P/Z: posed zadaj

P/S: posed spredaj

Teža motocikla pobere del giba vzmeti. To je statični posed, izmerjen kot P1. Skupaj z voznikom v opremi in (!!)
vozniški legi izmerimo posed pod obremenitvijo P2. Uravnajte napetost vzmeti tako, da bo razlika P2 - P1 znašala
največ tretjino giba motocikla. Vsaj dve tretjini giba mora ostati za zaviranje in blaženje na cesti.

KOLIKO NAJ SE POSEDE
MOTOCIKEL?
Za začetek je treba poznati tehnične podatke motocikla: kolikšen je gib prednjega in
zadnjega kolesa: je to 120, 130 ali več mm?
Meritev pričnite s prosto stoječim motociklom, ki ga nekajkrat zazibate, da se
sprostijo napetosti zaradi notranjega trenja v
vpetjih. Z običajnim kovinskim metrom
pomerite razdaljo (P1/S) na stiku krakov teleskopov vilic (od roba semeringa do prve
fiksne točke v smeri delovanja vilic); za
blažilnik pa si izberete eno jasno dosegljivo
točko pod sedežem in čim bliže vertikali nad
osjo kolesa (glava vijaka, recimo) in izmerite
čimbolj vertikalno razdaljo (P1/Z) do središča
kolesne osi.
Sedaj potrebujete pomočnike.
Prvi bo zadaj držal motocikel, na katerem
vi sedite v vozniškem (!!!) položaju; drugi
izmeri v istih točkah razdalje enako kot v
prejšnjih primerih (P2/S in P2/Z).
Razlika v meritvah (P2/S - P1/S in P2/Z -
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P1/Z) mora pokazati (za vožnjo po cestah)
na vilicah za 25 do 35 odstotkov skrajšan gib
vzmetenja, zadaj pa za 20 do 25 odstotkov.
Če hočete na dirkališče, naj bo ta statični
posedek še nekoliko manjši, spredaj kakšnih
15 odstotkov, zadaj pa največ 10 odstotkov.
Da dosežete take vrednosti, uravnajte prednapetost vzmeti. Če ne uspe, potrebujete
mehkejše / trše vzmeti.

Uravnavanje geometrije. Če menite, da motocikel premalo živahno zavija v nagib, lahko s pomikom teleskopov
v križih močno spremenite višino, predtek in odzivnost.

Ročičevje na spodnjem vpetju blažilne noge zagotavlja
progresivno odzivanje blažilnika: majhna neravnina pod
kolesom, majhen gib sistema, udobnejša vožnja.

Paziti pa morate, da ostane motocikel vseskozi "zniveliran" tako, kot prihaja iz tovarne.
Kajti "trše" vilice pomenijo višji prednji del
motocikla in ob premehkem zadnjem delu bo
motocikel težje spreminjal smer in v ovinku
širil krivuljo; nasprotno pa višji zadek
pomeni zmanjšan predtek, zaradi česar
postane motocikel pri vstopu v ovinek
odzivnejši, ob pretiravanju pa bolj živčen.

kot v kompresiji. To pa zato, ker zahteva bolj
zategnjena vzmet tudi bolj upočasnjen gib
blažilnika v raztegu. Zato se nastavitev
hidravlike najprej lotite v raztegu. Vijak ventila je običajno na zgornjem kraku vilic in na
spodnjem delu telesa blažilnika.

KAKO SE LOTIM NASTAVITEV
HIDRAVLIKE NA AMORTIZERJU?
Začetna nastavitev naj bo tovarniška.
Vse gumbe vrtimo tako, da jih nežno in
brez siljenja najprej povsem zapremo (v
smeri ure). To je najtrša lega. Potem jih
odpiramo (proti teku urinega kazalca) in štejemo preskoke – klike.
Vsak korak zapišemo. In z vožnjo preverimo, kakšna je sprememba.
s - mehko
h - trdo

Vilice. Na telesu elementa, ki sedi na vzmeti, so označeni
kolobarji. En obrat matice ali en kolobar manj običajno
pomeni za 1 mm spremenjen posed motocikla. Štejemo
vidne kolobarje: manj ko jih je, bolj je vzmet stisnjena. Pri
delu bodite pozorni, da imate kakovostno orodje in da vam
ključ ne spodleti, ker lahko ostanejo grde raze na površini.

KOMPRESIJA
Pod tem izrazom razumemo delovanje
hidravličnega dela vzmetenja, torej blažilnika, v
smeri navzdol. Ko tu zapiramo ventil, zmanjšujemo velikost luknjic, skozi katere se pretaka
olje in zato upočasnimo gib bata v blažilniku.
Za začetek vsake nastavitve je dobro
izhodišče tovarniška nastavitev. Vijak ventila
je običajno na dnu kraka vilic in na zgornjem
delu blažilnika.

NAJPREJ
RAZTEG
To je delovanje amortizerja
in vilic v raztegovanju. Učinek
amortizerja v
raztegu je običajno trikrat večji
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se začne teža prenašati proti zadnji gumi, ki za
boljši oprijem potrebuje obremenitev. Idealno
razmerje teže med kolesoma bi bilo 40 : 60.
Če v tej točki molzete s plinom, ste v enem od
hitrejših ovinkov Grobnika zapravili sekundo.
Ali pa: če molzete s plinom, se spravljate v
nevarnost, ker pomikanje teže med kolesoma vznemirja vzmetenje.

T

Ovinki so krožnice. Na neznani cesti pričakujte, da se
ovinek zapre, zato ga morate v temenu razširiti in odpeljati bolj kot elipso. Vedno pa imejte rezervo.

r
T

Plin odpirajte tako, kot dvigate motocikel iz nagiba: velik nagib do temena – brez plina; v temenu
za dva lasa plina ... in več ... in več ... in do konca.
Pogled sledi liniji želene vožnje.
Če čutite, da vas nese k zunanjemu robu, usmerite pogled v želeno smer vožnje (pelješ kamor
gledaš!) in z notranjo dlanjo močneje obremenite
(kot bi se bolj naslonili) notranji del krmila – stroj
bo začel poslušno zapirati ovinek.

IZHOD IZ OVINKA
Večina motoristov meni, da je treba izkoristiti
celotno širino vozišča. In peljejo z roba na rob – ne
glede na hitrost. To pa lahko zavaja in daje motoristu občutek, da je strašno hiter, saj porabi celo
cestišče. Ali pa ga pelje sam motocikel?
Toda: voznik je šef! Peljite v dovolj tesnih
krivuljah, da čutite dinamiko motocikla.
Še ena napaka se tu dogaja: ne dovolj zaključena krivulja. Iz vsakega ovinka se morate
pripeljati tako, da se usmerite k začetku vstopne
krivulje naslednjega ovinka!

KATERA JE NAJBOLJ PRIMERNA
KRIVULJA?

Po zaviranju izberite ustrezno
nižjo prestavo. Katero? Spremljajte merilnik vrtljajev. Takrat,
ko začnete iz nagiba odpirati
plin, naj bo motor čimbliže največjemu navoru. V isti prestavi
lahko vztrajate za kakšnih 600
vrtljajev nad največjo močjo.
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Vedno enako vprašanje, ne glede na letnico rojstva. Še vedno je najugodnejša tista krivulja, ki
mehko spaja krožnice, ki jih rišejo ovinki, če bi jih gledali z neba.
Idealna linija vam omogoča, da na njej dalj časa vozite s plinom.
Zato ste lahko hitrejši.
A videli boste, da imajo različni motoristi različne predstave o
idealni liniji skozi ovinke. To je posledica različnih stilov vožnje. Bolj
agresivni vozijo ostrejše linije, ker zavijajo tudi z drsenjem zadnje

gume. Mehkejši vozniki bolj krožijo in so dalj časa
nagnjeni.
Načeloma pa vedno peljete z roba na rob, da izkoristite (čisto) širino vozišča. Ker pa je treba spojiti več
različnih ovinkov, je pogosto nujno en ovinek odpeljati
proti ustaljenim pravilom igre zato, da se pred naslednjega pripeljete v ugodnejšem položaju za ostro
pospeševanje.
Pri vožnji naravnost peljite po sredini ali po zunanji
tretjini svojega voznega pasu. Zunanja tretjina (gledano na smer zavijanja ceste) je najprimernejša, da iz nje pričnete vožnjo v ovinek.
Tako ste znotraj dovoljenega prostora (svojega dela vozišča) povečali
krožnico, da zavijanje ni preostro in vstopna hitrost ni premajhna.

Rumeni motocikel zaradi poznejšega vstopa v ovinek hitreje
pelje na izhodu.
Najboljša krivulja je tista, v kateri brez popravljanja smeri in
brez žaganja s plinom odpeljete
ovinek ali kombinacijo. Na cesti
vedno ostanite na svojem delu
vozišča.

LOGIČNO POVEZUJTE KRIVULJE
En ovinek je mogoče dobro odpeljati tudi s šibkim
znanjem. Dva ovinka v zaporedju morda tudi še gre.
Tretji ovinek bo zagotovo šel narobe.
Napaka tiči v nedoslednem zaključevanju ovinka.
Motorist pusti na izhodu, da motocikel odnaša na zunanji rob vozišča, zato je vstop v naslednji ovinek že
napačen. Napake pa se seštevajo.
Avtomobila ne mešajte z vožnjo motocikla!
Vožnja motocikla zahteva, da vseskozi izbirate najbolj tekočo krožnico. Tisto, ki v največjem loku spaja
elemente ovinka. Pa tudi prvi ovinek z naslednjim
ovinkom.
Zato glejte dovolj daleč naprej, da prepoznate,
kako teče cesta. Če gledate preblizu pred lastno kolo,
vas bo pogosto presenetil nelogičen tek cestišča. Zato
opazujte. In zato boste lahko s pametnejšo izbiro linije skozi prvi ovinek odpeljali hitreje ali bolj varno
skozi tretji ovinek.
V nasprotnem primeru vas lahko v tretjem ovinku
odnese čez sredinsko črto!
Opazujte cesto in skušajte iz rasti dreves, iz teka sredinske črte, iz
sledi gum na asfaltu in iz lege obcestnih ograj razumeti, kakšen
ovinek je tam spredaj.
Ali se ovinek tekoče odpira? Lahko ga odpeljemo s pospeševanjem.

!
V S-ovinkih je trik v doslednem
zaključevanju ovinkov. Spajanje
izstopa z vstopom v novi ovinek,
prehod iz enega v drugi nagib
(rdeča točka) opravite odločno,
sicer vas v naslednjem ovinku
lahko odnese na nasprotni vozni
pas.

MAGISTERIJ VOŽNJE | 89

