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Naprawa motocykla Triumph
(1947-1962) - Informator
Hyanes
Cena

136,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1768

Kod producenta

251

Kod EAN

9780856962516

PKWiU

Ex 58.11.1

ISBN

9780856962516

język

angielski

Format

270 x 210mm

Oprawa

miękka

Rok wydania

1988

Opis produktu
INSTRUKCJA NAPRAW, EKSPLOATACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Triumph Pre-Unit Twins (47 - 62) Haynes Repair Manual
Czy chcesz wiedzieć jak naprawić motocykl Triumph?
Odpowiedzią jest instrukcja Haynes

UWAGA!
Oferowana książka wydana jest w języku angielskim (niedostępna w polskiej wersji językowej).
Podczas korzystania z instrukcji można skorzystać ze specjalnego słownika technicznego pobierając
po kliknięciu angielsko-polski, ułatwiającego korzystanie z poradnika Haynes.
W książce opisano motocykle marki Triumph, modele produkowane od 1947 do 1962 roku. Książka zawiera historię modelu,
przygotowanie motocykla do jazdy, szczegółowe dane techniczne, informacje o przeglądach okresowych, specyfikacje modelu,
praktyczne porady:
Opisane modele:

5T Speed Twin 498cc 47 - 58
6T Thunderbird 649cc 47 - 61
T110 649cc 54 - 61
T120 Bonneville 649cc 58 - 62
Tiger 100 498cc 47 - 59
TR5 Trophy (500cc ) 498cc 51 - 58
TR6 Trophy (650cc ) 649cc 56 - 60
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Each Manual includes:
Clear and easy to follow page layout
Full procedures written from hands-on experience
Easy-to-follow photos
Faultfinding information
How to make special tools
Colour wiring diagrams (where available)
Complete coverage of your Triumph Pre-Unit Twins (47 - 63)

With a Haynes Manual, you can do it yourself, from simple maintenance to full repairs. Every Manual is based on a complete
stripdown of the bike. Our authors and technicians work out the best methods to do a job and present this with the home
mechanic in mind. Our Manuals have clear instructions and hundreds of photographs that show each step. Whether you’re a
beginner or a competent mechanic, you can save money with Haynes.

Spis treści:
Zawartość typowego poradnika:
Wprowadzenie
Marka i historia modelu
Podziękowania
O podręczniku
Identyfikacja motocykla
Zakup części zamiennych
Uwagi na temat bezpieczeństwa
Sprawdzenie
Sprawdzenie
Sprawdzenie
Sprawdzenie
Sprawdzenie
Sprawdzenie

i przygotowanie motocykla do jazdy
poziomu oleju silnikowego
poziomu płynu chłodzącego
poziomu płynu hamulcowego
poziomu płynu sprzęgła
zawieszenia, układu kierowniczego i łańcucha napędowego

Opony
Tabela ciśnień ogumienia
Sprawdzanie i ocena stanu opon
Sprawdzenie wysokości bieżnika
Badanie techniczne (wymagania prawne i bezpieczeństwo)
Rozwój modeli
Specyfikacja motocykla
Konserwacja pojazdu
Konserwacja i obsługa motocykla
Specyfikacje smarów i płynów eksploatacyjnych
Harmonogram obsług technicznych i przeglądów okresowych
Lokalizowanie poszczególnych zespołów i elementów motocykla
Zakres czynności obsługi motocykla
Naprawy i przeglądy bieżące
Obsługa silnika, skrzyni biegów i układów z nim związanych
Obsługa silnika, sprzęgła i skrzyni biegów
Układ chłodzenia
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Układ zasilania i sterowania silnikiem
Elementy podwozia
Rama i zawieszenie motocykla
Hamulce, koła i układ napędowy
Owiewki i nadwozie
Układ elektryczny motocykla
Schemat elektryczny i diagramy połączeń
Informacje dodatkowe
Narzędzia podstawowe i specjalne
Triki i porady warsztatowe
Bezpieczeństwo
Smary i płyny
Przeliczniki jednostek
Kontrola stanu technicznego
Przechowywanie
Diagnostyka i identyfikacja błędów
Wyposażenie do diagnostyki błędów
Słownik pojęć technicznych
Wymiary i wagi poszczególnych modeli

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

