180 

Silnik Motoroma JR180 

Amortyzacja 4 poduszki gumowe 

Kosz Aluminiowy, dzielony na dwa lub cztery części 

Śmigło 120 – 125 cm 

Zbiornik paliwa 13 litrów 

Manetka gazu z przyciskiem rozruchu i wyłącznikiem zapłonu 

Uprząż Dudek Paragliders, mocowanie górne, wypory dolne 

Akumulator 5 Ah 

Siła ciągu 65 – 75 kg
1
 

Waga napędu 24-26 kg (w zależności od kosza) 

 

  

                                            
1
 Siła ciągu zależy od regulacji, śmigła oraz warunków atmosferycznych. 



Instrukcja eksploatacji i obsługi silnika Motoroma JR180 

 

 
© MOTOROMA  Roman Kapler ul. Sarabandy 73B, 02-868 Warszawa, tel. 226449349 lub 602328530 

 
 

Strona 16 

1.3 Elementy silnika JR180 I RK180 

Poniżej znajduje się rysunek silnika. W przypadku konieczności zamówienia 

elementu, proszę powołać się na jej numer na rysunku poniżej. 

 

Rysunek 6 Elementy zewnętrzne silnika JR180 

1. Końcówka tłumika 

2. Opaski mocujące końcówkę tłumika 

3. Rezonans 

4. Listwa mocująca silnik i rezonans 

5. Amortyzator tłumika (2 szt.) 

6. Amortyzator silnika (4 szt.) 

7. Sprężyny rezonansu 

8. Docisk śmigła 

9. Duże koło przekładni 

10. Małe koło przekładni 

11. Pasek przekładni 
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12. Karter silnika 

13. Dolot gaźnika 

14. Gaźnik 

15. Pokrywa gaźnika 

16. Membrana 

17. Śruba wydechu (2 szt.) 

18. Cylinder 

19. Śruba zaślepiająca otwór EGT 

20. Głowica 

21. Odprężnik stosowany do listopada 2012 

22. Fajka świecy 

23. Świeca 

24. Rozrusznik ręczny 

25. Cewka zapłonowa 

26. Koło magnesowe 

1.4 Elementy rozrusznika ręcznego RK180 i JR180 manual 

Istnieje możliwość przeróbki wersji silnika JR180 z z elektrostarterem na 

rozruch ręczny. W tym przypadku należy skontaktować się z firmą Motoroma w celu 

zakupu zestawu (Rysunek 7). 

 

Rysunek 7 Elementy rozruchu ręcznego 
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Od 2013 roku wprowadzono nowy typ sprężyny szarpanki, który można zakupić 

w firmie Motoroma. Jeśli zdarzą się przypadki pękania sprężyn, należy zgłosić się do 

producenta w celu wyeliminowania problemu z rozrusznikiem ręcznym.  

Opis elementów rozruchu ręcznego: 

1 Obudowa rozrusznika, 

2 Rozrusznik ręczny (szarpanka), 

3 Podkładka, 

4 Koło magnesowe, 

5 Cewka zapłonowa, 

6 Przewód podciśnienia odprężnika stosowany do listopada 2012, 

7 Kieliszek rozrusznika, 

8 Odprężnik automatyczny stosowany do listopada 2012, 

9 Końcówka na przewód z gwintem M6. 

W przypadku konieczności zakupu podzespołów do rozrusznika ręcznego, 

należy powołać się na Rysunek 8 i odpowiedni numer części. 
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1.5 Elementy rozrusznika elektrycznego JR180 elektrostarter 

W wersji z elektrostarterem silnik posiada dodatkowe koło zębate osadzone 

na wale korbowym oraz rozrusznik.  

 

Rysunek 8 Elementy rozruchu elektrycznego 

Opis elementów rozruchu elektrycznego: 

1 Pasek napędowy, 

2 Rozrusznik (elektrostarter), 

3 Koło zębate. 

W przypadku konieczności zakupu podzespołów do rozrusznika elektrycznego, 

można powołać się na Rysunek 8 i odpowiedni numer części. 
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2 Montaż silnika 

Jeśli zakupiłeś silnik Motoroma, to oznacza, że zdecydowałeś się na 

samodzielną budowę napędu. Mając gotowe elementy będzie to bardzo proste, ale 

wymaga to staranności oraz zaplecza warsztatowego. Oprócz silnika musisz 

zgromadzić: kosz ochronny przystosowany do montażu silnika firmy Motoroma, 

manetkę gazu, amortyzatory gumowe, zbiornik paliwa, uprząż oraz śmigło. Ten 

rozdział pomoże Ci w wyborze elementów. Pamiętaj, że każdy z elementów możesz 

także zakupić w firmie Motoroma. 

2.1 Kosz ochronny napędu 

Firma Motoroma produkuje tylko silniki do napędu motoparalotni. Jeżeli 

jesteście Państwo zainteresowani gotowymi napędami, znajdziecie je państwo 

w naszej ofercie. Wszystko dzięki współpracy z podwykonawcami. Oferujemy 

sprawdzone napędy paralotniowe z silnikiem Motoroma JR180 lub RK180 

w mocnych i lekkich koszach oraz bardzo wygodne uprzęże firmy Dudek Paragliders. 

W zależności od upodobań klienta, proponujemy kilka koszy do naszych silników. 

Tabela 4 Napędy z koszami ochronnymi dostępne dla klientów 

1. 

 

 

Kosz z Piekar Śląskich.  

Wykonany aluminium. Dwuringowy, 

dzielony na 4 części. Bardzo mocny.  

Na zamówienie dostępny także jako 

jednoringowy. Wypory dolne proste lub 

podgięte z aluminium częściowo 

wzmocnionych rurkami stalowymi w 

okolicach  zamocowania do ramy.  

Dostępne kolory: czerwony, czarny, 

srebrny 
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2. 

 

Kosz dwuringowy, dzielony na trzy części 

ze stałymi wyporami z miejscowości 

Ostrów Mazowiecka. 

3. 

 

Kosz jednoringowy dzielony na 5 części o 

wyporach stałych z miejscowości Ostrow 

Mazowiecka. 

4. 

 

Najnowszy kosz z ruchomymi wyporami i 

uprzężą Power Seat firmy Dudek 

Paragliders.  

Kompletny napęd waży tylko 24,8kg 
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Jeśli zdecydujesz się na inny kosz do silnika Motoroma, koniecznie przekaż 

instrukcję silnika wykonawcy kosza, gdyż są tu zawarte wymiary i rozstaw 

mocowania silnika.  

2.2 Mocowanie silnika w koszu ochronnym 

Silnik mocuje się do ramy kosza poprzez cztery amortyzatory gumowe 

(„poduszki”). Od jakości i twardości amortyzatorów zależy bezpieczeństwo oraz 

wygoda. Zalecamy zakup dedykowanych amortyzatorów w firmie Motoroma. Jeśli 

zdecydujesz się zakupić amortyzatory w innej firmie, wybierz wytrzymałe 

amortyzatory o dobrych parametrach. 

 

Silnik RK180 magnezjum może być mocowany do kosza  

w kilku pozycjach:  

cylindrem do dołu, cylindrem poziomo, do góry lub pod kątem 45 stopni. 
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Rysunek 9 Schemat mocowania silnika 
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2.3 Amortyzatory gumowe 

Silniki Motoroma mocowane są do kosza ochronnego za pomocą czterech 

amortyzatorów gumowych wraz z dodatkowym zabezpieczeniem. 

 

 

Rysunek 10 Amortyzator silnika z zabezpieczeniem 

Poduszki  gumowe stosowane przez firmę Motoroma mają następujące właściwości: 

Amortyzator silnika: 

 wysokość 50 mm 

 średnica na końcach poduszki  45mm zwężająca się w środku do  30mm 

Poduszka do zamocowania  tłumika: 

 średnica 2,6 cm, 

 wysokość 3 cm 

Obydwie poduszki wykonane są z gumy z zalanymi na końcach wkładkami 

metalowymi. Poduszka do zamocowania  silnika jest dodatkowo wzmacniana taśmą 

o  dużej wytrzymałości. 

 twardość gumy to około 64 stopnie  w skali Schera, 

 wydłużenie: 170%, 

  wytrzymałość na rozciąganie  10-12 Mego,  co odpowiada 100-120kG/ 

centymetr kwadratowy. 
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Aby poduszka dobrze spełniała swoje zadanie,  śruba   wkręcana w poduszkę 

zamocowania silnika nie powinna  byś wkręcona głębiej niż 12 mmm.  

W przypadku tłumika, do 8 mm. Ze względu na starzenie się gumy,  zaleca się 

wymianę  amortyzatorów po 1 roku lub 2 latach  w zależności, w jakich  warunkach 

są  przechowywane i użytkowane. Poduszki do zamocowania silnika o podobnych 

właściwościach można kupić  również w sklepach żeglarskich. 

2.4 Dobór śmigła 

W silnikach Motoroma śmigło obraca się przeciwnie do wskazówek zegara. 

Należy pamiętać, że silnik nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia śmigłem. 

Należy stosować tylko śmigła przystosowane do silnika. Użycie nieodpowiedniego 

śmigła może skutkować zniszczeniem silnika na skutek przegrzania, uszkodzeń 

wału, łożysk oraz innych elementów. Śmigło należy dobrać tak, by silnik nie 

wkręcał się na obroty wyższe niż 7500-8000 RPM. Gwarantuje to dobre 

chłodzenie silnika oraz jego długą żywotność. Przed zamontowaniem śmigła należy 

sprawdzić jego wyważenie.  

 

Rysunek 11 Zamontowane śmigło 
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Uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania niedobranego śmigła nie 

podlegają gwarancji. Zawsze przed zastosowaniem śmigła można skontaktować się 

z producentem napędu. Z reguły w silnikach Motoroma stosowane są śmigła 123-

125cm.  

 

 

Rysunek 12 Śmigło Rusłana, tak zwana 4 – polecane dla napędów Motoroma 

 

Firma Motoroma oferuje bardzo dobre i sprawdzone śmigła  

charakteryzujące się najlepszą sprawnością w naszych napędach. 

Można także stosować śmigła innych producentów, ale zalecamy, by po 

zamontowaniu śmigła skontrolować maksymalne obroty silnika, które nie powinny 

przekroczyć 7500-8000 RPM. Nie należy także stosować śmigieł zbyt obciążających 

silnik, gdyż wówczas nie osiągnie optymalnych obrotów, co może być przyczyną jego 

przegrzania i uszkodzenia. Prawidłowe dobranie śmigła wydłuża trwałość i zwiększa 

niezawodność użytkowanego silnika Motoroma.  

 

Pamiętaj!  

Używanie niezalecanych śmigieł może doprowadzić  

do zniszczenia silnika! 
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2.5 Montaż śmigła 

Przed zamontowaniem, sprawdź wyważenie śmigła. Do montażu śmigła służy 

docisk śmigła oraz sześć śrub imbusowych. Umieść śmigło otworem centrującym do 

piasty zwracając uwagę, by docisnąć śmigło do końca.  

 

Rysunek 13 Koło pasowe do zamocowania śmigła 

Wszystkie śruby przykręć delikatnie momentem 9-10 Nm. Na koniec sprawdź, 

czy wszystkie śruby są poprawnie dokręcone. Po zamontowaniu śmigła sprawdź 

jego torowość, co wyeliminuje wibracje. Pamiętaj, aby zawsze przed lotem 

sprawdzać dokręcenie śrub śmigła. Dotyczy to w szczególności śmigieł drewnianych.  
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2.6 Instalacja paliwowa i podciśnieniowa 

Jeśli zakupili Państwo silnik Motoroma w celu budowy własnego napędu PPG, 

z pewnością przyda się krótka instrukcja montażu przewodów paliwowych 

i odpowietrzających. Na ilustracji Rysunek 14 pokazano instalację zasilania paliwem 

oraz odpowietrzenie zbiornika paliwa. Należy zastosować przewody paliwowe o 

średnicy wewnętrznej 6 mm a jako przewody podciśnienia (od karteru do pompki 

gaźnika Walbro) o średnicy wewnętrznej 5 mm. Najlepiej, gdy przewody paliwowe 

będą przeźroczyste i odporne na działanie benzyny. Jako zbiornik można 

zastosować dowolny zbiornik przystosowany do mocowania na górze lub na dole 

kosza ochronnego. Należy stosować tylko zbiorniki przystosowane do tego celu. 

Stosowanie innych pojemników (kanistry, plastykowe opakowania) mogą być 

przyczyną poważnych wypadków. Ucięty na wymiar przewód paliwowy zakładamy na 

króciec zbiornika paliwa i łączymy z króćcem gaźnika. Połączenia należy 

zabezpieczyć przed samoczynnym odłączeniem. W oryginalnych zbiornikach paliwa 

zwykle znajduje się filtr paliwa. W przeciwnym wypadku należy dodatkowo 

zamontować filtr paliwa na przewodzie paliwowym. Opcjonalnie można także założyć 

pompkę paliwa (tzw. gruszkę), lecz tylko wówczas, gdy posiadamy przy membranie 

gaźnika przycisk (grzybek) lub otworek pozwalający nacisnąć membranę. 

W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia membran gaźnika podczas 

pompowania. Wszelkie niejasności, najlepiej skonsultować z producentem. Jeżeli 

zbiornik paliwa posiada dodatkowy króciec odpowietrzający, należy przedłużyć go 

przewodem paliwowym. Jeśli zaś zbiornik paliwa posiada korek z odpowietrznikiem, 

nie wymaga stosowania dodatkowego odpowietrzenia. 
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Rysunek 14 Instalacja paliwowo - odpowietrzająca 

Instalacja paliwa powinna być zabezpieczona opaskami elastycznymi w celu 

zabezpieczenia ich przed rozłączeniem. Należy też pamiętać o okresowej wymianie 

przewodów paliwowych oraz filtru paliwa. 

2.7 Instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna różni się w zależności od typu silnika. W wersji 

z rozruchem ręcznym instalacja ogranicza się do wyłącznika zapłonu (Rysunek 15). 

W przypadku silnika z rozruchem elektrycznym, instalacja jest bardziej rozbudowana 

(Rysunek 16). 
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Rysunek 15 Schemat silnika w wersji manualnej 

Polecamy zakup naszych silników w komplecie z manetką gazu. Możesz 

także wybrać manetkę innego producenta. W przypadku silnika z ręcznym 

rozruchem, manetka musi być wyposażona w jeden włącznik chwilowy, służący do 

gaszenia silnika. W silnikach z elektrostarterem, manetka musi posiadać dwa 

włączniki – jeden do gaszenia silnika, drugi do włączania rozrusznika. Przycisk 

rozruchu najlepiej umocować z boku manetki lub na koszu, by zabezpieczyć się 

przed przypadkowym włączeniem rozrusznika, co może skutkować uszkodzeniem 

elementów rozruchu. Umiejscowienie przycisku uruchamiania elektrostartera 

w stopce kosza eliminuje możliwość przypadkowego włączenia.  

Instalacja musi być wyposażona w dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa 

odcinający napięcie od przycisku uruchamiania elektrostartera. 

Wyłącznik bezpieczeństwa montuje się szeregowo z włącznikiem 

elektrostartera. Wyłącznik ten chroni to przez przypadkowym uruchomieniem silnika. 
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Rysunek 16 Schemat instalacji w wersji z elektrostarterem 

Przekaźnik do elektrostartera (element 10 Rysunek 16) jest dostarczamy 

w komplecie z silnikiem. Jest to przekaźnik  typu AM3-12V o dopuszczalnym prądzie 

80/60A.  

 

Rysunek 17 Przekaźnik elektrostartera (element 10 na schemacie) 

Regulator napięcia (element 6 Rysunek 16) jest dostarczany w komplecie z silnikiem. 

Jest to regulator  płaski o czterech stykach  model QTY 1PC. 
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UWAGA! W przypadku wykręcenia świecy zapłonowej i kręceniu rozrusznikiem 

elektrycznym lub ręcznym, przewód wysokiego napięcia należy połączyć ze świecą i 

dotknąć świecę do masy silnika. W przeciwnym razie może nastąpić nieodwracalne 

uszkodzenie zapłonu elektronicznego! 

2.8 Akumulator 

Wersja silnika z elektrycznym rozruchem wymaga do rozruchu najlepiej 

bezobsługowego akumulatora o napięciu 12V. Akumulator powinien posiadać prąd 

rozruchu minimum 70A. Silnik wyposażony jest obwód ładowania, więc podczas lotu 

akumulator jest ładowany. Dobry akumulator powinien zapewnić 20-30 rozruchów 

rozgrzanego silnika bez konieczności ładowania. Jeśli rozrusznik nie kręci lub słabo 

kręci, może to oznaczać, że akumulator jest zbyt słaby, lub rozładowany. W tym 

przypadku należy doładować akumulator prądem i napięciem opisanym w instrukcji 

obsługi akumulatora. Ładowanie akumulatora nieprawidłowym prądem może 

spowodować jego zniszczenie. W tabeli przedstawiono wykaz akumulatorów, które 

zostały sprawdzone pod kątem prawidłowej współpracy z silnikiem. 

Tabela 5 Wykaz polecanych akumulatorów do silnika JR180 

1. 

SLA12-4S 5Ah  

(YT4L-BS YTX4L-BS)  

Landport 

 

2. 
Unibat CBTX5L-BS 

wymiary: 113x70x105 
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3. 
Exide  YTX5L-BS 

wymiary: 113x70x105 

 

 

Jeśli zauważysz problemy z rozruchem spowodowane zbyt dużą kompresją silnika 

(rozrusznik nie może przełamać kompresji), należy zastosować grubszą podkładkę 

pod głowicą, która odpręży silnik i tym samym rozruch będzie łatwiejszy. Podkładki 

w kilku grubościach do silników Motoroma dostępne są u producenta. 

2.9 Uprząż 

Do naszych napędów stosujemy uprzęże firmy Dudek Paragliders. Napędy 

oferowane przez firmę Motoroma wyposażone są w górne podwieszenie z dolnymi 

wyporami. Decydując się na zakup innej uprzęży, należy określić jej wielkość oraz 

sposób podwieszenia, gdyż może zajść konieczność przystosowania kosza do 

konkretnego typu uprzęży. Mocowanie uprzęży do kosza polega na wpięciu wąskich 

taśm 1 (Rysunek 18) do kosza oraz dwóch taśm mocowań dolnych 5 (Rysunek 18). 
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Rysunek 18 Elementy uprzęży 

1. Górne punkty mocowania uprzęży do kosza ochronnego, 

2. Szerokie, regulowane taśmy wewnętrzne (na nich spoczywa ciężar napędu podczas 

noszenia), 

3. Regulowane taśmy nośne (do nich mocowane są karabinki), 

4. Poprzeczna taśma piersiowa, 

5. Dolny punkt mocowania taśm 2, 

6. Regulacja separacji pilota od silnika, 

7. Taśmy udowe, 

8. Bloczki speeda. 
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Rysunek 19 Napęd Motoroma z zamontowaną uprzężą 

Przed pierwszym lotem uprząż należy wyregulować. W tym celu należy 

podwiesić się za karabinki i dokonać regulacji kąta odchylenia pilota za pomocą taśm 

3 (Rysunek 18). Do regulacji będzie potrzebna druga osoba. Pochylenie wiszącego 

napędu z pilotem powinno zawierać się pomiędzy 0 – 5 stopni do tyłu. Dodatkowo 

należy też wyregulować taśmy 2 (Rysunek 18), by napęd był dobrze wyregulowany 

do biegania. Dobrze wyregulowana uprząż to bezpieczeństwo i wygoda. Należy 

pamiętać, że nieprawidłowa regulacja uprzęży może utrudnić start oraz lądowanie 

a dodatkowo może być przyczyną wypadku! 
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3. Eksploatacja silnika JR180 i RK180 

Rozdział o eksploatacji zawiera wskazówki oraz czynności, które składają się 

na prawidłową obsługę napędu.  

3.1. Paliwo 

Silnik Motoroma JR180 i RK180 są dwusuwowymi silnikami spalinowymi. 

Wymagają więc do smarowania wszystkich części wewnętrznych mieszanki benzyny 

z olejem.  

Wersja silnika z rozruchem ręcznym jest mniej sprężona, dlatego może 

pracować na benzynie E95 lub E98.  

Wersja z elektrycznym rozruchem ma większy stopień sprężania. 

Podczas  spalania mieszanki wytwarza się większa temperatura, której świeca  

dostatecznie nie odprowadza, więc może nastąpić detonacja i wypalenie tłoka. 

Dlatego należy stosować benzynę wysokooktanową E98.  

Do przygotowania mieszanki używaj tylko olejów syntetycznych 

przeznaczonych do silników dwusuwowych klasy JASO FD, ISO-L-EGD, API TC. 

Do silnika JR180 nie wolno stosować olejów mineralnych. Nie wolno mieszać olejów 

o różnych gatunkach, gdyż może to spowodować natychmiastowe uszkodzenie 

silnika.  

 

Podczas docierania należy stosować proporcję oleju do paliwa  

1:33 (150 ml na 5 l benzyny).  

W okresie normalnej eksploatacji stosuj proporcję 

1:40 (125 ml oleju na 5l benzyny). 
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3.2. Uwagi przy obchodzeniu się z benzyną 

 Benzyna jest substancją łatwopalną i wybuchową i należy zachować szczególną 

ostrożność podczas sporządzania mieszanki benzyny z olejem oraz przy tankowaniu.  

 Podczas tankowania nie wolno używać ognia, gdyż może to spowodować pożar. 

 Nigdy nie napełniaj zbiornika paliwa, gdy silnik pracuje.  

 Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że kanister znajduje z dala od napędu. 

 Podczas transportu zaleca się opróżnić zbiornik paliwa przynajmniej do połowy. 

 Należy bezwzględnie unikać przechowywania mieszanki dłużej niż miesiąc ze 

względu na jej starzenie się, co może doprowadzić do uszkodzenia silnika. 

 Stanowczo zalecamy filtrowanie paliwa przed wlaniem go do zbiornika. 

3.3  Uruchamianie silnika 

Przy pierwszym rozruchu lub po długiej przerwie sprawdzić czy świeca nie jest 

zalana. Jeśli tak, należy ja wymienić lub przeczyścić, a silnik przedmuchać. 

Przedmuchiwanie polega na kręceniu rozrusznikiem przy pełnym otwarciu 

przepustnicy gazu, bez wkręconej świecy. Pamiętaj, że wówczas przewód 

wysokiego napięcia połączyć ze świecą i dotknąć do masy silnika. 

W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie zapłonu elektronicznego.  

  

Rysunek 20 JR180 - otwór do przelewania silnika (po prawej wersja z przyciskiem do 
zalewania) 
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 Przed uruchomieniem rozrusznika należy przelać silnik. Operacja zalewania 

polega na wciśnięciu przepony gaźniku WALBRO (Rysunek 20) i pompowaniu 

paliwa śmigłem, aż gaźnik zostanie zalany. Objawi się to wylewaniem paliwa z 

dolotu gaźnika, 

 W przypadku zastosowania pompki – gruszki, należy wcisnąć membranę 

gaźnika i pompować aż gaźnik otrzyma dawkę paliwa, 

 Włącz wyłącznik bezpieczeństwa, 

 Teraz można uruchomić silnik przyciskiem lub rozrusznikiem ręcznym, 

 Należy pamiętać, że poprawne zalanie silnika gwarantuje natychmiastowe 

odpalenie silnika. Jeśli silnik nie chce odpalić, oznacza to, że został niedolany 

lub zalany.  

UWAGA! Bądź gotów do natychmiastowego wyłączenia silnika! Zawsze odpalaj 

silnik mając napęd na plecach a manetkę gazu w dłoni. Silniki Motoroma 

dysponują dużym ciągiem, który może być niebezpieczny dla ciebie oraz osób 

postronnych. Zadbaj, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracującego śmigła. 

Pamiętaj o wyłączeniu wyłącznika bezpieczeństwa zaraz po wylądowaniu 

(dotyczy wersji z elektrostarterem). 

W przypadku rozruchu elektrycznego, nie należy włączać rozrusznika na 

dłużej, niż kilka sekund, gdyż może to grozić uszkodzeniem elektrostartera. 

Prawidłowo zalany silnik powinien odpalić natychmiast.  

Jeśli więc silnik nie daje się uruchomić, może to oznaczać, że został zalany 

lub zbyt mało zalany. Należy wówczas ponownie przelać silnik lub przedmuchać 

i dopiero wówczas ponownie ponowić próbę uruchomienia. 
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3.4 Rozgrzewanie silnika 

Po uruchomieniu grzej silnik na wolnych obrotach. Następnie dodaj trochę 

gazu i kontynuuj grzanie silnika. Na koniec przeprowadź test wkręcania się silnika na 

wysokie obroty. Po kilku minutach silnik jest gotowy do lotu. Przed każdym lotem 

kontroluj przycisk wyłącznika silnika oraz blokadę gazu. Mocno zalecamy, aby dla 

bezpieczeństwa uruchamiać napęd tylko na plecach. Jest to najbezpieczniejsza 

metoda. Podczas grzania silnika słuchaj jego pracy. Rozgrzewanie silnika pełni także 

funkcję kontrolną. Każdy nieprawidłowy dźwięk lub stukanie może być objawem 

uszkodzeń.  

3. 5 Wyłączanie silnika 

Do wyłączania silnika służy przycisk umieszczony w manetce gazu. Po 

wciśnięciu należy przytrzymać go aż do całkowitego wyłączenia silnika. 

Przedwczesne puszczenie wyłącznika może spowodować wznowienie pracy silnika, 

co może być niebezpieczne szczególnie podczas lądowania. Zawsze przytrzymuj 

wyłącznik zapłonu do całkowitego ustania pracy silnika.  

3.6 Awaryjne wyłączanie silnika 

W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłączenie silnika wyłącznikiem 

w manetce, odłączyć jeden z przewodów elektrycznych zasilający moduł lub 

odłączyć lub przeciąć przewód paliwowy od zbiornika paliwa. Po awaryjnym 

wyłączeniu silnika należy ustalić i wyeliminować przyczynę awarii. Po ponownym 

uruchomieniu silnika upewnij się, że prawidłowo działa wyłączanie silnika. 
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3.7 Docieranie silnika 

 Po zakupie silnika, ma on już za sobą fabryczną regulację oraz 

kilkunastominutowy przebieg na stanowisku testowym u producenta. Nowo 

zakupiony silnik wymaga jednak dotarcia. Od dotarcia silnika w dużym stopniu zależy 

jego dalsza trwałość oraz niezawodność. Postaraj się, aby faza ta przebiegła 

dokładnie.  Docieranie nowego silnika trwa przez pierwsze 10 godzin eksploatacji. 

W tym okresie części współpracujące dopasowują się do siebie. Nowe silniki zawsze 

są wyregulowane na bogatszą mieszankę. Śruba regulacyjna H jest zwykle 

odkręcona o 1 i 1/8 obrotu od całkowitego zakręcenia.  

W okresie docierania należy też zwiększyć dawkę oleju w benzynie do 1:33.  

Nie należy na zbyt długo wprowadzać silnika na wysokie obroty. Przy pierwszym 

uruchomieniu silnika zalecamy docierać napęd na wolnych obrotach na ziemi.  

Co kilka minut wyłączaj silnik i pozwól mu ostygnąć. Następnie można wykonać 

krótkie loty, lecz unikać stałej pracy na maksymalnych obrotach. Przyspieszaj 

stopniowo. Kontroluj śruby i komponenty silnika po każdym locie. Po dotarciu (ok. 10 

godzin) należy zmienić świecę i wyregulować gaźnik zmniejszając nieco mieszankę. 

Można też przejść na stosowanie mniejszej dawki oleju, choć nie jest to konieczne. 

W okresie docierania świeca zapłonowa może być zaolejona, co jest zjawiskiem 

pożądanym, gdyż wówczas fabrycznie nowe elementy silnika są lepiej smarowane. 

4 Czynności serwisowe silnika JR180 i RK180 

Po zakupie silnika lub napędu Motoroma z pewnością oczekujesz, że będzie 

Ci niezawodnie i długo służył. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić twoje 

oczekiwania. Aby twój nowy silnik służył jak najdłużej, musisz przestrzegać kilku 

zasad. Wszystkie są opisane w niniejszej instrukcji. Najważniejszą zasadą jest 

prawidłowa regulacja gaźnika oraz regularne serwisowanie, które przyczyni się do 

długiej żywotności silnika. Przestrzegaj okresów serwisowych w trakcie i po 

gwarancji! 
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4.1 Regulacja gaźnika 

Bardzo ważna jest ilość mieszanki przepływająca przez silnik, aby zapewnić 

moc, ale też odpowiednie smarowanie i chłodzenia silnika. Podanie silnikowi zbyt 

dużej dawki paliwa spowoduje, że będzie się ona spalała wolniej i z niższą 

temperaturą. Silnik będzie słabszy, lecz nie będzie wykazywał tendencji do 

zacierania (zalecane ustawienie w okresie docierania). W przypadku zbyt ubogiej 

mieszanki (dysza H zbyt mało wykręcona), mieszanka będzie spalała się szybciej i w 

wyższej temperaturze z powodu większej ilości tlenu. Takie ustawienie generuje 

więcej mocy z silnika, ale grozi jego zatarciem. Optymalne ustawienie gaźnika 

proponuje producent jako swego rodzaju kompromis, podając ustawienie śrub 

regulacyjnych dla optymalnych parametrów oraz zachowania wysokiej trwałości 

silnika. Co pewien okres czasu gaźnik należy dokładnie wyczyścić i wymienić 

membrany. 

 

Rysunek 21 Śruby regulacyjne gaźnika 

Regulacja gaźnika krok po kroku: 

1. Ostrożnie wkręć śruby L oraz H do końca. Nie należy robić tego zbyt mocno.  

2. Odkręć śrubę wysokich obrotów H o 1 i 1/4 obrotu.  

3. Odkręć śrubę średnich obrotów L o  1 i 1/2 obrotu.  
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Jeżeli po takiej regulacji silnik będzie się dławił przy przejściu a niskich na wysokie 

obroty, należy zwiększyć dawkę paliwa odkręcając nieco śrubę L. 

UWAGA! Śruba regulacji H musi być odkręcona minimum 1 pełny obrót!   

Zakręcenie śruby poniżej tej wartości grozi nieodwracalnym zniszczeniem 

silnika. 

UWAGA! Użycie paliwa bez oleju lub z niewłaściwą zawartością oleju, użycia 

oleju nieprzewidzianego do silnika, użycia zanieczyszczonego paliwa (woda, 

zanieczyszczenia, dodatki) lub przechowywanego zbyt długo a także brak 

czyszczenia/obsługi gaźnika, zasysanie piasku czy kurzu z zewnątrz silnika 

może być przyczyną uszkodzenia silnika!  

W szczególności należy dbać o czystość stosowanego paliwa, gdyż 

zanieczyszczone paliwo może utrudnić przepływ przez wewnętrzny filtr (sitko) 

w gaźniku. Zanieczyszczony filtr gaźnika powoduje, że silnik otrzymuje zubożoną 

mieszankę. Konsekwencją może być uszkodzenie tłoka oraz innych części silnika. 

Zachęcamy do wstępnego filtrowania paliwa przed wlaniem do zbiornika oraz 

stosowania filtrów pomiędzy zbiornikiem a gaźnikiem (w przypadku, gdy zbiornik 

paliwa nie posiada filtra paliwa). 
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4.2 Pasek przekładni 

 Śmigło napędzane jest paskiem klinowym poprzez przekładnię pasową. Pasek 

jest elementem eksploatacyjnym i ulega zużyciu po pewnym okresie czasu 

eksploatacji. Możesz jednak wpłynąć na jego trwałość, kontrolując jego napięcie. 

Zalecamy regularną kontrolę naciągu paska przekładni. Luźny pasek przyczynia się 

nie tylko do szybkiego zużycia samego paska, lecz również ślizgając się, zmniejsza 

siłę ciągu napędu. 

 

Rysunek 22 Śruba regulacji naciągu paska 

Regulacja paska odbywa się  za pomocą  mimośrodu, którego jeden koniec jest 

 umieszczony w kole pasowym dużym, zaś drugi w obudowie karteru. Do naciągu 

 paska potrzebny jest klucz imbusowy s=10 oraz  s=6. Po poluzowaniu kluczem S6 

(Rysunek 22) śruby imbusowej  w karterze, należy kluczem S10 obrócić  koło 

pasowe w lewo do właściwego naciągnięcia paska. Następnie dokręcić śrubę 

w karterze. Ugięcie paska nie powinna być większe niż 1,5 do  2 mm. 
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Rysunek 23 Płaszczyzna pionowa paska 

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wymiany paska, należy skontrolować 

poprawność jego ustawienia, aby jego ułożenie na dużym kole przekładni idealnie 

pionowo pasowało do rowków małego koła (Rysunek 23). Niewycentrowany pasek 

może ulec szybkiemu zniszczeniu. Prawidłowe ustawienie paska napędowego 

gwarantuje jego długą żywotność. 

 

Jeśli masz problemy ze ślizgającym się paskiem przekładni,  

zastosuj spray przeznaczony do smarowania pasków.  

 

Można kupić go w sklepie z paskami. 
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4.3 Świeca zapłonowa 

W silnikach firmy Motoroma, należy stosować świecę tzw. zimną. Do silników 

JR180 polecamy świecę NGK BR10ES. Natomiast do lotów, gdzie silnik pracuje na 

 zmniejszonych  obrotach, zalecamy świecę NGK NGK9ES. Świecę zapłonową 

należy regularnie kontrolować oraz w razie zużycia – wymienić.  

 

Rysunek 24 Świeca zapłonowa BR10ES 

W przypadku silnika nowego, po dotarciu, należy wymienić świecę zapłonową, 

gdyż w okresie docierania silnik pracuje na bogatej mieszance, co przyczynia się do 

szybszego zużycia świecy zapłonowej. 

4.4 Kontrola prawidłowej mieszanki 

Najlepszym wskaźnikiem prawidłowej mieszanki jest świeca zapłonowa. 

Regularnie (zgodnie z tabelą obsługi lub przy każdej czynności regulacyjnej) 

kontroluj kolor świecy. Uchronisz w ten sposób silnik przed uszkodzeniem silnika 

i zapewnisz jego dłuższą żywotność.  

Aby skontrolować poprawność mieszanki paliwowo – powietrznej: 

1. Uruchom i rozgrzej silnik, 

2. Trzymaj silnik na wyższych obrotach przez kilka minut, 

3. Wyłącz silnik na wyższych obrotach, 

4. Wykręć świecę i oceń stan mieszanki po jej kolorze. 

 elektroda świecy jest brązowa: mieszanka jest optymalna  PRAWIDŁOWA, 
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 elektroda jest szara lub jasna: mieszanka zbyt uboga  NIEPRAWIDŁOWA, 

(odkręć nieco śrubę H (patrz: podrozdział: Regulacja gaźnika) lub skonsultuj 

się z producentem), 

 elektroda jest ciemnobrązowa lub czarna: mieszanka jest zbyt bogata  

PRAWIDŁOWA w okresie docierania, ale podczas normalnej eksploatacji 

może być zbyt bogata. Silnik nie daje pełnej mocy, ale zapewnione jest dobre 

smarowanie silnika. Konieczne będzie częstsze czyszczenie lub wymiana 

świecy. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z producentem. 
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4.4 Pomiar temperatury EGT / CHT 

Najbardziej wiarygodnym pomiarem temperatury spalania jest pomiar 

temperatury gazów wylotowych – EGT. Zapobiegając wzrostowi temperatury, można 

uchronić się przed skutkami przegrzania silnika. Przegrzanie może wynikać nie tylko 

z powodu niewłaściwej regulacji gaźnika, ale też z powodu zaciągania przez silnik 

„lewego” powietrza czy zbyt długiego wznoszenia na pełnym gazie. Do pomiaru EGT 

stosuje się specjalną sondę (termoparę), którą umieszcza się w wydechu (silnik 

JR180 ma już wywierconą dziurę na sondę). Do pomiaru można zakupić jedno z 

urządzeń Air Kontroller Spider (www.spider24.pl) lub Komputer PPG 

(www.flyelectronics.eu). Urządzenia te, oprócz kontroli temperatury spalania, oferują 

pomiar temperatury głowicy (CHT), pomiar obrotów silnika (RPM) – niezbędne do 

doboru śmigła, licznik motogodzin (kontrola wylatanych godzin pomiędzy serwisami) 

oraz wiele innych parametrów – w tym pomiar poziomu paliwa. Można także 

zastosować proste urządzenie – Tiny Tach, które oferuje pomiar obrotów oraz licznik 

wylatanych godzin. 

 

 
Air Controller Spider 

 
 

Komputer PPG 

 

Tiny Tach 
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4.5 Kontrola dokręcania śrub 

Przed każdym lotem należy skontrolować dokręcenie śrub i nakrętek. 

W przypadku poluzowania śruby, najlepiej użyć kleju do śrub Loctite i wkręcić śrubę 

ponownie. Odkręcanie się śrub pod wpływem drgań jest spotykane w każdym silniku. 

Należy pamiętać, że niektóre kleje do śrub, po dokręceniu wymagają okresu 

schnięcia nawet do 24 godzin.  

 

Rysunek 25 Głowica cylindra JR180 

Głowica cylindra jest narażona na odkręcanie. Ten element narażony jest na duże 

ciśnienie gazów. Należy więc dbać o dokręcenie śrub głowicy. Szczególnie przy 

nowym silniku lub zmianie uszczelki pod głowicą, przed każdym lotem należy 

skontrolować i ewentualnie dokręcić nakrętki głowicy (Rysunek 25). 

 

Rysunek 26 Tłumik końcowy silnika - śruby mocujące 

Stałej kontroli przed każdym lotem wymagają także śruby tłumika (Rysunek 26), gdyż 

ten element silnika jest również narażony na drgania. Odkręcona śruba tłumika może 

spowodować uszkodzenie silnika oraz śmigła.  
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Rysunek 27 Śruby mocujące wydech silnika 

Kolejnymi śrubami, które są narażone na odkręcanie są nakrętki mocujące wydech 

(Rysunek 27). 

 

Rysunek 28 Sprężyny wydechu 

W przypadku starej wersji sprężyn wydechu, należy zabezpieczyć je linką na 

wypadek spadnięcia. Nowe sprężyny wydechu działają na ściskanie i nie wymagają 

zabezpieczenia.  
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W przypadku wycieków spod uszczelki wydechu, można 

 posmarować pastą przeznaczoną do wydechów krawędzie 

otworów  wydechu i cylindra.  

 

Pastę można kupić  w  sklepach  z częściami samochodowymi. 

Jest to pasta do montażu wydechów. 

 

  



Instrukcja eksploatacji i obsługi silnika Motoroma JR180 

 

 
© MOTOROMA  Roman Kapler ul. Sarabandy 73B, 02-868 Warszawa, tel. 226449349 lub 602328530 

 
 

Strona 51 

4.6 Okresowe czynności konserwacyjne silnika 

Tabela 6 przedstawia okresowe czynności konserwacyjne i kontrolne silnika. Należy 

bezwzględnie stosować się do poniższej tabeli. Chodzi o bezpieczeństwo i trwałość 

silnika. Szczególnie należy dbać o wymianę wskazanych części w tabeli elementów silnika.  

Tabela 6 Czynności konserwacyjne 

Element 
Przed każdym 

lotem 
Co 30 godzin Co 50 godzin Co 100 godzin Co 150 godzin 

Tłumik Kontrola 
 

 
 

Wymiana 

Śruby silnika w tym 

głowicy 
Kontrola 

 
 

 
 

Amortyzatory 

gumowe 
Kontrola 

 
Wymiana 

 
 

Koło zębate 

rozrusznika  
Kontrola  

 
Wymiana 

Koło pasowe małe 
  

 
 

Wymiana 

Koło pasowe duże 
 

Kontrola  
 

Wymiana 

Skład mieszanki 

paliwowo – 

powietrznej (kolor 

świecy) 

Kontrola 
 

 
 

 

Świeca zapłonowa 
 

Wymiana  
 

 

Gaźnik 

Kontrola 

mocowania linki 

gazu  

Czyszczenie i 
regulacja  

 

Materiał 

dźwiękochłonny 

tłumika   
 Wymiana  

Rozrusznik 

elektryczny   
 Wymiana szczotek  

Rozrusznik ręczny Kontrola 
 

 Wymiana Wymiana 

Uszczelka głowicy 
  

 Wymiana  

Tłok i pierścienie 
  

 
 

Wymiana 

Łożyska na wale 
 

Kontrola  
 

Wymiana 

Korbowód 
  

Kontrola 
 

Wymiana co 200h 

Pasek przekładni Kontrola 
 

 Wymiana  

Membrany gaźnika 
 

Kontrola  Wymiana  

Dekompresator  Kontrola  Wymiana  

Przekaźnik rozruchu     Wymiana 

Przewody elektryczne Kontrola    Wymiana 

Przewody paliwowe Kontrola  Wymiana   

Otwór dekomresacyjny 

w cylindrze 
   Przeczyścić  
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4.7 Momenty dokręcenia śrub i nakrętek 

Poniżej przedstawiono momenty dokręcenia śrub i nakrętek silnika. Zalecamy 

zakupić klucz dynamometryczny, by dokręcać śruby zgodnie z poniższymi 

wartościami. Proszę pamiętać, że zbyt mocne dokręcenie śrub może skutkować ich 

uszkodzenie, zaś zbyt lekkie dokręcenie – odkręceniem pod wpływem drgań. Tylko 

klucz dynamometryczny gwarantuje prawidłowe dokręcenie śrub. 

 Nakrętka głowicy M8 (kontrola co kilka godzin) .................................................... 23Nm 

 Śruby karteru M5 ....................................................................................................... 6-6,5Nm 

 Świeca ........................................................................................................................ 25-30Nm 

 Śruba dwustronna M8-M8 (szpilki głowicy) ............................................................ 16-18Nm 

 Naciąg paska ............................................................................................................. 9-10Nm 

 Śruba zabezpieczająca naciąg paska M8 ............................................................... 27-30Nm 

 Śruba M5 pod kołem magnesowym ........................................................................ 6-6,5Nm 

 Śruba M6 przy rozruszniku ręcznym ....................................................................... 10-12Nm 

 Śruba i nakrętka M8 przy tłumiku ............................................................................ 27-30Nm 

 Śruba M6 mocująca śmigło węglowe ...................................................................... 9-10Nm 
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Kontrola przedstartowa napędów z silnikiem Motoroma 

Tabela dotyczy czynności, które należy wykonać zawsze przed 

uruchomieniem i lotem napędem. Materiał ma jedynie charakter informacyjny. 

1.  Oplot kosza, poprawność montażu. 

2.  Śruby i nakrętki silnika. 

3.  Przewody paliwowa oraz przewody elektryczne. 

4.  Poduszki gumowe (amortyzatory). 

6.  Mocowanie śmigła, stan śmigła. 

7.  Kontrola mocowania rezonansu oraz tłumika. 

8.  Uprząż, mocowanie stan taśm, karabinków, RSH. 

10.  Kontrola działania manetki gazu, wyłączenie tempomatu. 

12.  Kontrola ilości paliwa. 

13.  Naciąg paska przekładni 

14.  Działanie rozrusznika ręcznego 

 

W przypadku wykrycia problemu w którymś z wymienionych punktów, należy 

bezwzględnie przerwać przygotowanie do startu i wyeliminować problem. 
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KARTA GWARANCYJNA 

 

dla silnika MOTOROMA JR180 numer …………………………… 
 

Gwarantujemy, że każdy nowy silnik Motoroma JR180 i RK180 jest wolny od wad 
materiałowych i błędów produkcji. Każdy egzemplarz silnika przed wysyłką do klienta poddawany jest 
testowi na hamowni.  

 
Producent silnika, firma MOTOROMA udziela 2 letniej gwarancji na zespoły mechaniczne 

zamontowane w silniku Motoroma RJ180 i RK180. Na tłumik – tak jak producent, udzielamy rocznej 
gwarancji. 
 
             Pod pojęciem zespołów mechanicznych rozumiemy: wał korbowy, karter, koła pasowe duże 
i koło pasowe małe oraz napinacz paska. Zwracamy uwagę na konieczność zabezpieczenia sprężyn 
tłumika stalową linką przed ewentualnym ich pęknięciem i uszkodzeniem śmigła. Przed każdym lotem 
należy sprawdzić stan dokręcenia wszystkich śrub, w tym wydechu i tłumika oraz amortyzatorów 
silnika. Luźne śruby należy dokręcić. 

 
Nie przyjmujemy reklamacji na: zatarcie cylindra z tłokiem (ich producent nie udziela takiej 

gwarancji), uszkodzeń silnika wynikających z normalnego zużycia części, zastosowania 
nieoryginalnych części zamiennych, zaniedbania lub całkowitego braku obsługi, wypadków, 
niewłaściwego montażu lub obsługi, innych przypadków losowych mogących mieć wpływ na pracę 
silnika, niewłaściwego lub szkodliwego użytkowania silnika, niewłaściwych regulacji i ustawień, 
niewykonywania przewidzianych przeglądów, braku czyszczenia gaźnika, braku filtrowania paliwa, 
użycia części lub wyposażenia niezalecanego do danego silnika, napraw wykonanych przez 
niekompetentnego mechanika, braku prowadzenia procedur i przeglądów przewidzianych przez tabele 
obsługowe w tej instrukcji, niewłaściwego montażu silnika w aparacie latającym, zmian dokonanych 
w silniku.  
 

Gwarancja jest ważna tylko wówczas, gdy po zamontowaniu silnika do napędu, cały napęd będzie 
sprawdzony przez autoryzowaną firmę Motoroma, lub uzyska zgodę na jego eksploatację przez firmę 
Motoroma, zostanie założona książka lotów oraz zostaną dokonane w porozumieniu z firmą Motoroma 
następujące przeglądy gwarancyjne: 

 
1. po 10 godzinach lotu lub po 3 miesiącach użytkowania, 
2. po 30 godzinach lotu lub po 6 miesiącach użytkowania 
3. po 50 godzinach lotu lub po 16 miesiącach użytkowania 

 
Rozpoczęcie eksploatacji należy zgłosić w firmie Motoroma. 

 
W przypadku uszkodzenia silnika, należy wymontować silnik z kosza i wysłać go na własny 

koszt do producenta. Do przesyłki należy dołączyć niniejszą kartę gwarancyjną. Producent 
zobowiązuje się jak najszybciej usunąć usterkę na własny koszt pod warunkiem, że uszkodzenie 
dotyczy objętej gwarancją części. Czas naprawy może się przedłużyć w przypadku konieczności 
sprowadzenia podzespołów z zagranicy. Stosownie do obowiązującej gwarancji, obowiązki 
producenta ograniczają się do naprawy uszkodzonego elementu, jego wymiany na wolny od wad lub 
wykonania innych działań koniecznych do usunięcia niesprawności wynikającej z wad materiałowych 
lub produkcyjnych objętych gwarancją. Materiały eksploatacyjne nie podlegają gwarancji. 

 
 

 
                ……………………………………...                ……………………………             ……………………………………... 
                           Użytkownik silnika                                    Data sprzedaży                                        Udzielający gwarancji 

 



Instrukcja eksploatacji i obsługi silnika Motoroma JR180 

 

 
© MOTOROMA  Roman Kapler ul. Sarabandy 73B, 02-868 Warszawa, tel. 226449349 lub 602328530 

 
 

Strona 55 

 

 

© MOTOROMA 

Roman Kapler 

ul. Sarabandy 73B, 02-868 Warszawa 

telefony 22 644 93 49, 602 328 530 

http://www.motoroma.eu 

 


