
 
 
Bezkartáčkové motory Z5 jsou vysokovýkonné senzorové motory s kvalitou, která nezná  kompromisy. Jsou navrženy tak, aby 
podaly maximální výkon a vydržely nejvyšší namáhání. 
Motory běžně pracují se senzorem, který je propojuje s regulátorem. Pokud to dovoluje typ regulátoru, mohou fungovat i 
v režimu bez senzoru. 
 

 Upozornění….. 
 
Motor není hračka. Nepatří do ruky dětem do 14 let. Pozorně si přečtěte následující text. Dozvíte se, jak provozovat motor 
správným způsobem a současně neporušit podmínky záruky. Nedodržení pravidel používání může způsobit škody na majetku 
nebo dokonce na zdraví. 
 

• Když je motor připojen k napětí, nikdy ho nenechte bez dozoru. Při případné poruše by mohlo dojít ke vznícení a požáru. 
• Dbejte na správné zapojení kabelů. Zejména je nutné dodržet správnou polaritu připojení baterie. 
• Všechny kabely a konektory musí být dobře izolovány. Zkrat může způsobit zničení výrobku. 
• Motor ani ostatní součásti elektroniky nesmí přijít do styku s vodou, palivem nebo jinou vodivou tekutinou. Když k tomu 

dojde, okamžitě přestaňte sestavu provozovat a vše pečlivě vysušte. 
• Motor nepřetěžujte nevhodným převodem nebo jiným způsobem. Různé regulátory mají různé nastavené časování. 

Pečlivě si prostudujte příslušné návody. 
• Když není instalován pastorek, nedávejte nikdy plný plyn. Vysoké otáčky by mohly způsobit zničení motoru. 
• Propojte všechny konektory tak, aby se nemohly uvolnit (např. vibracemi). To by mohlo způsobit ztrátu ovladatelnosti 

modelu. 
• Při pájení kabelů na kontakty nenechte páječku v dotyku se spojovanými díly déle, než 5 sekund. Přehřátí při pájení  by 

mohlo způsobit poškození motoru. Použijte páječku o výkonu nejméně 60W a pracujte rychle. 
• Teplota motoru nesmí přesáhnout 80oC. Vyšší teplota může způsobit přehřátí motoru a jeho zničení, nebo trvalé 

odmagnetování rotoru. 
• Výrobce neodpovídá za poškození, způsobené nesprávnou obsluhou. 

 
 Instalace a zapojení….. 
 
Ke kontaktům motoru je třeba připájet tři kabely. Běžné označení:  modrá barva pro kabel A, žlutá pro B a oranžová nebo 
červená pro C. Stejnými písmeny jsou označeny také kontakty regulátoru. 
 
Kablík senzoru je možno zapojit jen jediným způsobem. Kontakty nesmí být špinavé nebo poškozené. Kablík nikdy nezkracujte. 
Raději opatřete nový, v délce, kterou potřebujete.  
 
• Instalujte motor v modelu. Maximální délka šroubů M3 je  

8 mm. 
• Propojte motor s regulátorem. Spojte kabely a kontakty 

v pořadí  A s A, B s B, C s C. 

• Když používáte regulátor se senzorem, zapojte kablík 
senzoru. 

• Pečlivě zapojení překontrolujte. 

 
 Nastavení časování….. 
 
Jednoduše povolte 3 šrouby na čele motoru a pootočte kryt senzoru.  
Časováním je možno upravit vlastnosti motoru. Je možno najít časování pro nejlepší výkon a účinnost. Velikost časování 
v neutrální pozici je 40o a rozsah regulace 10o na obě strany: 30o  při pootočení na doraz ve smyslu otáčení hodinových ručiček 
a 50o  při natočení v opačném smyslu. 
 
Motor je dodáván s časováním, nastaveným na 30o. Zvětšováním velikosti časování se zvyšují otáčky a současně teplota. 
Snižuje se účinnost. Pro vyšší velikost časování je zapotřebí použít menší převodový poměr. Vhodný postup je začít 
s nastavením z výroby a časování měnit postupně. 
 
Přesvědčte se, jaké jsou požadavky Vašeho regulátoru pro změny časování. Prostudujte instrukce použitého regulátoru. 
Kontrolujte teplotu motoru: odjeďte tři kola a teplotu odměřte. Když je příliš vysoká, nechte motor před dalším zkoušením 
vychladnout. 
 



 Technická data….. 
 

 
 (1)  Souhlasí s pravidly IFMAR/EFRA/ROAR/FEMCA/JMRC A/DMC 
 
 Převody a ladění….. 
 
V následující tabulce jsou převodové poměry, které je možno považovat pro dané účely zhruba za výchozí.  Nepředpokládá se 
využití časování typu „boost“. Doporučujeme konzultovat vhodné převodové poměry s ostatními jezdci. Vždy začínejte zkoušky 
s menším převodovým poměrem.  

 
 
Navržené převodové poměry předpokládají rotor o průměru 12,5 mm a regulátor bez funkce Ttronic (super boost). 
 
 Údržba….. 
  
Konstrukce motorů Z5 je velmi robustní a motory se dají snadno rozebrat. Doporučujeme periodickou kontrolu ložisek a 
vyčištění motoru. Motor kontrolujte častěji v případě, že jezdíte v terénu.  
Motor se dá rozebrat následujícím způsobem: 

 
 Záruka.. 
 
Všechny výrobky se značkou TRACK&FIELD jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě. Záruka je poskytována v rozsahu, daném 
platnými zákony. 
 
Záruka se neposkytuje v následujících případech. 
 
- došlo k přetížení motoru 
- došlo k poškození rotoru vlivem nečistot 
- uvnitř motoru jsou nečistoty 
- došlo k mechanickému poškození 
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