Oprava PS 12- soutěžní r.v. 1978
Palivová nádrž + přívody
Vyčištění a propláchnuti nádrže
Obroušení rzi a starého laku, provedení zákl.nátěru + 2x vrchní nátěr
Vyčistění kompletního pal. systému, výměna přívodních hadiček, včetně spojek
Oprava prasklého držáku nádrže, obroušení, nátěr 1x zákl.+ 2x vrchní
Nalepení nových dosedacích ploch nádrže
Montáž + zhotovení gumové podložky na savice
Chladící systém
Vyčistění ,kontrola (tlakem),
Výměna chladiče, včetně průchozích šroubů, nové těsnění na všech spojích, zabrušování dosedacích
ploch chlazení, víka atd.
Oprava výměna nového hrdla chladiče
Zhotovení nové trubky chladič > vana
Obroušení + nátěr víka chladiče
Výměna spojek na přívodní hadici
Vyčištení, vybroušení, výměna 2x sítko + nové víko čističe vody
Rozvaděč
Kompletní vyčistění rozvaděče
Demontáž + montáž přírub, zhotovení nových šteftů + oprava závitu na hrdle
Zabrušování přírub + výměna O kroužků
Oprava prasklého hrdla na výtlaku
Vyčistění + promazání kulových ventilů a seřízení, výměna kuličky na páce
Kontrola + dotažení oběžného kola, promazání
Doplnění maznice ložiska uzikusu, bylo bez náplně!!!!!!!!!!
Vyčistění + kontrola zpětné klapky + promazání vedení zpět. Klapky
Vývěva
Vyčistění vývěvy, kontrola, oprava ventilu, kompletní rozhýbání, promazání
Obroušení + 2x nátěr spec. silikonovou barvou
Výfuk a výfuk potrubí
Kontrola, obroušení, 2x spec. nátěr
Sací potrubí
Kontrola těsnosti, obroušení, 2x spec. nátěr
Filtr vzduchu
Odmaštění a vyčistění
Elektrická instalace
Kompletní zhotovení nové instalace, vodotěsné provedení, včetně popisků
Výměna spínače el. zapalování
Výměna hlavního vypínače, a vypínače stop
Oprava obroušení krytu alternátoru, včetně nátěru
Oprava startéru, očistění+ lak,
Výměna nových koncovek na kabelech k AKU
Zhotovení držáku AKU
Kontrola a nabití AKU
Přístrojová deska
Oprava uchycení přístr.desky
Oprava uchycení tlakoměru
Vyčistění, vybroušení skel budíků
Saně + kryt
Obroušení + 1x zákl. nátěr + 2x vrchní nátěr
Oprava madel,výměna šroubů za pevnostní, madla opatřena plast. rukojeťmi
Vyrovnání krytu, obroušení + 1x zákl. nátěr + 2x vrchní
Zhotovení reflexních pruhů 3M
U výše uvedených položek, kde jsou šroubovací spoje, byli použiti nové šrouby, matice a podložky,
veškeré závity jsou namazány grafitovou vazelínou
Odpracováno cca 89 hodin
Na opravě se podíleli: Petr a Štepán Dejmek, Hanč Luboš, David Hanč, Pěnička Petr
Výše uvedené položky jsou jen hlavní klíčové body pro představu provedených pracích

