
K Kr 2021

Iskrownik ZS3  8300.2

z napędem w wersji sportowej
(Magnetzunder 8300.2  ZS3)

* pozycje nie są wyszczególnione
w dokumentacji technicznej silnika S03
- dostarczane wespół
z importowanym iskrownikiem

          8300.2-201
(Pokrywa z cewk ą kpl.)

              8300.2-4/1
(Przyspieszacz zapłonu kpl)

Kołek walc.3m6x 12
DIN 7

bez przyspieszenia zapłonu pełne przyspieszenie zapłonu

14
°

gwintowane otwory M4
do zamocowania ściągacza

lutować
do cewki

 S03.50.02.1Łożysko E8
SKF

 S03.50.05b

 S03.50.03X

 S03.50.04

 S03.50.22
 S03.50.19 S03.50.01.2 Es737/S03

 S03.40.17

Pierścień osadczy spr W 28
PN-M-85111

Łożysko 6001
SKF

Nakrętka M6-8-B
PN-M-82153

Podkładka 6,4
PN-M-82005

Pierścień osadczy spr W 42
PN-M-85111

Łożysko 6004
SKF

Wpust czółenkowy 3x3,7
PN-M-85008

 S03.50.17

 S03.50.09

 S03.50.18

 S03.50.20

BM 4x35 
DIN 84

 8300.2-0:0

Podkładka 6,4
PN-M-82005

Śruba M6x30-8.8-B-Fe/Zn8
PN-M-82105

8300.2-0:7

 8300.2-0:13

 8300.2-0:14

 8300.2-1:1/2

 8300.2-201

 8300.2-4/1

 8300.2-04

* Cewka wraz z pokrywą stanowi
fabryczną parę

 8300.2-41

 8300.2-4/1:6

 8300.2-42

 8300.2-4:7

 8300.2-5

             8300.2-6
(Tarcza przerywacza kpl)

 8300.2-6:3

 8300.2-6:5

 8300.2-6:7

 8300.2-6:18

 8300.2-6:20

element nie został
uwzględniony
w katalogu części
jako osobny
detal, ale wchodzi
w skład zespołu
8300.2-6

 8300.2-6:23

 8300.2-6:24

 8300.2-8

 8300.2-10:2/1

 8300.2-61
 8300.2-71

 0,22 IKAN 170

  B 8x16
DIN 6504

5,2x10x0,5
FEKN 16

4,7x7,5x0,2
FEKN 17

 8,1x12x0,1
FEKN 17

(wg potrzeb)

 8,1x12x0,2
FEKN 17

(wg potrzeb)

 152
FEKN 391

 8300.2-2

2x2,6
DIN 6888

5
DIN 6799

7
DIN 6799

AM 3x5
DIN 84

AM 3x6
DIN 84

AM 3x6
DIN 84

AM 4x6
DIN 84

AM 4x8
DIN 84

AM 4x8
DIN 963

 M4x12
DIN 551

 M4x8
DIN 551

B 5
DIN 127

 M5
DIN 934

B 4
DIN 127

A 3
DIN 137

4,3x8x0,63
FEKN 16

4,3
DIN 125

 8300.2-4/1:8

nie uwzględniono
w katalogu części

nie uwzględniono
w katalogu części

8300.2-6:3
8300.2-6:5
8300.2-6:7
8300.2-6:18
8300.2-6:20
8300.2-6:23
8300.2-6:24
8300.2-61
4,7x7,5x0,2 FEKN 17
AM 3x5 DIN 84
AM 3x6 DIN 84 szt.3
A 3 DIN 137

0°

2.6 Napędy elektryczne  

a) Karter iskrownika wykonać w wersji sportowej wg rys. pomocniczego (zmiana do 

 rysunku S03.50.00 wersja sportowa). 

Wałek iskrownika ułożyskowany w łożyskach tocznych. 

b) Iskrowniki produkcyjne należy przeselekcjonować wg kąta ustawienia zapłonu 

w stosunku do wpustu i wybić kreskę wg załączonego szkicu nr 1. 

c) Po ustawieniu zapłonu wg dotychczasowych instrukcji przedłużyć kreskę z ucha 

iskrownika na karter.  

 

Uwagi dotyczące wykonania silników S03 wersji sportowej 

ZSM 1 Łodź 1960 

 
 

90°

3° u30'

Położenie wpustu
w chwili powstawania iskry

Wybić ryskę na głębokość 0,5mm
na całej grubości kołnierza

Rys. 1

występuje w wykazie części zespołu S03.95 z 1963
z uwagą "Tylko do iskrownika importowanego"

Wykreślona z zestawienia w 1965

Część nie jest uwzględniona w wykazie przystawki sportowej

Nie uwzględniono w wykazie przystawki sportowej

pokrywa z fabrycznym
 logo

Przystawka sportowa  
     Na 1960 rok datowana jest zbiorcza dokumentacja techniczna silnika S03 w wersji 

sportowej. (silniki w wesji raidowej i crossowej). 

Dokumentacja zawiera wytyczne dotyczące selekcji części i podzespołów oraz znacznych 

modyfikacji w stosunku do egzemplarzy produkowanych seryjnie. 

Na wykazie części S03.50S "Napędy elektryczne (uzupełnienie do wersji sportowej)" 

widnieje data 31.10.1958 więc rozwiązanie samej przystawki napędu jest starsze. 

 
 

 
Ersatzteil-liste "Magnetzunder ZS3 8300.2 verwendet bei AWO 425  

Ausgabe 1959 FAHRZEUGELEKTRIK KARL-MARX-STADT 

 

 

      Najważniejszą zaletą tego rozwiązania (przydatną zwłaszcza w szybkich naprawach i 

trudnych warunkach) jest zastosowanie sprzęgła, którego zabieraki celowo są wykonane z 

przesunięciem od osi. 

Jeżeli wyprzedzenie zapłonu było prawidłowo ustawione to w trakcie późniejszej 

eksploatacji zdemontowanie iskrownika i jego ponowne zamontowanie nie nastręcza 

większych trudności z ponownym jego ustawieniem. Zabieraki nie pozwalają zamontować 

iskrownika z obróconym wirnikiem o 180°, zatem uniemożliwiona jest pomyłka 

z ustawieniem zapłonu w niewłaściwym suwie. Pozostaje tylko korekta ustawienia w 

zakresie regulacji na otworach fasolowych. 

Przy zachowaniu wytycznych z punktu 2.6 dokumentacji ustawienie możliwe jest bez 

przyrządów tylko na wykonane na obudowach znaki. 

 
Kolejną zaletą jest, to że wałek "dużego koła" napędu iskrownika ułożyskowany jest 

obustronnie, natomiast oś iskrownika nie jest poddawana zginaniu od sił przenoszonych 

z przekładni zębatej. Poddawana jest tylko skręcaniu, poprzez sprzęgło, tak jak miało to 

miejsce w motocyklu, z którego zaadaptowano iskrownik (AWO). 

Porównując taką przystawkę z poprzednim rozwiązaniem, gdzie koło zębate umieszczone 

jest bezpośrednio na stożkowym czopie wirnika, to na pewno zmniejszone zostało ryzyko 

uszkodzenia wirnika, którego oś nie jest jednolita, tylko składa się z dwóch części 

zatopionych w aluminiowym korpusie. Odlewany korpus scala magnes z nabiegunnikami i 

dwudzielną osią. 

 
Iskrownik okolice '59 / '60: 

-zmieniona technologia wytwarzania odlewów wyeliminowała fabryczne pary korpusów 

(pokrywa wraz z cewką w dalszym ciągu pozostaje fabryczną parą) 

-w przyspieszaczu zapłonu zmieniono konstrukcje sprężyn bezwładników. 

 
Opracowanie własne na podstawie: 

 
Dokumentacja techniczna silnika S03: 
-wykaz części do zespołu S03.50S Napędy elektryczne (uzupełnienie do wersji sportowej) 
-Karter iskrownika wersji sportowej, zmiana do rysunku S03.50.00 
-wykaz części do zespołu S03.95 
 
Ersatzteil-liste "Magnetzunder ZS3 8300.2 verwendet bei AWO 425  

Ausgabe 1959 FAHRZEUGELEKTRIK KARL-MARX-STADT 
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Kołek walc.hart.  4m6x 14
PN-M-85021

Łożysko E8
SKF


