PORADNIK
Jak czytać oznaczenia silnika i modelu w chińskich skuterach

Wszelkie prawa autorskie do artykułu posiada firma SD właściciel sklepu www.racing-planet.pl
Kopiowanie i publikowanie bez zgody zabronione.

Jak zidentyfikować chiński skuter po oznaczeniu modelowym i numerze silnika?
Co oznaczają poszczególne znaki w tym kodzie?
Te dwa pytania przewijają się od lat w naszych wspólnych rozmowach z
klientami. Uczulamy na ten temat gdyż szukając części do swojego chińczyka
często szukamy ich wyłącznie po marce i modelu. Tymczasem możemy
znaleźć dokładnie ten sam konstrukcyjnie pojazd z inną nalepką. Aby je
porównać często wystarczy znać oznaczenie modelowe z tabliczki
znamionowej lub typowej dla chińskich skuterów nalepki.
Chińskie skutery i quady w zasadzie produkowane są z bardzo podobnych
komponentów jednak każda z firm przez lata wprowadziła szereg inowacji lub
uproszczeń co może powodować, iż dwa pozornie identyczne pojazdy
technicznie są odmienne.
Wracając jednak do meritum…

Istnieją dwa sposoby identyfikacji chińskiego skutera:
1.Oznaczenie typu zastosowanego silnika- ważne dla części mechanicznych,
silnikowych
2. Oznaczenie modelu wg producenta w schemacie: XY50QT-Z np. LB50QT-21
ważne dla części pozasilnikowych w tym karoserii
TYP SILNIKA
Informacje o typie zastosowanego silnika można znaleźć w wielu potencjalnych
miejscach w twoim pojeździe i nie jest to zwykle dowód rejestracyjny. Dane z
dowodu mogą być wręcz mylące gdyż mniej typowe skutery i quady nie
znajdują się na listach w urzędach wydających te dokumenty i urzędnik musi
czasami improwizować dobierające dane podobne. Brzmi to niewiarygodnie ale
sam miałem taką sytuację.
Gdzie znajdziesz typ silnika? Zwykle jest on wygrawerowany na samym silniku.
Kilka typowych miejsc pokazują zdjęcia:

Gdzie znajdziesz typ silnika? Zwykle jest on wygrawerowany na samym silniku.
Kilka typowych miejsc pokazują zdjęcia:

Jak czytać numer i typ silnika? Na przykładzie silnika 2 suwowego 1PE40QMB-3
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Typ silnika
Puste=4T
E=2T

Ilość cylindrów
IE=1

Położenie
cylindra
Puste=pionowe
V-V type
P=horyzontalnie
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Typ chłodzenia
Puste= wodą
F=powietrze naturalne
Q=powietrze wymuszone

Średnica tulei
Cylindra i
tłoka w mm

Zastosowanie
M= motocykle
A= samochody
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Pojemność silnika
A< 50cc
B 50cc
C 60cc
D 70cc
E 80cc
F 90cc
G 100cc
H 110cc
Stopień modyfikacji,
I 125cc
zmian
pierwotnego projektu,
J 150cc
generacja
K 175cc
L 200cc
M 250cc
N 300cc
P 350cc
Q 400cc
R 500cc
S 600cc
T 650cc
U 700cc
W 800cc
X 900cc
Y1000cc
YG 1100
YL >= 1200cc

Jak czytać numer i typ silnika (2)
Zatem korzystając z tego przykładu możemy rozszyfrować inne popularne
typy silników wykorzystywanych w skuterach chińskich:
•139QMB – 1 cylindrowy, silnik 4 suwowy, o średnicy tłoka 39mm,
chłodzony wymuszonym powietrzem, motocyklowy, pojemność 50cc
•152QMI - 1 cylindrowy, silnik 4 suwowy, o średnicy tłoka 52mm, chłodzony
wymuszonym powietrzem, motocyklowy, pojemność 125cc
•157QMJ- 1 cylindrowy, silnik 4 suwowy, o średnicy tłoka 57mm, chłodzony
wymuszonym powietrzem, motocyklowy, pojemność 150cc

Jak czytać numer i typ silnika (3)
Reasumując i podziwiając porządek w oznaczeniach należy wspomnieć o
kilku ograniczeniach:
1. Typ silnika wg powyższych oznaczeń nie identyfikuje dokładnie podtypu
silnika tylko podstawowe dane o nim.
2. Każdy z producentów może modyfikować dany silnik wg swojej
specyfikacji a nadal będzie on miał te same oznaczenia. Samych
silników 139QMB znamy wiele i różnią się one znacząco np. długością
karteru silnika a co za tym idzie np. długością paska.
3. Czasem silniki posiadają dodatkowe oznaczenia producenta przez
oznaczeniami opisywanymi powyżej np. QJ139QMB ( dla producenta
Quinjiang )

Jak czytać oznaczenia modelu skutera chińskiego ?
Oprócz nazwy i producenta chińskie skutery posiadają na tabliczce
znamionowej nazwę modelu i podmodelu podaną wg schematu
XY111QT-Z. Gdzie :
• XY to oznaczenia producenta np. QJ ( dla producenta Quinjiang ), BT dla
Baotian czy JL dla Jinlun
• 111- w tym miejscu pojemność np. XY50QT to 50cc, BT125 to
oczywiście 125cc itd.
• QT- uproszone dane silnikowe
• Z- wersja, podmodel, generacja
Szukając części do swojego chińczyka na Romet czy Zipp możesz starać
się szukać ich po marce i modelu lub właśnie po oznaczeniu
schematycznym. Ułatwia to znalezienie odpowiednich części.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych
dostępnych w niniejszym dokumencie podlegają w szczególności przepisom ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownicy są zobowiązani do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści
wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian,
przesyłanie, publiczne publikowanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów
komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy SD właściciela sklepu RACINGPLANET.PL. Firma SD informuje, że dokument zawiera treści chronione prawem autorskim,
znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
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