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UWAGI – przeczytaj uważnie przed rozpoczęciem 
eksploatacji silnika lub napędu  

• 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, zbiornikami wodnymi, rozległymi kompleksami leśnymi 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 niniejszej 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 
charakterystykę pracy 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 poważnych wypadków. 

• 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. Zawsze należy wykonać listę 

przedstartową dołączoną do niniejszej instrukcji. 

• Nie należy używać silnika bez zamontowanego, gdyż silnik może ulec zniszczeniu. 

• Należy ostrożnie obchodzić się z manetką gazu ze względu na dużą moc silnika. 
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• 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 około 40 

metrów nad ziemią. 

• Silnika nie wolno uruchamiać w pomieszczeniach.  

• Należy zawsze uruchamiać silnik po upewnieniu się, że jego praca nie zagraża bezpieczeństwu 

ludzi oraz 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) tego nieświadomych. 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 kosza) nie gwarantuje całkowitej ochrony przed kontaktem 
z wirującym śmigłem. Z tego powodu nie wolno wkładać kończyn poza siatkę ochronną 

w kierunku obracającego się śmigła.  

• Regulacja gaźnika powinna się odbywać wyłącznie na specjalnych stanowiskach, które 

gwarantują bezpieczeństwo.  

• 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 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 generowanego przez napęd. 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. 

• Zabrania się użytkowania oraz wykonywania jakichkolwiek czynności obsługowych po użyciu 
alkoholu. 

• Napęd jest urządzeniem jedynie wspomagającym lot paralotni, dlatego w każdym momencie 

należy być przygotowanym do bezpiecznego lądowania w przypadku zatrzymania silnika w 

trakcie lotu. 

• Pamiętaj, że sport motoparalotniowy może być w pewnych warunkach ekstremalnie 
niebezpieczny. Wypadek na paralotni może doprowadzić do ciężkiego kalectwa a nawet do 

utraty życia. Lataj tylko w takich warunkach pogodowych, które nie sprzyjają sytuacjom 

niebezpiecznym. 

• Napęd Motoroma został zaprojektowany wyłącznie do amatorskiego uprawiania 

paralotniarstwa.  Nie został on przystosowany do brania udziału w zawodach sportowych oraz 

akrobacji. Nie jest on również przystosowany do użytku komercyjnego. 
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Informacje o firmie Motoroma  

Firma Motoroma rozpoczęła swoja działalność od sprzedaży skuterów, motocykli, 
serwisu i części w 1977 roku. Naszą specjalnością były motocykle włoskie. Stąd 
właśnie pochodzi nazwa firmy - Motoroma. Byliśmy jedną z trzech warszawskich firm 
zajmującą się motocyklami a jedyna w Polsce sprowadzającą oryginalne i tuningowe 
części do motocykli i skuterów od znanych firm w Europie. Od 2002 roku 
produkujemy silniki i napędy do paralotni. Na przestrzeni kilkunastu lat wykonaliśmy 
wiele poprawek i modernizacji. Nasze silniki obecnie nie ustępują silnikom 
sprowadzanym z zagranicy. Specjalizujemy się w obsłudze motocykli, skuterów firm: 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Zajmujemy się także serwisem oraz sprzedażą części do motocykli japońskich i 
europejskich: 
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Wstęp 

Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie zaowocowało zaprojektowaniem, 
nowej ulepszonej wersji silnika Motoroma. Mamy przyjemność przedstawić nasz najnowszy 
produkt - silnik RK1-180 ER/45 oraz kompletny napęd wykonany na bazie naszego silnika. 
Karter silnika charakteryzuje się wysoką precyzją wykonania oraz powtarzalnością produkcji. 
Wykonany na maszynach CNC z stopu aluminiowego o podobnych właściwościach 
mechanicznych jak stal, z możliwością zamocowania rozrusznika ręcznego lub 
elektrycznego. Nasz silnik można także przystosować do chłodzenia cieczą. Cylinder 
z karterem tworzy zwartą konstrukcję w kształcie litery V. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
wydech znajduje się na dole silnika.  Dodatkowo zastosowanie nowej końcówki tłumika silnik 
jest o wiele bardziej wyciszony. Zwiększyliśmy także skok wału korbowego do 54 mm. 
Pojemność silnika z cylindrem o średnicy 66mm wynosi 185 ccm. 

 

 
 
Przygotowaliśmy także nowy kosz napędu, który został wyposażony w wypory wykonane ze 
stali nierdzewnej. Zastosowany akumulator litowo-jonowy o dużym prądzie rozruchowym 
i niewielkiej masie pozwala na łatwe uruchamianie silnika zarówno na ziemi, jak i w 
powietrzu. Okrąg kosza oraz jego stojak został wykonany z rurek o podwyższonej 
wytrzymałości. 

Silnik RK1-180/45 jest następcą silnika JR180 
 

Wszystkie nasze silniki produkowane są pogrubionymi czopami  
wału korbowego oraz zwiększonym skokiem. 
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Wszystkie nowe silniki MOTOROMA 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. Zastosowano także nowe, bardziej wytrzymałe na obciążenia 
i temperaturę łożyska kulkowe. 

• Zmieniono szpilki cylindra, które rozciągały się i powodowały rozszczelnienia 
głowicy.  

• Aby wyeliminować problem z pękaniem wydechu zastosowano dodatkowo 
drugi przegub kulowy przy cylindrze. 

• Zmniejszono prawdopodobieństwo poślizgu paska PJ508 poprzez 
zwiększenie jego szerokości do 16 rowków. 

•  Wyeliminowano odprężnik. Obecnie rolę odprężnika pełni otwór 
dekompresyjny wykonany w cylindrze.  

• Przeprojektowano rezonans, dzięki czemu silnik pracuje znacznie lepiej na 
średnich obrotach.  

• W silnikach zastosowano airbox, by wyciszyć pracę silnika. 
• Wzmocniony karter w miejscu zamocowania mimośrodu poprzez pogrubienie 

żeber i ścianki otworu oraz zmianę pasowania na lekko wciskane. 
•  Koło pasowe duże ma łożysko jednokulkowe dwurzędowe skośne, które 

dobrze przenosi siły podłużne oraz łożysko kulkowe jednorzędowe. 
• Aby zwiększyć wytrzymałość, trwałość i powtarzalność, zastosowano nowy 

karter wykonany z płyty (materiał FORTAL) o podobnych 
właściwościach mechanicznych jak stal/ na maszynach CNC. 

• Karter jest uniwersalny można go stosować   do silnika z ręcznym rozruchem 
lub elektrycznym albo wykorzystać do silnika chłodzonego cieczą. 

 
 

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 

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 których 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, bowiem 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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Przechowywanie napędu 

 Napęd należy przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu 
z dala od pyłu i kurzu. Po zakończeniu sezonu napęd należy dokładnie oczyścić oraz 
opróżnić zbiornik paliwa. Zalecamy także poluzowanie korka wlewu paliwa. Napęd 
należy przechowywać w pozycji stojącej. Należy także pamiętać o regularnym 
czyszczeniu śmigła, na którym gromadzi się brud oraz resztki oleju. Podczas 
przechowywania napędu w wilgotnym pomieszczeniu może pojawić się skroplona 
wilgoć. 
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1. Silniki Motoroma RK1-180 RE i RK1-180/45 RE 

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 RK1-180 RE w wersji z 
rozruchem ręcznym lub elektrycznym 

 
Rysunek 2 Silnik RK1-180/45 RE z ręcznym lub 

elektrycznym rozruchem 

 
Rysunek 3 Silnik RK1-180/45 ER - wersja z elektrycznym rozrusznikiem bez ładowania 
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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. Gaźnik membranowy Walbro mocowany dystansem do membrany, 
odizolowany cieplnie przekładką z ebonitu. 

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 rozruchem ręcznym zastosowaliśmy 
zapłon typu lekki rozruch oraz nową szarpaczkę o powiększonym kole, 
umożliwiającą uruchamianie silnika na plecach – zarówno na ziemi, jak i podczas 
lotu. 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 pomiar 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 2019 roku są 
wyposażone w tego typu tłumik. 

 

 
Rysunek 4 Nowy rezonans i tłumik silnika 
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Rysunek 5 Dwa połączenia elastyczne wydechu (jabłka) 

Układ wydechowy silnika został zmodyfikowany o dodatkowe złącze 
elastyczne przy cylindrze. Usprawnienie to wyeliminowało pękanie rezonansu. 

 
Niektóre elementy silnika są anodowane na kolor złoty - dotyczy to kół 

przekładni. Rezonans jest malowany na kolor czarny matowy. 
  



Instrukcja	eksploatacji	i	obsługi	silników	i	napędów	firmy		 	

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

 

Strona 15 

1.1 Dane techniczne silników RK1-180R i napędu Motoroma 

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 RK1-180 (cylinder na dole lub pod kątem 45 stopni) 

Pojemność silnika 179 lub 185 ccm 
cylinder  Gładź cylindra pokryta nicasilem, o średnicy 65 lub 66 mm 

z otworem dekompresacyjnym 
Karter wykonany z płyty fortalu na urządzeniach CNC 

Wał korbowy i skok o wzmocnionych czopach i skoku 54mm 
Zapłon Elektroniczny CDI 

Rozruch elektryczny o mocy 0,25 kW lub ręczny o zwiększonym 
kole 

Stopień sprężania 1:11 
Moc 27 KM przy 7800 RPM 

Układ zasilania Zawór membranowy z 6 wpustami paliwa oraz gaźnik typu 
Walbro odseparowany cieplnie od karteru 

Układ wydechowy Rezonans z tłumikiem końcowym i średnicy 60mm 
Redukcja i koła 

pasowe 
Koła pasowe i pasek V o 16 rowkach 

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 (ręczny rozruch) lub 15,6 (elektryczny rozruch) 

Siła ciągu od 68 do 74kG w zależności od śmigła i pogody 
 

 
Firma Motoroma specjalizuje się w produkcji i serwisie 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 tandemów oraz trajek. 

 
Tabela 2 Parametry napędu z silnikiem Motoroma RK1-180 

Silnik Motoroma RK1-180 z ręcznym lub elektrycznym 
rozruchem o mocy  27KM 

Amortyzacja 4 amortyzatory gumowe 
Kosz Alminiowy, 1 lub 2 ringowy o średnicy 140 cm dzielony 

na 2 lub 4 części o wyporach stałych lub ruchomych 
Śmigło z włókna węglowego, dzielone na 2 lub 3 części o 

średnicy od 125 do 130 cm 
Zbiornik paliwa 13 litrów 
Manetka gazu z przyciskiem rozruchu i wyłącznikiem zapłonu 

Uprząż Dudek Paragliders - atestowana z dwoma bocznymi 
kieszeniami oraz z taśmą kompensującą moment 

skręcający od śmigła 
Akumulator Litowo-jonowy w wersji z rozruchem elektrycznym  bez 

ładowania  lub  ołowiowy  bezobsługowy  w wersji z  
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elektrycznym rozruchem i ładowaniem akumulatora 
Siła ciągu 68 – 74 kg1 

Waga napędu silnik o ręcznym rozruchu z koszem jednoringowym 
24,8 kg  

 

 

                                                
1 Siła ciągu zależy od regulacji, śmigła oraz warunków atmosferycznych. 
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1.3 Elementy silnika RK1-180 

Poniżej znajduje się zdjęcie silnika. W przypadku konieczności zamówienia 
elementu, proszę powołać się na jej numer na rysunku poniżej. Jeśli zajdzie 
konieczność zamówienia innych elementów, należy posłużyć się załącznikami, w 
których szczegółowo podane są części silnika. 

 
Rysunek 6 Elementy zewnętrzne silnika RK1-180 

1. Końcówka tłumika 
2. Opaski mocujące końcówkę tłumika 
3. Rezonans 
4. Amortyzator tłumika (2 szt.) 
5. Koło zębate rozrusznika 
6. Małe koło przekładni 
7. Duże koło przekładni 
8. Cylinder 
9. Głowica 
10. Świeca zapłonowa 
11. Przegub kulowy + sprężyny rezonansu 
12. Przegub kulowy + sprężyny rezonansu 
13. Rozrusznik elektryczny 
14. Gaźnik 
15. Pasek przekładni 
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1.4 Elementy rozrusznika ręcznego 

Istnieje możliwość przeróbki wersji silnika RK1-180 z elektrostarterem na 
rozruch ręczny. W tym przypadku należy skontaktować się z firmą Motoroma w celu 
zakupu zestawu (Rysunek 7). 

 
 

 
Rysunek 7 Elementy rozrusznika ręcznego 

Od 2019 roku wprowadzono nowy typ sprężyny rozrusznika ręcznego, który można 
zakupić w firmie Motoroma. Jeśli zdarzą się przypadki pękania sprężyn, należy 
zgłosić się do producenta w celu wyeliminowania problemu z rozrusznikiem.  
 
Opis elementów rozruchu ręcznego: 
1 Koło magnesowe, 
2 Kielich, 
3 Śruby kielicha, 
4 Cewka zapłonowa, 
5 Tulejki dystansowe, 
6 Śruby mocujące rozrusznik, 
7 Rozrusznik (szarpanka), 
8 Fajka świecy, 
9 Uchwyt rozrusznika. 

 

W przypadku konieczności zakupu podzespołów do rozrusznika ręcznego, 

należy powołać się na Rysunek 8 i odpowiedni numer części.  Można także posłużyć 

się załącznikiem nr 1 lub 2, w których znajduje się szczegółowy wykaz części 

silników. 
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1.5 Elementy rozrusznika elektrycznego RK1-180 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. Można także posłużyć 
się załącznikiem nr 1 lub 2, w których znajduje się szczegółowy wykaz części 
silników. 
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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 
zakupić: 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 silniki do napędów oraz kompletne napędy. Jeżeli 
jesteście Państwo zainteresowani gotowymi napędami, znajdziecie je państwo 
w naszej ofercie. Oferujemy sprawdzone napędy paralotniowe z silnikiem Motoroma 
RK1-180 w mocnych i lekkich koszach oraz bardzo wygodne i bezpieczne uprzęże 
firmy Dudek Paragliders. Wszystkie produkowane kosze wyposażone są w wypory 
stałe lub ruchome ze stali nierdzewnej, malowane farbą proszkową w kolorze 
ustalonym z klientem. W zależności od upodobań klienta, proponujemy kilka koszy z 
naszymi napędami.  

 
Tabela 3 Napędy z koszami ochronnymi dostępne dla klientów 

1. 

 

Kosz aluminiowy 2 ringowy dzielony na 2 
części. 
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2. 

 

Kosz aluminiowy 2 ringowy dzielony na 4 
części. 

3. 

 

Kosz aluminiowy 1 ringowy dzielony na 2 
części. 

4. 

 

Kosz aluminiowy 1 ringowy dzielony na 4 
części. 

 

Jeśli zdecydujesz się na montaż silnika firmy Motoroma w innym koszu, 
koniecznie przekaż instrukcję silnika wykonawcy kosza, gdyż są w niej zawarte 
wymiary oraz rozstaw mocowania silnika.  
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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. 

 
 

2.2a Instrukcja montażu i demontażu kosza 

• Przy 4 ringowym koszu 2 ćwiartki kosza połączyć razem, tworząc dwie połówki 
okręgu. 

• Połówki okręgu połączyć z podstawą kosza, zaczynając od dolnego mocowania. 
• Połączyć razem górne połówki kosza. 
• Zacisnąć taśmami z rzep połączenia okręgu. 
• Zacisnąć paskiem połączenie okręgu i podstawą kosza. 
 

  
 
Demontaż kosza polega na wykonaniu opisanych czynności w odwrotnej kolejności. 
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Mocowanie silnika 

 
Rysunek 9 Rozstaw otworów oraz schemat mocowania silnika do kosza napędu z cylindrem na 

dole. 
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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. 
 
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. Informacje na temat 
okresu wymiany amortyzatorów znajdziesz w rozdziale: Okresowe czynności 
konserwacyjne silnika. 
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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 7500-7800 RPM. 
 
Gwarantuje to dobre chłodzenie silnika oraz jego długą żywotność. Przed 

zamontowaniem śmigła należy sprawdzić jego wyważenie.  
 

 
Rysunek 11 Zamontowane śmigło 

Pamiętaj: 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 125-
130cm.  

 
Zalecane śmigło 

 
Rysunek 12 Śmigło Rusłana 15/37 – najczęściej polecane dla napędów Motoroma 
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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 7500-7800 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.  
 
 

 
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 o rozstawie 50 oraz 60 mm 

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. Dotyczy to w szczególności śmigieł drewnianych.  

Montaż śmigła za pomocą 1 śruby (opcja) – rysunek poniżej 

1. załóż śmigło na wystające bolce – ich długość zależy od grubości śmigła,  

2. załóż pokrywę na bolce, dokręć do oporu śrubę imbusową M10,  

3. wciśnij zawleczkę pomiędzy wycięcia w pokrywie i otwór w łbie śruby 

imbusowej. 
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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 5 mm. Jako przewód podciśnienia (od karteru do pompki gaźnika 
Walbro) stosowany jest przewód o średnicy wewnętrznej 5 mm. Najlepiej, gdy 
przewody paliwowe będą przeźroczyste i odporne na działanie benzyny.  

 
Zbiornik i instalacja paliwa muszą być zaprojektowane i wykonane z 

materiałów, które nie ulegają korozji w kontakcie z paliwem oraz nie wywołują 
zjawisk elektrostatycznych. 

 
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 wcisnąć 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 
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przewodem paliwowym. Jeśli zaś zbiornik paliwa posiada korek z odpowietrznikiem, 
nie wymaga stosowania dodatkowego odpowietrzenia. 

 

 
 
Wąż podciśnienia widoczny jest na rysunku powyżej. Przewód podciśnienia 

z teflonu jest połączony od gaźnika do stalowej złączki przy karterze. Nakrętka jest 
dokręcona z wyczuciem małym kluczem S9 do lekkiego oporu. 

 

 
Rysunek 14 Instalacja paliwowa 

Instalacja paliwa powinna być zabezpieczona opaskami elastycznymi w celu 
zabezpieczenia ich przed rozłączeniem. Należy też pamiętać o okresowej wymianie 
przewodów paliwowych oraz filtra 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. Można także 
wybrać manetkę innego producenta. W przypadku silnika z ręcznym rozruchem, 
manetka jest wyposażona w jeden włącznik chwilowy, służący do gaszenia silnika. 
W silnikach z elektrostarterem, manetka posiada dwa włączniki – jeden do gaszenia 
silnika, drugi do włączania rozrusznika. Przycisk rozruchu jest umocowany manetce 
w miejscu trudno dostępnym (np. z boku manetki) albo na koszu.  Takie 
umiejscowienie przycisku rozruchu zabezpiecza przed niepożądanym 
uruchomieniem silnika. Może to być niebezpieczne, a także skutkować 
uszkodzeniem elementów rozruchu.  

 
Instalacja musi być wyposażona w dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa 

odcinający napięcie od przycisku uruchamiania rozrusznika. 
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Wyłącznik bezpieczeństwa montuje się szeregowo z włącznikiem elektrostartera. 
Wyłącznik ten chroni przez przypadkowym uruchomieniem silnika. 

 

 
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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Schemat instalacji elektrycznej bez ładowania 

 
1. Wyłącznik zapłonu 
2. Manetka gazu 
3. Przewód elastyczny 
4. Połączenie z masą 
5. Połączenie z modułem zapłonu 
6. Cewka zapłonowa 
7. Fajka świecy 
 

8. Koło magnesowe 
9. Rozrusznik 
10. Przekaźnik 
11. Przycisk rozrusznika 
12. Wyłącznik bezpieczeństwa 
13. Akumulator litowo-jonowy 

 

 
 

 
 
 
UWAGA! W przypadku wykręcenia świecy 
zapłonowej i kręceniu rozrusznikiem 
elektrycznym lub ręcznym, przewód 
wysokiego napięcia należy koniecznie połączyć 
ze świecą i dotknąć obudową świecy do masy 
silnika lub wykorzystać w tym celu zaczep 
uziemiający. W przeciwnym razie może 
nastąpić nieodwracalne uszkodzenie zapłonu 
elektronicznego! 
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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. Akumulator 
litowo-jonowy stosowany w silnikach z rozruchem elektrycznym bez ładowania 
charakteryzuje się dużym prądem rozruchowym – 100A i niewielkim ciężarem 
(0,4kg). Naładowany akumulator wystarcza na około 50 rozruchów. W obudowie 
akumulatora znajduje się także przycisk uruchamiający test poziomu naładowania. 
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego odbywa się za pomocą specjalnej ładowarki 
przeznaczonej do tego typu akumulatorów. Ładowanie akumulatora litowo-jonowego 
nieprawidłowym prądem może spowodować jego zniszczenie, a nawet doprowadzić 
do jego wybuchu! 

 
Tabela 4 Wykaz polecanych akumulatorów do silnika RK1-180 

1. HJTX5L-FP-SI 
wymiary 113x70x85 

 

2. Unibat CBTX5L-BS 
wymiary: 113x70x105 

 

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 głowicę, która odpręży silnik i tym samym rozruch będzie lżejszy. Podkładki 
w kilku grubościach do silników Motoroma dostępne są u producenta. Przed 
podłączeniem akumulatora przeczytaj jego instrukcję obsługi. 
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2.9 Uprząż 

Do naszych napędów stosujemy uprzęże firmy Dudek Paragliders. Napędy 
oferowane przez firmę Motoroma wyposażone są w górne podwieszenie ze stałymi 
wyporami lub dolne podwieszenie z ruchomymi 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 Uprząż należy połączyć z ramą 

napędu w czterech punktach zaznaczonych na zdjęciach. 

 
Rysunek 18 Elementy mocowania uprzęży firmy Dudek Paragliders 

Górne mocowanie do ramy. Zamocować do górnej części ramy w punktach do tego 
przewidzianych przez producenta napędu. Wyregulować tak aby połączenie było możliwie 
jak najkrótsze. 
 

 
 
Kieszeń na wypory. Wypory wsunąć w kieszenie na taśmach nośnych uprzęży i zanitować lub 
przykręcić (w zależności od ich konstrukcji) Pod nit lub śrubę podłożyć podkładkę. 
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UWAGA!!! 
Nitowanie po tej stronie jest 
niedopuszczalne. Taki sposób 
montażu powoduje uszkodzenie 
taśmy nośnej co może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo! 

Dolne mocowanie do ramy. Zamocować do pionowych rurek ramy w sposób przedstawiony 
na zdjęciu poniżej. 
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Dolna część taśm barkowych. Zamocować do dolnej części ramy w punktach do tego 
przewidzianych przez producenta napędu. 
 

 
Połączenie uprzęży (napędu) z paralotnią 
Taśmy nośne paralotni połączyć z uprzężą za pomocą karabinków wpiętych wcześniej w 
punkty nośne uprzęży. Zalecane jest stosowanie karabinków stalowych ponieważ mają 
większą wytrzymałość i trwałość niż aluminiowe. 
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Regularna kontrola stanu technicznego uprzęży pozwoli na jej bezpieczne użytkowanie przez 
długi czas. Po każdym użyciu spadochronu ratunkowego dokładnie sprawdzić uprząż 
zwracając szczególną uwagę na taśmy i szwy. Aluminiowe karabinki łączące uprząż z 
paralotnią wymieniaj co 5 lat lub 300 godzin lotu. Zarysowane lub uszkodzone karabinki nie 
nadają się do użycia i trzeba je wymienić na nowe. Użytkowanie uszkodzonej uprzęży jest 
niedopuszczalne. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu uprzęży odeślij ją na 
przegląd do firmy Dudek Paragliders. 
 

 
Rysunek 19 Napęd Motoroma z zamontowaną uprzężą 
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Rysunek 19a - Napęd bez kosza o wyporach ruchomych 

 
Przed pierwszym lotem uprząż należy wyregulować. W tym celu należy 

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

 
Prawidłowa regulacja uprzęży ma duży wpływ na komfort i bezpieczeństwo 
użytkowania. Na zdjęciu poniżej zostały przedstawione punkty, które należy 
wyregulować przed pierwszym lotem. Niezbędne jest podwieszenie napędu z 
zamontowaną uprzężą tak aby można było w niej usiąść i przeprowadzić wstępną 
regulację. Po pierwszych lotach można wprowadzić poprawki ponieważ dokładne 
ustawienie uprzęży bez działającego napędu może okazać się niemożliwe. 
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Pochylenie napędu - wyregulować pochylenie napędu skracając lub wydłużając taśmę do 
momentu aż zostanie uzyskany kąt 0-5 stopni. Obie strony muszą być wyregulowane 
jednakowo. 
 
Wysokość podwieszenia - wysokość podwieszenia (punkty nośne) jest płynnie regulowana. 
Należy ją dopasować do wzrostu pilota doświadczalnie. Zazwyczaj ustawiane są tak aby 
karabinki znajdowały się na wysokości oczu pilota. Dopuszczalne jest niesymetryczne 
ustawianie punktów nośnych tak aby nieco zniwelować moment skręcający od śmigła jednak 
różnica ta nie może być zbyt duża. 
 
Taśma krzyżowa - służy do zmniejszenia niekorzystnego wpływu momentu obrotowego od 
śmigła. Jej długość dobrać doświadczalnie w zależności od potrzeb. Można ją zapiąć na lewą 
lub prawą stronę odpowiednio do obrotów śmigła. Jej stosowanie nie jest konieczne jeśli 
moment skręcający nie jest uciążliwy lub został zredukowany w inny sposób. 
 
Taśmy boczne (oparcia) - dzięki dolnym wyporom możliwe jest odseparowanie pilota od 
ramy napędu. Ich długość dobrać tak aby plecy nie stykały się z ramą. Takie ustawienie 
powoduje, że wibracje pochodzące od napędu są mniej odczuwalne. 
 
Taśmy barkowe - taśmy barkowe w uprzęży z górnym podwieszeniem służą do noszenia 
napędu na ziemi. Ich długość dobrać tak aby możliwe było wyprostowanie się gdy stoimy z 
napędem na plecach. Powinny być możliwie jak najkrótsze. Podczas lotu taśmy pozostają 
luźne i nie zalecane jest ich skracanie. 

Taśma piersiowa - zabezpiecza pilota przed wypadnięciem z uprzęży. Jej długość musi być 
dopasowana do rozstawu wyporów. 
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Taśmy udowe - taśmy udowe zabezpieczają pilota przed wypadnięciem z uprzęży. Ich 
długość dobrać tak aby nie utrudniały rozbiegu i poruszania się na ziemi. Zbyt długie będą 
utrudniały wsiadanie do uprzęży po starcie. 

Kąt przedłużenia siedziska - ta regulacja służy do ustawienia deseczki przedłużającej 
siedzisko pod kątem zapewniającym największy komfort. Przy starcie i lądowaniu deseczka 
pochyla się automatycznie wraz z siedziskiem i nie wymaga dodatkowej regulacji.  

Przed każdym lotem konieczna jest dokładna kontrola uprzęży. Dla własnego bezpieczeństwa 
należy sprawdzić czy: 

• uprząż nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń 
• kontener na spadochron jest prawidłowo zamknięty i zabezpieczony zawleczkami 
• uchwyt wyzwalający spadochronu ratunkowego jest prawidłowo zamocowany i 

uformowany (w transporcie uchwyt często zostaje zdeformowany i dlatego należy 
przywrócić mu taki kształt, by był łatwy do uchwycenia) 

• taśmy udowe i piersiowa są zapięte 
• taśmy barkowe i boczne nie są rozregulowane 
• wszystkie kieszenie są zamknięte 
• karabinki łączące uprząż z paralotnią są zamknięte, zabezpieczone i nie są uszkodzone 
• belka speedsystemu jest podpięta do paralotni.  

Czyszczenie i przechowywanie uprzęży 

Dobierając materiały do produkcji uprzęży zwracaliśmy szczególną uwagę na ich jakość i 
trwałość. Utrzymanie uprzęży w dobrym stanie i czystości zapewni zadowolenie z 
użytkowania przez długi czas. Do czyszczenia używać wilgotnej gąbki i ewentualnie mydła. 
Nie używać rozpuszczalników. Zabrudzenia z błota przed czyszczeniem na mokro usunąć 
szczotką. Jeśli uprząż zostanie zamoczona (np. w wyniku lądowania w wodzie) wysuszyć ją 
w przewiewnym miejscu z dala od promieni słonecznych. Zamoczony spadochron ratunkowy 
zawsze wymontować z kontenera/pokrowca, wysuszyć i zlecić przełożenie osobie 
posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jeśli uprząż nie jest używana przechowywać ją w 
dobrze wentylowanym miejscu wolnym od promieni słonecznych. Niestety zmiana koloru 
niektórych elementów uprzęży w trakcie jej użytkowania jest nieunikniona dlatego nie 
wystawiaj jej na działanie słońca jeśli nie jest to konieczne.   
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3. Instrukcja obsługi zespołu napędowego z silnikiem RK1-180 

 
Rozdział o eksploatacji zawiera wskazówki oraz czynności, które składają się 

na prawidłową obsługę napędu.  

3.1. Paliwo 

Silnik Motoroma RK1-180 są dwusuwowymi silnikami spalinowymi. Wymagają 
więc do smarowania wszystkich części wewnętrznych mieszanki benzyny z olejem.  

 
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 wyłącznie olejów syntetycznych  

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

 
Do silnika RK1-180 nie wolno stosować olejów mineralnych! 

 
Nie wolno mieszać olejów o różnych gatunkach, gdyż może to 

spowodować natychmiastowe uszkodzenie silnika! 

Wlewając mieszankę do zbiornika paliwa należy sprawdzić czystość lejka. Brudne i 
zanieczyszczone paliwo jest najczęstszą przyczyną kłopotów z silnikiem. 

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. 
Pamiętaj, by podczas tej czynności zewrzeć obudowę świecy z cylindrem lub 
założyć fajkę świecy na zaczep uziemiający. Przedmuchiwanie polega na 
kręceniu rozrusznikiem przy pełnym otwarciu przepustnicy gazu, bez wkręconej 
świecy.  

Pamiętaj, że przy zdjętej świecy przewód wysokiego napięcia musi być 
połączony ze świecą i dotykać masy silnika (np. głowicy lub cylindra) lub 

z zaczepem uziemiającym. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie 
zapłonu elektronicznego.  

  
Rysunek 20 RK1-180 - otwór do przelewania silnika (po prawej wersja z przyciskiem do 

przelewania) 

Procedura uruchamiania silnika 
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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 odpowiednią dawkę paliwa, 

• Włącz wyłącznik bezpieczeństwa (w przypadku rozruch elektrycznego), 
• Uruchom silnik przyciskiem w manetce gazu lub rozrusznikiem ręcznym 

wyciągając uchwyt startera do pierwszego wyczuwalnego oporu i 
zdecydowanym ruchem pociągnij uchwyt do siebie. Maksymalnie po 2-3    
szarpnięciach silnik powinien się uruchomić. Należy pamiętać, aby nigdy nie 
wyciągać linki rozrusznika na maksymalną długość. Przy pierwszym 
uruchomieniu silnika należy delikatnie wyciągnąć linkę rozrusznika aż do   
samego końca tak, aby zapamiętać jej najdalsze położenie, 

• Pamiętaj, że poprawne zalanie silnika gwarantuje natychmiastowe odpalenie 
silnika. Jeśli silnik nie chce odpalić, oznacza to, że został zbyt słabo zalany, za 
bardzo zalany lub też nieprawidłowo (zbyt słabo) naciągnięty jest pasek 
przekładni.  

UWAGA! Bądź gotów do natychmiastowego wyłączenia silnika!  
Odpalaj silnik mając napęd założony na plecach, zaś 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). 

Po uruchomieniu silnika w żadnym wypadku  
nie należy wyciągać rączki rozrusznika ręcznego. 

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.  

Przed każdym uruchomieniem silnika należy sprawdzić poprawność 
działania manetki gazu, bowiem gwałtowne, niezamierzone wejście silnika na 

wysokie obroty jest przyczyną bardzo poważnych obrażeń ciała 
spowodowanych uderzeniem przez śmigło. 

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. 

Jeżeli musisz uruchomić silnik na ziemi, pamiętaj, by trzymać napęd za górną 
podstawę kosza (nigdy za okrąg kosza), zaś dolną podstawę kosza podeprzeć nogą. 
Manetkę gazu trzymaj w bezpiecznym miejscu, by napór od kosza nie spowodował 
naciśnięcia dźwigni gazu i gwałtownego zwiększenia obrotów silnika. 
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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 
wyższe 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 
istotną funkcję kontrolną. Każdy nieprawidłowy dźwięk lub stukanie może być 
objawem uszkodzeń i należy natychmiast wyłączyć silnik w celu przeprowadzenia 
dokładnej kontroli.  

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, należy odłączyć jeden z przewodów elektrycznych zasilający moduł, 
odłączyć lub przeciąć przewód paliwowy od zbiornika paliwa lub zdjąć fajkę świecy. 
Po awaryjnym wyłączeniu silnika należy ustalić i wyeliminować przyczynę awarii. Po 
ponownym uruchomieniu silnika upewnij się przed lotem, 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. Po 
uruchomieniu silnika trzymać niskie obroty przez około 1-2 minuty, a następnie 
zwiększyć obroty do średnich i utrzymać je przez 30 sek. Próbę powtórzyć kilka razy. 
Prawidłowo wyregulowany i rozgrzany silnik płynnie reaguje na zmianę położenia 
przepustnicy. Jeżeli silnik po rozgrzaniu dławi się podczas gwałtownego otwarcia 
przepustnicy, należy nieznacznie wzbogacić lub zubożyć mieszankę wolnych 
obrotów za pomocą śruby „L”. Co kilka minut wyłączaj silnik i pozwól mu ostygnąć. 
Następnie można wykonać krótkie loty, lecz należy unikać stałej pracy na 
maksymalnych obrotach. Przyspieszaj stopniowo. Kontroluj śruby i komponenty 
silnika po każdym locie.  
 
Pierwszy testowy lot nie powinien trwać dłużej niż 10-20 minut. Po wylądowaniu 
należy sprawdzić warunki spalania przez kontrolę świecy zapłonowej. Dla 
prawidłowej oceny koloru świecy zapłonowej należy wyłączyć silnik po 
kilkuminutowej pracy na średnich lub wyższych obrotach (lot poziomy) i wylądować 
na wyłączonym silniku. Świeca zapłonowa w okresie docierania powinna być koloru 
ciemno brązowego lub czarnego. 
 

Po dotarciu (ok. 10 godzin pracy silnika) należy wymienić 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. 
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4 Czynności serwisowe silnika RK1-180 

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! 

4.1 Regulacja gaźnika 

Bardzo ważna jest ilość mieszanki przepływająca przez silnik, aby zapewnić 
moc, ale też odpowiednie smarowanie i chłodzenia silnika. Pamiętaj, że największym 
zagrożeniem dla silnika jest jego praca na zbyt ubogiej mieszance.  Prowadzi to do 
gwałtownego wzrostu temperatury denka tłoka, co skutkuje jego nadtopieniem lub 
przepaleniem denka na wylot. W każdym takim przypadku może dojść do poważnych 
uszkodzeń cylindra, tłoka i ułożyskowania wału korbowego. Oznacza to w praktyce 
bardzo wysokie koszty naprawy. Ponieważ obowiązek zapewnienia poprawnego 
składu mieszanki, czyli jakości smarowania silnika zależy wyłącznie od użytkownika, 
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek 
przeciążenia cieplnego silnika, zatarć, urwania korbowodu, zakleszczenia pierścieni 
tłokowych, stosowania niewłaściwego oleju lub niewystarczającej ilości oleju w 
paliwie. 

 
Podanie silnikowi zbyt bogatej mieszanki 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, zatem podane przez nas ustawienie śrub regulacyjnych służy 
optymalnym parametrom pracy oraz zachowaniu wysokiej trwałości silnika.  

 
Co pewien okres czasu gaźnik należy dokładnie  

wyczyścić i wymienić membrany. 
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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.  

 
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 filtr w zbiorniku oraz 
wewnętrzny filtr (sitko) w gaźniku. Zanieczyszczone filtry powodują, że silnik nie 
będzie pracować prawidłowo. Zanieczyszczony filtr w gaźniku 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  
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pomiędzy zbiornikiem a gaźnikiem  
(w przypadku, gdy zbiornik paliwa nie posiada filtra paliwa). 

 
Wlewając mieszankę do zbiornika paliwa należy sprawdzić czystość lejka. 

Brudne i zanieczyszczone paliwo jest najczęstszą przyczyną kłopotów z silnikiem. 

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. 
Ugięcie paska nie powinno być większe niż 1 do 1,5 mm. 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 Regulacja naciągu i ułożenia paska napędowego 

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 S10 oraz S6. Natomiast przy 
silnikach z cylindrem V – klucz imbusowy S10 oraz klucz płaski S13. 
 
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.  
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Ugięcie paska nie powinna być większe niż 1 do 1.5 mm. 

 

 
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 
RK1-180 polecamy świecę NGK BR10ES lub BR9EIX (irydowa). 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 ß PRAWIDŁOWA, 
• elektroda jest szara lub jasna: mieszanka zbyt uboga ß NIEPRAWIDŁOWA, 

(odkręć nieco śrubę H (patrz: podrozdział: Regulacja gaźnika) lub skonsultuj 
się z producentem), 

• elektroda jest ciemnobrązowa lub czarna: mieszanka jest zbyt bogata ß 
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 RK1-
180 ma już wywierconą dziurę na sondę). Do pomiaru można zakupić jedno z 
urządzeń Air Kontroller Spider (www.spider24.pl) lub MotoMonitor 
(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 
godzin pracy silnika, co jest przydatne do okresowego serwisu silnika, odmierzając 
czas do jego serwisu. 
 

 
Air Controller Spider 

 
 
 

MotoMonitor 

 
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 RK-180 

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. 
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4.6 Okresowe czynności konserwacyjne silnika 

Tabela 5 przedstawia okresowe czynności konserwacyjne i kontrolne silnika. Należy 
bezwzględnie stosować się do poniższej tabeli.  

Tabela 5 Czynności konserwacyjne 

Element Przed każdym lotem i co 10 - 
30 godzin lotu Co 50 godzin Co 150 godzin 

Świeca zapłonowa Kontrola pod kątem zalania Wymiana Wymiana* 

Tłumik Kontrola  Wymiana* 

Śruby silnika w tym 
głowicy Kontrola Kontrola Kontrola* 

Amortyzatory 
gumowe Kontrola Wymiana amortyzatorów 

silnika* oraz wydechu 
Wymiana amortyzatorów silnika 

oraz wydechu* 

Koło zębate 
rozrusznika  Kontrola Wymiana* 

Koło pasowe małe  Kontrola Wymiana* 

Koło pasowe duże  Kontrola luzów Wymiana* 

Skład mieszanki 
paliwowo – 

powietrznej (kolor 
świecy) 

Kontrola Kontrola Kontrola* 

Gaźnik Kontrola mocowania linki gazu Czyszczenie i regulacja* Wymiana uszczelek* 

Materiał 
dźwiękochłonny 

tłumika 
 Kontrola/wymiana* Kontrola/wymiana* 

Rozrusznik 
elektryczny  Kontrola/wymiana* Kontrola/wymiana* 

Rozrusznik ręczny Kontrola Kontrola/ew. wymiana 
sprężyny* Wymiana* 

Uszczelka głowicy   Wymiana* 

Tłok i pierścienie  Kontrola Wymiana* 

Łożyska na wale   Wymiana* 

Korbowód  Kontrola Wymiana co 200h* 

Pasek przekładni Kontrola Kontrola naciągu/wymiana Kontrola naciągu/wymiana* 

Membrany gaźnika  Kontrola/wymiana Kontrola/wymiana* 

Filtr paliwa w 
zbiorniku Czyszczenie Czyszczenie lub wymiana Wymiana* 

Przekaźnik rozruchu   Wymiana* 

Przewody 
elektryczne Kontrola  Wymiana* 

Przewody paliwowe Kontrola Wymiana  

Otwór 
dekompresacyjny w 

cylindrze 
 czyszczenie*  

Koło zębate 
rozrusznika  Kontrola* Wymiana* 

Skład mieszanki 
paliwowo 

 Kontrola* Kontrola* 
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powietrznej 

Kolor świecy  Kontrola*  

Gaźnik  Kontrola* Kontrola* 

Tłok i pierścienie  Kontrola* Kontrola lub wymiana* 

Korbowód  Kontrola* Kontrola* 

Membrany gaźnika  Kontrola* Kontrola lub wymiana* 

* czynności wykonywane przez autoryzowany serwis lub producenta 

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 
uszkodzeniem, zaś zbyt lekkie dokręcenie – odkręceniem pod wpływem drgań.  

 
Pamiętaj! Tylko klucz dynamometryczny gwarantuje  

prawidłowe dokręcenie śrub. 
 

• Nakrętka głowicy M8 (kontrola przed startem) .......................................... 26Nm 
• 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.  Czynności wynikające z tabeli „Okresowe czynności konserwacyjne silnika” w 
kolumnie 1 (przed każdym lotem) 

3.  Przewody paliwowa oraz przewody elektryczne. 

 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. 
 

Instrukcja użytkowania w locie napędów firmy Motoroma 

• Niniejsza instrukcja nie zastępuje materiałów dydaktycznych przeznaczonych do 
nauki latania. Informacje tutaj zawarte odnoszą się wyłącznie do obsługi technicznej 
napędu paralotni w locie.  

• Loty na paralotni z napędem mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia (Świadectwo Kwalifikacji) lub podczas nauki 
pod nadzorem instruktora. 

• Instrukcja ta jest uzupełnieniem „Instrukcji obsługi, eksploatacji, konserwacji i 
serwisu silników RK1- 180/45, RK1-180 i napędów Motoroma. Przed użyciem 
napędu należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszymi instrukcjami. Ponadto 
użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją uprzęży oraz instrukcją 
użytego w zestawie skrzydła paralotni. 

• Pamiętaj, że jako pilot jesteś osobiście odpowiedzialny za utrzymanie napędu 
paralotni w stanie pełnej sprawności – a zatem za bezpieczeństwo własne oraz osób 
postronnych. 
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• Użytkowanie napędu paralotni odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika! 
Producent ani sprzedawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

• Napęd przeznaczony do paralotni firmy Motoroma spełniają warunki i wymagania 
techniczne określone przez producenta. Posiada także ważne na czas określony 
poświadczenie zdatności do lotów wystawione przez producenta. Wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian do napędu paralotni powoduje utratę ważności tego dokumentu. 

Start 

• Należy bezwzględnie unikać lotów w przypadku niezdatnych do wykonywania lotów 
warunków atmosferycznych! 

• Podczas silniejszego wiatru, naciągnięte taśmy paralotni podczas startu mogą 
nadmiernie odkształcić kosz ochronny tak, że zahaczą one o śmigło. Przed 
zwiększeniam obrotów należy zawsze upewnić się, że linki są bezpieczne. 

• Sterowanie zarówno obrotami silnika, jak i paralotnią powinno być płynne. 
• Podczas sterowania nigdy nie wolno odchylać rąk do tyłu w kierunku kosza 

ochronnego, gdyż może to grozić poważnymi obrażeniami oraz wypadkiem. 
• Nie próbuj startować, dopóki skrzydło nie znajduje się na nad głową i nie masz 

absolutnej pewności, że start przebiega prawidłowo. Jeśli zwiększysz ciąg śmigła w 
innej pozycji, mogą pojawić się niebezpieczne wahania skrzydła. 

• Odchylanie się pilota podczas rozbiegu do przodu zmienia kierunek ciągu śmigła do 
ziemi i utrudnia start. Przechylenie się zaś pilota do tyłu startu klasycznego, może 
spowodować kontakt linek paralotni z obracającym się śmigłem. Obie sytuacje 
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i dla sprzętu. 

• Nie siadaj w uprzęży, dopóki nie jesteś absolutnie pewny, że lecisz. Nadmierny luz na 
taśmach udowych uprzęży może spowodować trudności z zajęciem siedzącej pozycji. 
Nie wypuszczaj z rąk sterówek ani manetki sterowania obrotami silnika.  

Wznoszenie 

• Napęd posiada śmigło lewoobrotowe, które generuje niepożądany moment reakcyjny 
obciążający prawą taśmę nośną skrzydła (strony określone z pozycji siedzącego w 
uprzęży pilota). Wielkość tego momentu jest zależna od cech śmigła i wzrasta wraz z 
jego obrotami. Aby przeciwdziałać temu zjawisku można: 
 

o  dopasować taśmę krzyżakową przeciwdziałającą momentowi obrotowemu  
o  przemieścić w uprzęży swój środek ciężkości na drugą stronę  
o  zmienić ustawienia trymerów 
o  będąc na ziemi wpiąć niesymetrycznie taśmy, wykorzystując podwójne 

punkty wpięcia karabinków (jeśli taśmy nośne paralotni są w nie wyposażone) 
 

• Należy unikać stromego wznoszenia na małej wysokości. Potencjalna awaria silnika w 
takich okolicznościach może zagrażać bezpiecznemu lądowaniu. 
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• Podczas wznoszenia, z wyjątkiem unikania kolizji, nie należy wykonywać ostrych 
zakrętów w lewo, bowiem można wówczas doprowadzić do przeciągnęcia skrzydła i 
wpaść w tzw. „negatywkę”. 

• Maksymalne obroty silnika nie mogą być utrzymywane powyżej dwóch minut 
(dotyczy to każdej fazy lotu). 
 

Lot 
 

• Lot wykonuj ze świadomością tego, że silnik napędu w każdej chwili może ulec 
awarii i się zatrzymać. W trakcie lotu utrzymuj taką wysokość, aby miejsce 
awaryjnego lądowania było w zasięgu doskonałości paralotni tj. lotu szybującego. 

• Napęd nie jest dopuszczony do zawodów sportowych ani do wykonywania akrobacji. 
• Podczas lotu dopuszczalne są typowe manewry przewidziane przez producenta 

paralotni z zastrzeżeniem, że występujące przy ich wykonywaniu przeciążenia 
dodatnie nie przekroczą wartości 4 g. 

• Nie należy skręcać w lewo na maksymalnych obrotach ani na wznoszeniu. 
• W trakcie lotu należy mieć stałą kontrolę nad obrotami silnika i możliwość jego 

natychmiastowego wyłączenia. Nie wolno blokować w żaden sposób położenia 
dźwigni manetki odpowiadającego wyższym obrotom niż obroty jałowe. Obroty 
jałowe to obroty silnika przy całkowicie zwolnionej dźwigni manetki. 

• Nie wypuszczaj z rąk sterówek ani manetki sterowania obrotami silnika.  
• Wyłączenie silnika następuje po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku w uchwycie 

manetki. Przycisk należy trzymać do czasu zatrzymania śmigła, inaczej wyłączenie 
może być chwilowe a silnik wznowi pracę po zwolnieniu przycisku.   

• W trakcie lotu należy wzrokowo kontrolować poziom pozostałego paliwa. 
• Odstępstwa od typowej pracy napędu odczuwane jako wzrost wibracji, zmiana 

dźwięku generowanego przez napęd, wzrost temperatury powyżej (w przypadku jej 
kontrolowania dodatkowymi urządzeniami) spalin EGT 580 st. C lub głowicy CHT 
200 st. C świadczą o awarii napędu.  W takich przypadkach należy niezwłocznie 
wyłączyć silnik i przystąpić do lądowania.  

• Unikać przelotów na niskiej wysokości z wiatrem. Lądowanie w przypadku awarii 
silnika może być w tej sytuacji utrudnione.   

Lądowanie 

• Lądowanie na wyłączonym silniku. Na wysokości ok. 40 m wyłącz silnik i ląduj 
na wyłączonym silniku. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia śmigła. Pamiętaj jednak, 
że masz tylko jedną próbę - musi się udać za pierwszym razem! 

• Lądowanie z pracującym silnikiem. Zniżaj się z silnikiem pracującym na 
jałowych obrotach, w płaskim podejściu. Kiedy zbliżysz się do ziemi, wyrównaj i 
wytrać prędkość zanim zahamujesz do przyziemienia. Kiedy dotkniesz nogami 
ziemi, wyłącz silnik.  
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Pytania i odpowiedzi 

Nie można uruchomić silnika 
 
Zużyta lub uszkodzona świeca.  Wymienić świecę 
Nagar na świecy Wyczyścić lub wymienić świecę 
Zalana świeca Wysuszyć i przeczyścić świecę. 

Przedmuchać silnik pamiętając, aby 
obudowa świecy dotykała masy (np. 
cylindra) lub uziemić fajkę świecy  

Zwarcie przycisku wyłącznika silnika Skontrolować instalację elektryczną 
Uszkodzenie instalacji elektrycznej Skontrolować instalację elektryczną 
Brak iskry Sprawdzić cewkę zapłonową oraz instalację 

elektryczną 
Niewłaściwa mieszanka Wyregulować właściwą mieszankę 
Zużyty zawór membranowy Wymienić zawór 
Uszkodzone membrany gaźnika Wymienić membrany 
Zasysanie przez silnik powietrza Skontrolować szczelność przewodów 

zasilania 
Zatkane przewody dolotowe Skontrolować i ew. wymienić przewody 

paliwowe 
  
 

Silnik odpala, ale pracuje nieregularnie 
Niedopasowane śmigło Wymienić na zalecane przez producenta 
Uszkodzona świeca Wymienić świecę zapłonową 
Nagar na świecy Przeczyścić lub wymienić świecę 
Uszkodzona fajka świecy Skontrolować lub wymienić fajkę 
Problem z cewką zapłonową Skontrolować i ew. wymienić. 
Zasysanie przez silnik powietrza Skontrolować szczelność przewodów 

zasilania 
Problem z gaźnikiem Zdemontować i naprawić 
Brak szczelności przewodów zasilania Skontrolować szczelność gaźnik-zbiornik 

paliwa 
Brudny filtr paliwa Wyczyścić lub wymienić filtr w zbiorniku 
Zbyt duży nagar w głowicy Wyczyścić 
Problem z cylindrem lub tłokiem Wymienić 
 

Przegrzewanie się silnika 
Nieprawidłowo dobrane śmigło Wymienić na śmigło zalecane przez 

producenta 
Niewłaściwa ilość oleju w zbiorniku Opróżnić zbiornik, zalać nowe paliwo z 

olejem w stosunku zgodnym z instrukcją 
Niewłaściwa mieszanka Przywrócić właściwą mieszankę 
Zasysanie powietrza Skontrolować przewody zasilania, wymienić 

oringi i uszczelki 
 

Zbyt duże wibracje silnika 
Uszkodzone śmigło Skontrolować wyważenie i torowość śmigła. 

W przypadku niewielkich usterek 
dopuszczalna jest naprawa śmigła. W innym 
przypadku – wymiana śmigła. Nie wolno 
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użytkować napędu do usunięcia usterki! 
Uszkodzenie amortyzatorów silnika lub 
układu wydechowego 

Wymienić amortyzatowy 

Uszkodzenie podzespołów Kontrola lub wymiana. Nie wolno użytkować 
napędu do usunięcia usterek! 

 
Hałas wydobywający się z pracującego silnika 

Uszkodzone śmigło Skontrolować wyważenie i torowość śmigła. 
W przypadku niewielkich usterek 
dopuszczalna jest naprawa śmigła. W innym 
przypadku – wymiana śmigła. Nie wolno 
użytkować napędu do usunięcia usterki! 

Uszkodzenie podzespołów silnika Skontrolować tłumik, rezonans, zawieszenie 
oraz silnik. Nie wolno użytkować napędu do 
usunięcia usterki! 

 
Silnik gaśnie 

Zasysanie powietrza Skontrolować przewody zasilania, wymienić 
oringi i uszczelki 

Uszkodzona świeca Wyczyścić lub wymienić świecę 
Przerwa w instalacji elektrycznej Sprawdzić cewkę zapłonową oraz instalację 

elektryczną 
Problem z gaźnikiem Skontrolować gaźnik 
 
 
  



Załącznik 1 – schemat silnika RK1-180 – rozruch elektryczny 
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Załącznik 2 – schemat silnika RK1-180 – rozruch manualny 

 



KARTA GWARANCYJNA 

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

zamontowane w silniku. 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 nie pokrywa uszkodzeń czy obrażeń spowodowanych przez silnik wobec: przedmiotów, 
osób lub zwierząt, które znalazły się w zasięgu pracy śmigła lub silnika, śmigła, kosza oraz innych 
części napędu PPG spowodowanych przez uderzenie części oderwanych od silnika. Gwarancja nie 
pokrywa także żadnych kosztów akcji ratowniczych, telefonów, wynajmu pojazdów, straty czasu oraz 
innych szkód pośrednich zawiązanych z awarią silnika.  
 

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 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 
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Książka serwisowa 

Data Opis Czynności serwisowe Uwagi Podpis 

 

 

 

ZAŚ nr. 

0h 

Przegląd serwisowy Napęd Motoroma 
RK1-180 

 

 

 

 

10h Przegląd serwisowy   

 

 

 

30h Przegląd serwisowy   

 

 

 

50h Przegląd serwisowy   

 

 

 

 

 

150h Przegląd serwisowy   
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Roman Kapler 

ul. Sarabandy 73B, 02-868 Warszawa 
telefon 602 328 530 

http://www.motoroma.eu 
 
 


