
TIEDOTE EVO MOTTORIN JA PÄIVITYSSARJAN HANKKINEILLE 

 

Rotaxin tehdas on julkaissut asiakastiedotteen, koskien uusia Evo moottoreita ja päivityssarjoja. 

Alkuperäisen englanninkielisen tiedotteen löydät täältä: http://www.rotax-

kart.com/de/Community/Newsroom/2015/56-Customer-Information-Update-Rotax-125-MAX-Evo-Engine-

Series 

Joidenkin uusien Evo osien kohdalla on ollut tavallista enemmän osien rikkoutumisia tai käyttöhäiriöitä. 

 

Elektroninen pakoaukonsäädin: 

Elektroniseen pakoaukon säätimeen on tullut päivitys, joka parantaa sen toimivuutta aiemmasta. 

Olemme jo toimittaneet Service Centter:llemme ja jälleenmyyjillemme sekä suurimmalle osalle 

asiakkaistamme veloituksetta tarvittavan päivitys sarjan elektronisen pakoaukon päivittämiseen. 

Yksityiskohtainen ohje päivityssarjan asentamiseen löytyy verkkokauppamme ”tiedotteet ja kaavakkeet” 

osiosta. 

Alla olevista moottoreista alkaen kaikki Evo moottorit on jo toimitettu päivitetyllä pakoaukonsäätimellä. 

sarjanumero 8398316 (125 MAX evo) ja 8382456 (125 MAX DD2 evo) ja tästä suuremmat numerot 

Myös kaikki nykyisin myynnissä olevat elektroniset pakoaukonsäätimet ovat valmiiksi päivitettyjä. 

 

Kiertokanki: 

Ensimmäisissä Evo moottoreissa toimitettu kiertokanki erä Evo 1 on todettu normaalia herkemmin 

rikkoutuvaksi. 

Tämän vuoksi kaikkien näiden moottoreiden takuuta on pidennetty  normaalista 6kk kiertokangen osalta 

12kuukauteen. 

Mikäli moottorissasi on tällainen kiertokanki, on sinulla myös halutessasi mahdollisuus vaihtaa kiertokanki 

uuteen veloituksetta normaalin huollon yhteydessä. 

Huolto tulee suorittaa maahantuojan valtuuttamassa Service Centterissä. Service center veloittaa 

normaalin huoltotyön, sekä muut huollossa käytettävät osat normaalisti. Kiertokangen hintaa ei veloiteta. 

Tämä tarjous on voimassa 29.2.2016 saakka. 

Moottorit alkaen sarjanumerosta 8398340 (125 Micro MAX evo, 125 Junior MAX evo, 125 MAX evo) ja 

8382455 (125 MAX DD2 evo) on toimitettu jo uudella Evo 2 kiertokangella. 

Evo 1 varaosa kiertokangilla on myös 12kk pidennetty takuu. 

Huom. Alkuperäisestä tiedotteesta löydät kuvat kiertokangen tunnistamiseksi. 

Nykyisin varastossa olevat kiertokanget ovat kaikki Evo 2 kiertokankia. Kaikki Evo 1 kiertokanget on 

poistettu myynnistä. 

 



Johtosarja ja sähköosien tukisarja: 

Tehdas on myös kehitellyt uutta johtosarjaa ja tukisarjaa sähköosien liittimille, jonka on tarkoitus poistaa 

tärinän aiheuttamat ongelmat. 

Uusi johtosarja ja tukisarja on luvattu toimittaa maahantuojille tammikuussa 2016, jolloin alkaa myös 

molempien vaihtokampanja. 

Tiedotamme vaihtokampanjasta tarkemmin heti saatuamme lisätietoja tehtaalta. 

 

On/off Katkaisija: 

On/off katkaisija on uusittu. Tästä eteenpäin toimitamme varaosana ainoastaan uutta katkaisijaa. Mikäli 

sinulla on ollut ongelmia katkaisijan kanssa, voit hakea katkaisijaa takuuseen normaalin takuu käsittely 

käytännön mukaisesti. 

 

 

Suomen Rotax maahantuoja 
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