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TECH SUPPORT

גלגלים:  
 

         

לביצוע על ידי:   החלק   
 רוכב / מכונאי מוסמך 

      בוצע  תיאור הבדיקה / טיפול 

צמיגים  רוכב   לחדשים וטריים.החלפת צמיגים         

חומר מנוע פנצ'רים  רוכב   ובהתאם לגודל הזרקת חומר מונע פנצ'רים חדש לצמיגים ובכמות המוגדרת על ידי היצרן  
  29\27.5\26הגלגל. 

     

חישוק  רוכב או מכונאי    ���/ בדיקה לסרט  בדיקה מקיפה לשלמות החישוק, בדיקה לשמיניות, בדיקה לסרט  החישוק 
(טיובלס).  

     

שפיצים  מכונאי   , בדיקה לשלמות הניפלים. בדיקה למתח השפיצים, בדיקה לשלמות השפיצים        

צירי גלגלים(נאבות) מכונאי   טיפול מלא לצירי הגלגלים, פירוק ניקוי וגירוז מחדש ועל פי הנחיות היצרן של צירי  
הגלגלים.   

ישנם גלגלים בעלי מיסבים סגורים, בדיקה לכול המיסבים בציר והחלפתם על פי הצורך. 
מצבו. לשלמותו ו בלב מיסבים בגוף הנאבה ומיסבים בלב. בדיקה למנגנון השילוב  

) ניקוי יסודי החלפת מיסבים(גולות) וגירוז מחדש(נאבות �������גלגלים בעלי מיסבים פתוחים(
לשלמות בצבע ירוד זרחני), בדיקה   ��� ���� �������מיסבים פתוחים יש להשתמש בגריז מקורי 

ומצב הלב(פריילוף).  

     

ונטילים  רוכב   בדיקה  בדיקה לתקינות הונטילים, לבדוק שאינם סתומים מהחומר והחלפתם על פי הצורך. 
ממליץ להחזיק ונטיל חלופי בתיק הרכיבה. שהונטיל אינו עקום ועומד להישבר.   

     

רוכב   ��צירי שחרור מהיר  בדיקה להימצאות קפיצי מירכוז הציר. סוגר ציר והחלפת על פי הצורך.  ��בדיקה לתקינות ה  
שלם ותקין.   

     

 
מערכת ההינע:  

 
לביצוע על ידי:   החלק   

 רוכב / מכונאי מוסמך 
 בוצע  תיאור הבדיקה / טיפול 

ידיות הילוכים(שיפטרים) רוכב   בדיקת תקינות ושלמות ידיות ההילוכים, בדיקת הידוק הידיות לכידון.     

כבלים ומובילים  מכונאי   החלפת כול הכבלים והמובילים בשלדה.     

מעביר הילוכים קדמי ואחורי  מכונאי או רוכב   מעביר קדמי   בדיקה לשלמות ותפקוד המעביר.  –  

מעביר אחורי  בדיקה לשלמות ופקוד המעביר, בדיקה לגלגלי השיניים(פולים) והחלפת על  –
ץ כלוב השרשרת ולמנגנון פי הצורך. בדיקת חופשים למעביר. טיפול על פי הצורך לקפי

המתיחה אם קיים.   

 

שרשרת  מכונאי   לוודא אורך שרשרת מתאים. על פי הנחיות היצרן.  החלפת שרשרת   
בלבד!! אין התאמה   ����עם שרשרת  ����בלבד!!!. מערכות  �������עם שרשרת   �������מערכות (

)בין היצרנים השונים!!.   

 

גלגל הינע קדמי(קראנק)  מכונאי  , יישור שיניים עקומות בפלטה בדיקה למצב גלגלי השיניים, בדיקה להידוק ברגי הפלטות 
גדולה, בדיקה שהפלטות ישרות.   

 

רוכב או מכונאי   ��ע, ציר מרכזי, מיסבי גלגל הינ בדיקה למיסבי הקראנק, החלפתם על פי הצורך. ממליץ להחליף בכול מצב.     

קסטה  מכונאי  ובדיקה לשלמות הקסטה. בדיקה למצב גלגלי השיניים בגלגל האחורי    
בדיקה להידוק נועל הקסטה.  
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מערכת בלימה:  

 

שלדה:  

לביצוע על ידי:   החלק   
 רוכב / מכונאי מוסמך 

 בוצע  תיאור הבדיקה / טיפול 

סט היגוי(הד סט)  מכונאי  החלפת המיסבים על פי הצורך. בדיקה למסבים, ניקוי וגירוז סט ההיגוי.     

מתלה  מכונאי  בדיקה מקיפה לכול מסבי המתלה והחלפת על פי הצורך.     

נדנדת בולם אחורי  מכונאי  בדיקה למצב מסבים, ברגי חיבור, שלמות נדנדת המתלה.     

אוזן הילוכים  רוכב או מכונאי  לדאוג לאוזן הילוכים נוספת!!!בדיקה ליישור האוזן לשלמות,     

ברגיי שלדה / מתלה  רוכב או מכונאי   הידוקם למומנט הדרוש על ידי יצרן השלדה. בדיקה להימצאות כול ברגיי השלדה והמתלה,     

חבק למוט אוכף  רוכב או מכונאי   בדיקה לשלמות החבק, בדיקה לבורג ההידוק.    
מריחת גריז קארבון לשלדות קארבון.  

 

מתקני בקבוק  רוכב   לשלמות הברגים(ברגים חלודים מחליפים) מתקן הבקבוק, הידוק ובדיקה בדיקה לשלמות     

בולם אחורי  מכונאי  בדיקה להידוק ברגי הבולם האחורי לשלדה והמתלה.     

 
בולמי זעזועים:  

 
לביצוע על ידי:   החלק   

 רוכב / מכונאי מוסמך 
 בוצע  תיאור הבדיקה / טיפול 

בולם קדמי  מכונאי  על ידי תחנת שירות מוסמכת ובהתאם להנחיות יצרן הבולם!! טיפול מלא לבולם     

בולם אחורי  מכונאי  טיפול מלא לבולם על ידי תחנת שירות מוסמכת ובהתאם להנחיות יצרן הבולם!!    

לחץ אוויר בבולמים  רוכב   למשקל הרוכב. בולם קדמי על פי הנחיות יצרן הבולם ובהתאם  בדיקה ללחץ האוויר בבולמים 
���_ _______ ���_______  בולם אחורי ֹ  

 

ידית שליטה למצבי בולמים רוכב או מכונאי   בדיקה לתקינות מערכת השליטה, החלפת הכבל + המוביל למערכות זו.     

 

לביצוע על ידי:   החלק   
 רוכב / מכונאי מוסמך 

 בוצע  תיאור הבדיקה / טיפול 

ידיות בלימה  רוכב   .בדיקה לשלמות ותפקוד הידית, בדיקה להידוק הידית לכידון   
בדיקה לנוחות מרחק ידיות הבלימה מהכידון.   

 

צינורות הידראוליים  רוכב   יפופים חריגים או מעיכות שונות. בדיקה לשלמות הצינורות ללא כ    

שמן הידראולי  מכונאי   החלפת השמן ההידראולי על פי הנחיות היצרן בלבד!!! אין להשתמש בשמן שאינו מותאם  
על פי יצרן הבלמים!!  

 

יחידת בלימה(קאליפר) מכונאי  . החלפת ברגים חלודים. ניקיון ובדיקה  לבוכנות הבלימה, בדיקה לשלמות ותפקוד    

רפידות בלימה  מכונאי  החלפת רפידות הבלימה על פי הנחיות היצרן!     

דיסק בלימה(רטורים)  רוכב או מכונאי  בדיקה לשלמות הרוטור עובי ויישור. החלפה על פי הצורך.    
נועל  הרוטור לציר הגלגל.\בדיקה להידוק ברגי  

 

ברגי חיבור לשלדה/בולם  רוכב או מכונאי   על פי הנחיות היצרן. הידוק למומנט הנדרש. בדיקה להידוק הברגים     
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שונות:  

לביצוע על ידי:   החלק   
 רוכב / מכונאי מוסמך 

 בוצע  תיאור הבדיקה / טיפול 

גריפים  רוכב   החלפתם על פי  דיקה לברגיי הידוק הגריפים(לגריפים נבחרים)ב בדיקה לשלמות הגריפים, 
הצורך.   

 

/ ספידומטר   ��� רוכב   קה לתושבת חיבור לכידון / שיפצור ההתקן לכידון ושלמותו. בדי    

משאבה  רוכב      . בדיקה תקינות ושלמות המשאבה, בדיקה לתושבת משאבה לשלדה 

רוכב   2��משאבת  טמים ותיפקדו (לבדוק אם בלון בניפוח שלא דולף אוויר בזמן נקירת ת תקינות מלאה, אבדיק 
בלון וניפוח) חובה לבצע בדיקה עם בלון!!!!   

 

תיק אוכף  רוכב   קה ושלמות חיבור תיק האוכף לאוכף. בדי    

אוכף  רוכב   בדיקה לשלמות האוכף.     

מוט אוכף + חבק  רוכב   ם חלודים מחליפים), בדיקה לשלמות מוט רגי(ב. בדיקה להידוק ברגיי האוכף ושלמותם 
האוכף ללא סדקים או שברים(במוטות קארבון)  

  מריחת גריז קארבון למוטות אוכף מקארבון.

 

מוט כידון + כידון  רוכב   בדיקה לשלמות הכידון ללא סדקים או דיקה להידוק הברגים למומנט הדרוש. ב 
שברים(בכידוני קארבון)   

 

קרניים  רוכב      . הידוק ברגיי הקרניים למומנט הדרושבדיקה ל 

תיק רכיבה  רוכב   בדיקה לשלמות התיק, חגורות, קליפסים, רוכסנים, קרעים וכדומה.     

שקית שתייה  רוכב   בדיקה לשלמות השקית ללא נזילות, ניקוי יסודי, בדיקה לשלמות הצינור ללא כיפופים,  
בדיקה לפיית השתייה וניקיונה.   

 

קסדה  רוכב   החלפת בדיקה לשלמות הקסדה והרצועות, קליפס סנטר תקין, קסדה ללא סדקים או מכות.  
ספוגים במקרה הצורך.   

 

משקפי שמש  רוכב   שלמים ומוכנים לעבודה.     

כפפות  רוכב   שלמות ונוחות.     

רצועת דופק  רוכב      .בדיקת תקינות והחלפת סוללה 

שעון דופק  רוכב      . סוללה / לבדוק טעינהבדיקת תקינות והחלפת  

נעליים  רוכב   (מומלץ על , החלפת קליטים על פי הצורך(אם קיים)בדיקה שלמות רצועות וקליפס הידוק 
סף חובה!!!)   

 

פדלים  מכונאי     . טיפול מלא לציר הפדל. טיפול ובדיקה לפדלים, בדיקה לחופש ותפקוד בכניסה ויציאה 

שמן שרשרת  רוכב   ון שמן שרשרת קטן לשימון במהלך היום הרכיבה. לשים בתיק בקבוק    

פנימית חלופית רוכב      29\27.5\26פנימית חלופית חובה!!! בהתאם לגודל הגלגל  

כפות לפתיחת צמיג  רוכב   כפות פלסטיק איכותיות לפתיחת הצמיג, פריט חובה!!!!    

חולית חיבור מהיר לשרשרת.  רוכב   המלצה:   
������� – ���  
���� – ����  

 

 


