Oprava PS 12- r.v. 1975, výjezdová
Palivová nádrž + přívody
Výměna palivové nádrže
Oprava závitů, uchycení nádrže
Výměna 2 ks šteftů
Kontrola a vyčistění palivového systému, včetně nových těsnění
Výměna přívodní hadice
Nátěr kovového přívodu paliva
Chladící systém +čistič vody
Vyčistění stávajícího systému
Výměna chladiče, včetně průchozích šroubů, nové těsnění na všech spojích, zabrušování dosedacích
ploch chlazení, víka atd.
Výměna trubky chladič čerpadlo
Zhotovení nové trubky chladič
Obroušení + nátěr chladiče, kompletní přetěsnění
Výměna spojek na přívodní hadici 4 ks
Oprava vnitřního závitu uchycení chladiče
Vyčištení, vybroušení, výměna 2x sítko + nové víko čističe vody
Nátěr všech trubek chlazení
Nová trubička přepadu chlazení
Výměna gumových hadic na chlazení, včetně spojek
Rozvaděč
Demontáž a montáž rozvaděče
Kompletní vyčistění rozvaděče
Demontáž + montáž přírub, zhotovení nových šteftů + výměna, nové šrouby+podložky + matky
Zabrušování přírub + výměna O kroužků
Zabrušování + vyleštění kulových ventilů
Promazání kulových ventilů a seřízení
Vyčistění +rozhýbání + kontrola zpětné klapky + promazání vedení zpět. klapky
Veškeré gum.kroužky ošetřeny teflonem
Vývěva
Kompletní montáž a demontáž
Vyčistění vývěvy, kontrola, oprava ventilu, kompletní rozhýbání, promazání, výměna těsnění
Obroušení + 2x nátěr spec. silikonovou barvou
Víko ventilů
Montáž a demontáž
Obroušení, nátěr 1x + 2x vrchní
Výměna těsnění, včetně zabroušení dosedacích ploch ( hlava + víko)
Úprava nalévacího hrdla, včetně výdechu
Výfuk a výfukové potrubí
Zhotovení nástavce výfuku
Oprava a úprava výfukového potrubí, zavaření potrubí
Výměna těsnění pod výfuk.potrubím hlava motoru, výměna všech těsnění na výf. soustavě
Zabroušení dosedacích ploch
Kontrola, obroušení, 2x spec. nátěr
Sací potrubí
Výměna těsnění, zabroušení potrubí
Kontrola těsnosti, obroušení, 2x spec. nátěr
Karburátor (výměna za dvoukomorový)
Demontáž a montáž
Kompletní vyčištění, kontrola, trysek, seřízení a nutné úpravy, oprava závitů
Nové hadičky, podtlak, sání
Filtr vzduchu
Odmaštění a vyčistění , nátěr 1x+2x vrchní, úprava
Výměna hadic
Elektrická instalace a přístrojová deska
Demontáž a montáž přístrojové desky
Kompletní zhotovení nové instalace, vodotěsné provedení, včetně popisků
Výměna spínače el. zapalování
Výměna hlavního vypínače, a vypínače stop

Oprava startéru, očistění+ lak, promazání ložisek, kontrola stavu, montáž ocelové chráničky kabelu
rozdělovače
Výměna nových koncovek na kabelech k AKU
Zhotovení držáku AKU
Kontrola a nabití AKU
Oprava uchycení tlakoměru výměna trubky, oprava tlakoměru
Vyčistění, vybroušení skel budíků
Montáž alternátoru
Zhotovení uchycení alternátoru
Zhotovení nové řemenice alternátoru
Kompletní kontrola včetně promazání atd. alternátor
Výměna ložisek alternátoru
Montáž relátka
Montáž el. spínače vysokého napětí
Montáž nové vysokonapěťové indukční cívky
Saně + kryt
Obroušení + 1x zákl. nátěr + 2x vrchní nátěr
Oprava madel,výměna šroubů za pevnostní, madla opatřena plast. rukojeťmi
Oprava saní, praskliny zavařeny, zabroušeny
Zhotovení držáku a uchycení AKU, včetně pružného uložení
Vyrovnání krytu, obroušení + 1x zákl. nátěr + 2x vrchní
Zhotovení reflexních pruhů 3M
Čerpadlo
Demontáž čerpadla + montáž
Výměna oběžného kola šířka 14 mm
Výměna hřídele
Výměna ložiska čerp.
Výměna ucpávkové šnůry a ucpávkové hmoty
Vyčištění přívodu ucpávkové hmoty
Vybroušení čerpadla a víka čerpadla ( čerpadlo + víko bylo silně vyžrané)
Zarovnání nerovností kanálků statoru
Vnitřek čerpadla + víka opatřen nátěrem
Nové podložky na vystředění oběžného kola
Nalícování + vystředění oběžného kola
Oprava závitů na uchycení (štefty)
Výměna zajišťovací podložky oběžného kola
Kontrola a doplnění maziva ložiska
Motor
Kompletní omytí 3 násobné
Nátěr bloku motoru
Celková kontrola stavu
Výměna rozdělovače
Kontrola svíček ( vyčistění)
Nastavení rozdělovače a seřízení předstihu
Výměna zapalovacích kabelů
Doplnění maziva u vodní pumpy
U výše uvedených položek, kde jsou šroubovací spoje, byli použiti nové šrouby, matice a podložky,
veškeré závity jsou namazány grafitovou vazelínou nebo teflonem
Celková kontrola PS 12 s následným odskoušením, chodu motoru
Odpracováno 195 hodin

