Rusza sezon motocyklowy. Jak się przygotować? O czym
pamiętać?
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Wyższa temperatura i coraz więcej słonecznych dni sprawiają, że miłośnicy jednośladów
coraz częściej i intensywniej myślą o nowym sezonie motocyklowym. Jeśli i Ty zaliczasz się
do tej grupy, z pewnością właśnie przymierzasz się do przygotowania motocyklu do
pierwszej po zimie trasy. Zanim wyjedziesz, sprawdź jego stan techniczny. Najlepiej w kilku
podstawowych etapach.
Od czego zacząć? Najpewniej od dokładnego umycia motocykla
Zanim przejdziesz do kwestii technicznych, zacznij od dokładnego umycia swojego motocykla.
Najprostszym rozwiązaniem będzie tutaj z pewnością posłużenie się myjką wysokociśnieniową.
Jednak uważaj – taki sposób to ryzyko zamoczenia układu zapłonowego. Dlatego jeśli nie jesteś
przekonany do takiego rozwiązania lub wątpisz w swoje umiejętności w precyzyjnym posługiwaniu
się myjką, umyj motocykl ręcznie.
Wszystkim nie idącym na skróty polecamy dobre, sprawdzone środki dedykowane ręcznemu myciu
motocykli. Warto po nie sięgnąć, by skutecznie rozpuścić i usunąć brud, błoto i kurz, plamy i osady z
oleju oraz smaru, a także uzyskać efekt czystości bez nieestetycznych smug. Pamiętaj, że po myciu
istotne jest, aby dokładnie osuszyć motocykl, zwłaszcza jego filtr powietrza.
Kolejny etap to sprawdzenie poszczególnych układów
Czysty motocykl gotowy jest do przeglądu technicznego, który to z kolei warto rozpocząć od
sprawdzenia układu smarowania, hamulcowego, zawieszenia oraz układu przeniesienia napędu.
W pierwszym przypadku, pamiętaj, by sięgnąć po dobrej jakości oleje przeznaczone specjalnie dla

motocykli. Stosowanie olejów samochodowych wpływa bardzo niekorzystnie na trwałość sprzęgła i
powoduje jego ślizganie, a w konsekwencji konieczność wymiany. Profesjonalne oleje oraz elementy
układu smarowania znajdziesz między innymi w sklepie motoryzacyjnym na inter-rally.pl. Takie
rozwiązanie zagwarantuje Ci prawidłową i niezawodną pracę silnika, skrzyni biegów i układu
sprzęgła.
W przypadku układu hamulcowego warto skorzystać z pomocy fachowców z dobrego warsztatu.
Chyba, że naprawdę czujesz się na siłach ocenić stan i dokonać ewentualnej wymiany m.in. w
obrębie klocków i tarcz hamulcowych. Tutaj koniecznie pamiętaj także o wymianie płynu
hamulcowego (najlepiej robić to regularnie co rok), który wybieraj odpowiednio do swojego stylu
jazdy (agresywna jazda to konieczność zastosowania płynu o podwyższonych parametrach m.in. w
zakresie temperatury wrzenia).
Przegląd układu zawieszenia sprowadza się przede wszystkim do jego regulacji oraz
wymiany oleju w amortyzatorach (powinien być on wymieniany co 2 lata lub co 20 000 km).
Z kolei układ przeniesienia wymagać będzie od Ciebie sprawdzenia napięcia, czystości oraz poziomu
nasmarowania łańcucha napędowego. Pamiętaj, że napięcie nie może być ani zbyt mocne, ani za
słabe, gdyż może skutkować to bardzo szybkim zużyciem zarówno samego łańcucha, jak i
współpracujących z nim zębatek.
Co wymienić lub uzupełnić w motocyklu przed nowym sezonem?
Kolejny etap przygotowań motocyklu do sezonu to sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie poziomu
płynu chłodniczego. To istotny punkt przeglądu, gdyż silnie obciążane termicznie silniki
motocyklowe potrzebują sprawnie działającego układu chłodzenia oraz regularnej wymiany płynu
chłodniczego przynajmniej raz na dwa lata.
Wymieniając płyn chłodniczy, nie zapomnij o sprawdzeniu filtra powietrza. Jego papierowy wkład
najlepiej wymień na nowy, natomiast filtr gąbkowy wystarczy, że wyczyścisz i naoliwisz. O czym
jeszcze warto pamiętać przed tym, jak ruszysz w pierwszą trasę? Oczywiście o oponach i oświetleniu,
które gwarantują Twoje bezpieczeństwo na drodze. Typ opony powinien zostać dobrany oczywiście
zgodnie z rodzajem tras, jakie standardowo pokonujesz. Natomiast weryfikując stan oświetlenia,
pamiętaj, że warto nieco bliżej przyjrzeć się także samej instalacji elektrycznej.
Motocykl gotowy? Teraz pora na Ciebie
Wielu motocyklistów zapomina, iż dobrze przygotowany do trasy motocykl to nie wszystko. Tutaj
istotne jest, aby zadbać także o własną kondycję. Przecież w trakcie jazdy motocyklem znacznie
wzrasta liczba uderzeń serca na minutę. W ramach przygotowań do sezonu postaw zatem na jazdę
na rowerze, bieganie i nieco zajęć na siłowni. Wzmocnisz mięśnie i poprawisz wydolność.
Nowy sezon motocyklowy to także… apele policji
Jak co roku wraz z rozpoczęciem sezonu motocyklowego, z każdej strony docierają do nas apele
policji. Prosząc o ostrożność i rozwagę policjanci zwracaj się do motocyklistów i… kierowców
samochodów, którzy po zimie muszą oswoić się z obecnością jednośladów na drodze. Wszystkim
przyda się, zwłaszcza na początku sezonu, więcej uwagi, wyobraźni i wyrozumiałości dla siebie
nawzajem. Zatem bądźmy ostrożni wszyscy i szerokiej drogi!
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