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ČINNOSTI BY MĚLY BÝT PROVEDENY VÝ-
HRAD NĚ AUTORIZOVANÝM DE A LE REM 
aprilia.

Vysvětlivky

1   = kontrola a vyčištění, promazání nebo  
   výměna, je-li potřeba

2   = čištění

3   = výměna

4   = seřízení

              Pokud jezdíte s motocyklem v 
              prašném nebo deš ti vém pro stře-
dí nebo na ne rov ném terénu, provádějte 
údržbu dva krát častěji.

Součást
Po záběhu -

prvních 1000 km

Každých
4000 km nebo

12 měsíců

Každých
8000 km nebo

24 měsíců

Zadní tlumicí a pružicí jednotka - - 1

Akumulátor - dotažení kontaktů 1 - -

Karburátor 1 2 -

Lanka a ovládací prvky 1 1 -

Řídící jednotka výfukové přívěry 1 - 4

Vycentrování kol - 1 -

Ložiska řízení a vůle řízení 1 1 -

Ložiska kol - 1 -

Brzdové kotouče 1 1 -

Celkový chod motocyklu 1 1 -

Brzdový systém 1 1 -

Chladící systém 1 1 -

Brzdová kapalina Každý rok: 3

Chladící kapalina Každé dva roky: 3

Olej a těsnění v předních tlumičích Každých 12000 km: 3

Píst a pístní kroužky
Každých 8000 km: 1

Každých 16000 km: 3

Náhon tachometru - - 1

Kola / pneumatiky a tlak 
v pneumatikách

1 1 -

Šrouby, matice, dotažení 1 1 -

Kontrolka indikátiru rezervy
motorového oleje

1 1 -

Koncový převod (řetěz, pastorek, zadní 
řetězové ozubené kolo)

1 1 -

Palivové hadičky - 1 každé 4 roky: 3

Brzdové hadičky - 1 každé 4 roky: 3

Hadička přívodu oleje - 1 každé 4 roky: 3

Opotřebení spojky - 1 -

Výfuková přívěra 1 2+4 -
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TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY            Maximální délka......................................................................... 1955 mm
                               Maximální šířka.......................................................................... 720 mm
                               Maximální výška (včetně přední části kapotáže) .......................... 1100 mm
                               Výška sedla ................................................................................ 805 mm
                               Rozvor ....................................................................................... 1345 mm
                               Minimální světlá výška................................................................ 163 mm
                               Hmotnost - včetně náplní ........................................................... 139 kg

MOTOR                Typ............................................................................................. dvoudobý jednoválec s laminárním sáním a 
  odděleným variabilně nastavitelným mazáním (poměrem mazání  
  1:100 až 1:33)
                               Počet válců ................................................................................ 1
                               Objem válců............................................................................... 124,82 cm3

                               Vrtání/zdvih................................................................................ 54 mm / 54,5 mm
                               Kompresní poměr ...................................................................... 12,5 ± 0,5 : 1
                               Startér ....................................................................................... elektrický
                               Volnoběžné otáčky..................................................................... 1250±100 ot/min
                               Spojka ....................................................................................... vícelamelová v olejové lázni s mechanickým lankovým 
  ovládáním pomocí páčky na levé straně řídítek
                               Chlazení ................................................................................... kapalinou

OBJEMY               Palivo (včetně rezervy) ................................................................ 14 litrů/ ± 0,5
                               Rezerva paliva ............................................................................ 3,5 litru
                               Převodový olej ........................................................................... 0,6 litru
                               Chladící kapalina........................................................................ 0,8 litru (50% voda a 50% nemrznoucí směs)
                               Motorový olej (včetně rezervy).................................................... 1,7 litru
                               Rezerva ..................................................................................... 0,6 litru
                               Olej v předních tlumičích ........................................................... 0,440 litru ± 2cm

3
  (na jeden tlumič)

                               Sedadla ..................................................................................... 2
                               Maximální užitečná hmotnost ................................................... 180 kg
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OLEJE
Převodový olej (doporučený):   CASTROL TAF-X, SAE 75W - 90
Jako náhradu do po ru če ných olejů je mož né použít vysoce kvalitní olej s cha rak te ris ti kou, která vyhovuje spe ci fi  ka cím A.P.I. GL-4.

Motorový olej pro dvoudobé motory (doporučený):    .

Jako náhradu do po ru če ných olejů je mož né použít vysoce kvalitní olej s cha rak te ris ti kou, která vyhovuje specifi kacím ISO-L-ETC++ 
a  A.P.I. TC++. 
Olej do vidlic (doporučený):    .

Ložiska a další místa mazání (do po ru če ný): .
Jako náhradu doporučených olejů je mož né použít vysoce kvalitní olej ur če ný k ma zá ní va li vých ložisek, který má spe ci fi c kou teplotu 
-30°C až 140°C, teplotu od káp nu tí 150°C až 230°C, vy so kou odol nost proti korozi, vodě a oxi da ci.

Ochrana kontaktů akumulátoru: ne ut rál ní tuk nebo vazelína.

Tuk ve spreji na mazání řetězů:    CASTROL CHAIN SPRAY.

 VAROVÁNÍ

 VAROVÁNÍ

Používejte pouze novou brzdovou kapalinu. Nemíchejte dohromady brzdovou kapalinu rùzných značek, aniž byste se předem 
nepřesvědčili, zda je možné tyto značky brzdové kapaliny spolu míchat.

Brzdová kapalina (doporučená):  CASTROL Response DOT 4 (možno míchat kapalinami typu DOT 5).

Používejte pouze chladící kapalinu, která neobsahuje dusitany a která je funkční alespoň do -35°C. 

Chladící kapalina (doporučená):   Motorcycle coolant








