Flachstrom- / Úhlová tahem slide karburátor s 10,12,13,14 a 15 mm
průchodem pro optimální funkci motoru nejmenší spotřeba paliva
Spolehlivý studený a teplý start provoz Robustní Nízkoemisní
přírodním úkazům výfuk motoru snadnou obsluhu a údržbu. • Jehla
trysky hlavního palivového systému. • Nastavitelný nečinný systém
s přívodem vzduchu z usazovací komory. • Dvojité plovák pro silné
tendence v provozu.
Type 15 (Type 16 v zrcadlovém obraze)
Odolné proti opotřebení, spolehlivé dodávky ventil s "Viton" jehly.
Bezpečnostní přepad v plovákové komoře.
Vodu a nečistoty couval plovák komora větrání.
, Snadno přístupné palivové jemný filtr na vstupu, snadno se čistí.
Spuštění karburátor, kabelová provoz a fibrilací při studeném startu
obohacení.
Dva různé filtrační spoje z čeho vybírat.
Robustní pouzdro ze zinkového odlitku.
Plastové izolační Bush na přípojce motoru (k dispozici jako
příslušenství).

Pomocný motor boční koncové spojení 23 mm 0, d w té
pouzdrem plastové izolace (38), může být snížena na 20 mm 0.
Upínací délka 15 nebo 14 mm. Přívod motoru je tak blízko, jak
je to možné přizpůsobit se tomuto průměru, aby karburátor tělo
není deformována při utahování šroubu (37). Boční filtr
karburátoru 15 a 16 je určen pro příjem filtrační vložky a její
připevnění k tlačil přes tlumiče sání. Konektor filtr typu 17 a 18
je hladká trubka 28 mm 0 a 13 mm délky.
Naplňte ovládat připojení z nádrže do karburátoru je účelně s
trubkou z palivového materiálu co nejvíce transparentní, 5,5
mm vnitřním průměrem.
Palivo prochází krytu filtru (29) karburátoru, proudí přes
palivový filtr (28) a proudí přes vstupní ventil (v karburátoru těla
je stisknuto) v plovákové komoře. Má se předepsané množství
palivové sady, plovák (22) se zvyšuje tak, že tlačí na horní část
plovákové jehly (24) proti ventilovému sedlu a přeruší přívod
paliva. Odstranění paliva z karburátoru motoru způsobí, že
hladina paliva snižuje v plovákové komoře a plovák otevře
vstupní ventil. Správná hladina paliva nastává, když je plovák
čelí vedlejším obrázku. Plovákový jehlový ventil ve spojení s
plovákem pouze pro regulaci přítoku paliva, ale ne jako zpětný
ventil s motorem. Minute cizí tělesa mohou být uloženy mezi
jehlové sedlo a hrotem jehly, čímž se zabrání úplné uzavření
ventilu. Když motor proto být uzavřena na nádrži v podstatě
palivového kohoutu.
Palivového filtru (28), v karburátoru je vytvořen jako jemný filtr.
Upstream hrubý filtr - možná palivový kohout - zabraňuje příliš
rychlému ucpání jemný filtr, a tak prodlužuje intervaly čištění.
V případě výpadku vstupního ventilu, přebytkové palivo
prochází trubky (R) z plovákové komory.
Prostor nad hladinou paliva z plovákové komory je přes otvor
(E) s atmosférickým vzduchem. Ústí tohoto otvoru je stíněn
krycí deskou karburátoru proti vniknutí vody a nečistot.
Hlavní regulační nasáván z množství směsi motoru a tím i jeho
výkon se řídí průřezu v karburátoru, který je uvolněn od škrticí
klapky (8). Tento snímek se zvedá pomocí kabelu proti síle
vratné pružiny (13). Prostřednictvím proudění vzduchu
potlačovací je vytvořena v karburátoru, který čerpá palivo z
plovákové komory skrz tryskový systém přes. To teče přes
hlavní trysky (1) a jehly trysky (2), ve kterém je předem
smíchaná se vzduchem vstupující korekce vzduchový kanál
(KL) a příčnými otvory ve jehly trysky (2).
V oblasti částečného zatížení, tj když je škrticí klapka se
pohybuje v rozmezí jednoho až tří čtvrtin svého celkového
zdvihu, je potřeba méně paliva než na plný plyn. Tok paliva do
karburátoru je proto přiškrcen pomocí jehly (4), který je spojen
s jezdcem (8), a namáčí do jehly trysky (2). V závislosti na
rozměrech plochého kuželem na spodním konci tryskové jehly
větší nebo menší Ringspait mezi jehlou trysky a jehly trysky je.
Pro jemné nastavení jehly (jehla pozic) může být namontována
v plynovém šoupátku (8) v množství různých vysokých
polohách, které ovlivňují, jak je kužel jehly trysky, nasávaného
množství paliva. Vyšší Výsledky pozice jehly ve větším
prstencového průřezu ve jehly trysky, která prochází více paliva
a naopak. "Poloha jehly 2" znamená, že jehla je namontován
na druhý stupeň z horní části, je pružný přídržný plech (9).
Při nízkém Kromě snímku otevření tvar škrticí snímku na svém
dolním konci má vliv na množství dodaného paliva. Válcová
vybrání ve spodní části, tzv vzduchový polštář, díky rostoucí
výškou k opření směsi. Filtru na straně vybrání, tzv výstřižek,
pracující s rostoucí výškou stejným způsobem, ale má vliv na
směsi až na větší Gasschieberhub.
Pro úpravu karburátoru jsou hlavní trysky a jehly trysky různých
velikostí, a škrticí ventil a tryska jehly různých verzích.
Vodicí kus (10) vystupuje se svými litých nozder škrtící
šoupátko ve skříni a formy v dolní části škrticí klapky, volného
prostoru, zajišťující neomezený lov desky (9), a tedy jehle.
Hra kabelu se nastaví pomocí stavěcího šroubu (17) a pojistné
matice (18). Mělo by na volnoběh po dobu asi 3 mm
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Idle systém ve volnoběžných otáčkách motoru, škrticí klapka
(8) je tak daleko, že kontaktuje regulačního šroubu plynového
ventilu (11) uzavřen.
S tímto šroubem lze měnit volnoběžné otáčky. Po směru
hodinových ručiček dává vyšší volnoběžné otáčky a naopak.
Pružina (12) zajišťuje šroub proti uvolnění.
V klidové poloze potlačení vývod jehly trysky je tak nízká, že
hlavní regulační období o paliva může být podporován. Je
přívod paliva do nasávaného vzduchu probíhá přes pomocný
systém, v klidovém stavu systému. Skládá se z pomalého
trysky (5), řídicí vzduch šroub (6) a nečinné vypouštění otvor
(LA).
Palivo proudí přes volnoběžné trysky (5), jehož otvor trysky
určuje množství paliva. Za otvor trysky se smíchá přes příčné
otvory vzduchu prostřednictvím otvoru (LL) a usazovací
komoru (LK) je dodáván ze vzduchového filtru dále. Jejich
množství se určuje podle polohy řízení letového šroubu (6), a.
Prostřednictvím vedení vzduchu ve šroubu, které ještě
zajišťuje napájecí vzduchu, když je šroub je zcela uzavřena
Premix vytvořený v pilotního paprsku prochází volnoběhu
výstupního otvoru (LA) v karburátoru, kde se mísí s čistým
vzduchem.
Volnoběhu úprava se provádí na motoru je teplá.
Nejprve je šroub kontrolní směs šroub zcela otočením ve
směru hodinových ručiček a pak otevře zadaný pro číslo
motoru otáčí proti směru hodinových ručiček. Po směru
hodinových ručiček produkuje bohatší, odbočit vlevo ochuzený
směs. Pak jeden vybere se stavěcím šroubem plynového
ventilu (11) na požadovanou volnoběžných otáčkách a otevře
řídicí vzduch šroub (6), dokud se zvyšující se rychlostí. Pak
zavřete šroub o čtvrt otáčky.
Výchozí karburátor Výchozí karburátoru je jednoduchá slide
karburátor, který působí rovnoběžně s hlavním karburátoru.
Jeho jezdec má na spodní straně měkké těsnění, které
uzavírá přívod paliva. V případě, že jezdec (32) je zvýšena
proti síle pružiny (33) přes kabel, takže se otevře výstup
paliva. Přes vertikální štěrbinu v jezdce pro vedení vzduchu
vystupuje z usazovací komory (LK), který je dodáván skrze
otvor pro stránku filtru. Premix vytvořený ve výchozí
karburátoru prochází otvorem (A) v karburátoru. To je důležité
pro funkci výchozího karburátoru, že (8) je v rozběhové
provozu zavřeném plynovém šoupátku.
Množství paliva pro Startvergasser se měří pomocí Startovací
tryska (STD). V Startvergasser uzavřen vzniká ve větraném
předpokoji (CV) na stejné úrovni paliva, neboť v komoře
karburátoru. Při startování motoru pomocí spuštění karburátor
je otevřený, je palivo nasává z předsíně jako studený start
obohacení jako první. Pak následuje jen tolik paliva, kolik je
výchozí tryska prochází.
Kabel výchozí carb se nastavuje pomocí regulačního šroubu
(17) a pojistnou maticí (18) tak, aby byla vůle zbytků 2 až 3
mm.
Na přání, Bing karburátory typů 15 až 18 s kontrolou startu,
jsou k dispozici, což je kabel stisknutím tlačítka Start píst je
zbytečné: Výchozí píst (34) je prodloužena pin-tvarovaný v
tomto případě, se rozkládá směrem nahoru z horního panelu,
kde se podporuje spouštěcí tlačítko (36) , Vytažením Start
posunutím otevře výchozí karburátor. Jeden na horním panelu
(15), uložené západka zabírá do vybrání výchozího pístu a
drží jej v otevřené poloze. Pokud se spustí na plný plyn
vzhledem k tomu, když je motor, vodicí díl (10) zvyšuje (pro
tyto karburátory verze přes standardní verzi změnit) ve škrticí
klapky (8), přičemž západka a pružina (33) obsahuje
startovací píst. Uzávěr (35) zabraňuje pronikání nečistot do
karburátoru.

