
Olíuskipti KTM
fjórgengis (250 EXC)

Hita olíuna láta hjólið ganga.

Gott er að hafa verkfærin sem þarf
til að skipta um olíu alveg sér.

Olíutappinn

Losa með 13 mm toppi
Hreinsa tappann með segulstáli

Hreinsa vel skrúfugang og í kringum gatið

Setja tappann í og herða með mæli

20 Nm hersla

Stutta olíusían

Boltinn er neðan á framarlega vinstra megin

Losa með 8 mm sexkanti

Ef boltinn er fastur  má setja skrúfujárn
eða sexkantsskaft á hann eða eitthvað
mjótt og  banka á með hamri til að losa
um þrýsting.
Sexkanturinn þarf að vera vandaður.
Helst á  topplyklaskrall nákvæmlega
réttur/mikilvægt að skemma ekki boltann.

Taka síuna úr

Hreinsa vandlega
Blása lofti í gegnum síuna með loftdælu
Athuga hvort O hringirnir eru skemmdir og skipta ef svo er

Sían aftur í

10 Nm hersla
alls ekki herða meira
Boltinn getur festst þannig að þú nærð
honum ekki úr aftur

Langa olíusían

Við gírstöngina/beint framan við
vélarnúmerið

Losa með 13 mm toppi.

Taka síuna úr

Hreinsa vandlega
Blása lofti í gegnum síuna með loftdælu
Athuga hvort O hringirnir eru skemmdir og skipta ef svo er

Setja síu í

setjana upp á sexkants skaft eða eitthvað
annað sem er ca. 300 mm langt til að
stýra á réttan stað
Reka skaftið upp í gatið og og svo síuna
þar upp á og inn eins langt og hún kemst
fjarlægja skaptið og festa lokið á

ATH.  sían hallar í vélinni aðeins niður og
verður að vanda sig við þetta,  ef hún er
ekki rétt sett í sinnir hún ekki hlutverki
sínu og vélin slitnar meira.

15 Nm hersla

Pappasía

Er bara ein á 250 hjólinu

Losa með 8 mm toppi
tvær skrúfur að losa

sían úr með töng sem þrýstir út

Þrífa

þrífa pappasíu-húsið
Lokið

Þrífa o hringinn í lokinu
skipta um o hringinn ef hann er ónýtur

Hjólið á hliðina

fylla pappsíuhúsið til hálfs með olíu

fylla pappasíu með olíu

setja síu í húsið

smyrja olíu og o hringinn í lokinu

Festa lokið á

6 Nm hersla

Olía á hjólið

1,1 ltr

manual mælir með
fully synthetic 4T olíu

10W/50

Ræsa hjólið
ath. leka á öllum skrúfum

Skoða olíuglerið

hjólið í uppréttri stöðu/ekki á standara

Vél köldolía á að sjást neðst í glerinu

Vél heitOlía sést alvegt upp að efri mörkum glersins
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