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Repase zadního tlumi če 
2101 - 2107 

 

 
Obr.1 Schéma zadního tlumi če 
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Co budeme pot řebovat: 
-  Vložky do oka tlumi če - 4Ks 
-  Těsnící gumi čky pístní ty če (sada na opravu tlumi čů) 
-  Tlumi čový olej (nap ř.ESSO Fork Oil Sport 15W-30) 

120ml/p řední tlumi č , 195ml/zadní tlumi č 
-  Odmašťova č (líh, benzín, ředidlo, aceton) 

 
 
Troška teorie: 
    Každému je asi jasné, že podmínkou dobré p řilnavosti kol 
k vozovce, jsou správn ě fungující tlumi če. Princip činnosti 
tlumi če je založen na hydraulickém odporu protékající 
kapaliny, která je škrcena n ěkolika ventily a zúženými 
pr ůřezy. Velikost odporu p ři roztahování tlumi če je n ěkolikrát 
větší než p ři jeho stla čování.  
     Tlumi če jsou odvzdušn ěny kapilárním otvorem, který 
spojuje pracovní válec se zásobníkem. 
     Základní částí kapalinových tlumi čů jsou dva souosé 
válce, z nichž vnit řní je pracovní a vn ější plní funkci 
zásobníku kapaliny. T řetí vn ější válec je ochranný a p ři 
roztažení tlumi če chrání pístní ty č p řed údery kamen ů. 
Pracovní válec je shora uzav řen vodítkem, ucpávkou, t ěsnícím 
kroužkem a objímkou. Píst je opat řen dv ěma ventily a upevn ěn 
na pístnici maticí. 
 
Repase: 
     Po vymontování tlumi če z auta jej roztáhneme na maximum  
a chytneme do sv ěráku tak, aby nedošlo k deformaci pouzdra 
tlumi če (vn ější válec). Prost říkáme olejem (WD, Konkor..) 
matici, která drží pístnici (viz. Obr.3). Ne však v šechny 
tlumi če jsou rozebíratelné, pozor na to! Na odšroubování 
matice je pot řeba speciální klí č. Ten si m ůžeme vyrobit dle 
Lada bible od pana T ůmy, či použít majzlík a kladivo. Já 
použil majzlík, ovšem je pot řeba brát z řetel na to, že se 
jedná o trošku brutáln ější, le č funk ční, zp ůsob. Proto 
pracujeme z citem. 

Obr.2 Uchycení tlumi če            Obr.3 Matice a její povolení 
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     Po povolení matice vysuneme vn ější válec (pouzdro) 
tlumi če. Ovšem zbytek tlumi če nám ješt ě drží pohromad ě. 
Rozebrání je však již jednoduché. Spodní [ B] i horní [ A] 
ventil (obr.5 a 6) je ve válci pouze naklepnut, sta čí s nimi 
lehce zato čit hasákem či lehce poklepat. Op ět dbáme, aby 
nedošlo k deformaci jakéhokoliv dílu. Doporu čuji dávat dobrý 
pozor, odkud co rozebíráme. 
 

 
Obr.4 Vysunutí spodního pouzdra tlumi če 
 

  
 
 

Obr.5 Vyjmutí horního ventilu[ B] 
 
 
 

Obr.6 Vyjmutí spodního ventilu[ A]  
 
     Nyní m ůžeme z vnit řního válce vysunout pístnici s pístem 
tlumi če [ C]. Píst se zbývajícími kroužky, podložkami, 
pružinkami … je však na pístnici p řišroubován. Prvn ě musíme 
odšroubovat z pístu spodní ventil a až poté celý pí st  
(viz. Obr.7). 
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Obr.7 Rozebrání pístu tlumi če [ C] 

 
     Po kompletním rozebrání tlumi če veškeré díly řádně 
propereme v odmaš ťova či (benzinu, lihu, apod.). Pro správnou 
funkci tlumi če je d ůležité, aby byly všechny díly naprosto 
čisté, bez p ředchozích usazenin. Proto po vy čišt ění doporu čuji 
hůře dostupné sou částky profoukat kompresorem. P řed samotným 
skládáním m ůžeme rovn ěž řádně o čistit vn ější válec (pouzdro) 
tlumi če a opat řit ho nát ěrem. P řed montáží proto, aby se nám 
nedostaly ne čistoty na pístnici či snad i p římo do tlumi če. 
Ovšem to jen moje doporu čení. P ři skládání postupujeme opa čným 
způsobem a dbáme na to, abychom si r ůzné sou částky nepopletli. 
Předtím, než tlumi č uzav řeme, naplníme jej stanoveným obsahem 
tlumi čové kapaliny. Osobn ě doporu čuji kapalinu pro motokrosové 
motocykly (nap ř.ESSO Fork Oil Sport 15W-30) či sportovní 
tlumi če. Mén ě kvalitní tlumi čové oleje se totiž p ři rychlém 
pérování mohou zp ěnit, čímž ztrácí tlumi č svoji schopnost 
dokonale tlumit. Nakonec nezapomeneme vym ěnit vložky do oka 
tlumi če. 

 
Obr.8 Vy čišt ěné sou části tlumi če 
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     Všem, kte ří se rozhodnou do této repase pustit, p řeji 
hodně zdaru! Myslím, že tato repase je velice jednoduchá . 
Ovšem je nutné dbát ur čitého citu, d ůkladného vy čišt ění a 
hlavn ě si zapamatovat, kam co pat ří. Ovšem od toho máme 
katalog náhradních díl ů. Jediné, co m ůže být problémem, je 
povolení matice držící tlumi č pohromad ě (viz. Obr.3). Zbytek 
zvládne i cvi čená opice ☺.  
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