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 Motorhaverier på motorcykel 258  
I dagsläget förekommer det förhållandevis många haverier på ram- och vevlager på motorerna. Kolv och cylinder 

har normal små eller inga skador, det tyder på att smörjningen är i grund och botten bra.  

• Gammal tvåtaktsolja U finns på kolvar och i vevhusen i stora mängder efter ett antal konserveringar av motorer 

och många års användning.  

 

Gammal mineralolja och beläggningar av sådan vet vi att de löses upp av syntetiska oljor. Dessa upplösta rester 

hamnar i ram- och vevlager och skadar dessa. Huvuddelen av motorerna som repareras den senaste tiden har haft 

rester av tvåtaktsolja i botten på vevhuset.  

• Dagens blyfria bensin med 95 oktan innehåller ca 5 % etanol.  

 

Blyfri 98 alternativ 99 oktanig bensin innehåller ingen sprit.  

Tvåtaktsoljan tillsamman med sprit är inte bra för oljans smörjande egenskaper.  

Kaliumtillsats för ersättning av bly i bensin ska inte användas i tvåtaktsmotorer, kalium förstör tvåtaktsoljans 

smörjande egenskaper. Kaliumtillsatsen behövs endast i fyrtaktsmotorer med ventiler för att öka 

värmeavledningen på ventilen mot toppen.  

Förslag: Använd i första hand blyfri 98 oktanig bensin utan kaliumtillsats och tvåtaktsolja i motorcykel 258. Vid 

inköp på civila marknaden är prisskillnaden liten i förhållande till motorhaverier.  

Om förbandet kan tillhandahålla tvåtakts alkylatbensin (typ aspen)så är det ännu bättre men de är en 

prisskillnad på dessa två typerna av bensin.  

Alkylatbensin har små mängder med aromater (lösningsmedel) vilket minskar risken att lösa gamla avlagringar i 

motorerna.  

 

Utbytesenhet till mc 258 Som har funnits i Delta  

F1456-000210 Motor, K  

F1456-000211 Cylinder, K Borrad cylinder med ny kolv samt packning, skruv  

och mutter  
Om det finns trasiga eller slitna cylindrar på kårer så vore det önskvärt att de kommer till centralförrådet i Skövde. 
Dessa skulle kunna utgöra grunder till ett framtida utbytessystem, inom FMCK på motordelar. 
 
 
 

 

Ansvarig i FMCK TK för ovanstående information:  sven-erik.asplund@mil.se   Tel. 070-248 50 01  


