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   250 R5    420 R5       800 R7 

Volume: 250 ccm   Volume: 420 ccm    Volume: 800 ccm 

Bore: 42 mm    Bore: 47 mm     Bore: 52 mm 

Stroke: 32 mm   Stroke: 48,5 mm    Stroke: 52 mm 

Weight: 5,6 kg    Weight: 11,8 kg    Weight: 28,2 kg 

 

Návod k použití motorů VM R5-250, R5-420, R7-800 vyráběných 

společností Fiala Prop, s.r.o. 

 

Bezpečnostní pokyny. 

Je naprosto nezbytné, abyste si před jakoukoli manipulací a použitím motoru přečetli tato 

upozornění a prostudovali návod k motoru. Pokud zde nenajdete odpovědi na Vaše otázky, 

poraďte se zkušenějším kolegou, kontaktujte prodejce Vašeho motoru nebo se obratťe 

přímo na výrobce. 

Pamatujte, že motor, jaký jste si zakoupili, není žádná hračka a je určen jen k pohonu 

modelů a to za podmínek daných návodem k montáži a použití. V případě našich výrobků 

se navíc jedná o motory velkých zdvihových objemů a výkonů, tím je tento požadavek ještě 

důležitější. 
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Pokud motor nebo celý model s tímto motorem poskytnete další osobě, upozorněte ho na 

bezpečnostní pokyny a na návod k obsluze. Pokud se vám tyto pokyny a/nebo návod ztratí 

nebo znehodnotí, můžete si je znovu stáhnout z našich webových stránek. 

Věnujte prosím velkou pečlivost upevnění motoru v modelu a pravidelně ho kontrolujte. 

Stejně tak kontrolujte upevnění vrtule. 

Není dovoleno se při běžícím motoru pohybovat v rovině otáčení vrtule a před ní ( 

v případě klasického, tažného uspořádání). Pozor na dotyk s točící se vrtulí! Model při 

startu a zahřívání motoru dobře zajistěte proti rozjetí, nejlépe pomocí kvalifikovaných 

pomocníků. 

Nepouštějte do blízkosti startovaného motoru malé děti a málo pohyblivé osoby, také 

zajistěte domácí zvířata. 

Před každým startem věnujte pozornost stavu vrtule. Poškozená, naštípnutá nebo 

nevyvážená vrtule dokáže rozebrat celý model, motor vytrhnout ze sebelépe udělaného 

uložení a třeba i smrtelně zranit poblíž stojící osoby. Nepokoušejte se poškozenou vrtuli 

opravit, je to velmi nebezpečné a raději ji vždy okamžitě nahraďte náhradní stejného typu 

a parametrů. Používejte kvalitní vrtule osvědčených výrobců, určené pro spalovací motory. 

Doporučujeme použití vrtulí Fiala, které vyvíjíme a vyrábíme my. 

Motor nestartujte v uzavřeném prostoru, ale jen na otevřeném prostranství. 

Po zhasnutí motoru mějte na paměti, že je celý motor včetně tlumiče výfuku velmi horký a 

může Vám způsobit popáleniny. Proto motor před kontrolou nebo údržbou nechce úplně 

vychladnout. 

Dodržujte pravidla protipožární ochrany, nekuřte apod., motor a model je plný benzínu. 

Stejně tak si před benzínem chraňte oči a sliznice.  

Prosíme dodržujte obecná pravidla vlastní bezpečnosti a bezpečnosti přihlížejících a 

používejte vlastní zdravý rozum podle zásady – co se teoreticky může stát, se také jednou 

stane. 

Pozn.: naše rada na závěr – spousta modelářů má pro složité, velké a drahé modely 

zpracován vlastní seznam předstartovních a kontrolních úkonů, tkz. Check List. Do něj lze 

s výhodou zapracovat i seznam kontrolních úkonů na motoru a pohonné jednotce jako 

celku. Některé nejnovější RC soupravy již tento Check list mohou mít ( Vámi vytvořený)  na 

display vysílače. 
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1. Použití motoru 

Motory VM R5-250, VM R5-420 a VM R7-800 jsou  4-taktní benzínové motory s objemem válců 250, 

420  a 800 ccm a jsou navrženy k použití v modelech letadel. Nejsou určeny ani doporučeny pro jiné 

užití. 

2. Popis motoru 

Jedná se o 4-taktní motory s rozvodem OHV a 2 ventily na válec. Mikroprocesorové zapalování 

umožňuje snadné startování a plynulý běh ve všech režimech otáček motoru. Rozměry a další údaje 

lze také najít na našich stránkách www.fialaprop.com.  

Na FB Fiala Prop, s.r.o. a You Tube kanálu Fiala Prop lze najít také mnoho informací včetně video 

návodu na správné startování  4-taktních motorů VM / FM, které se poměrně liší od startování 

podobných motorů 2-taktních. 

Přílohou tohoto návodu je také Všeobecný návod na použití  4-taktních motorů VM / FM,   Návod 

na zapalování pro 5 a 7 válcové motory  a  Návod k montáži elektrické palivové pumpy Fiala. 

3. Palivo 

Používejte bezolovnatý benzín o minimálním oktanovém čísle 95 smíchaný se syntetickým olejem 

určeným pro 2-taktní motory.  

Pro záběh doporučujeme poměr 1:25, po záběhu 1:30. Záběh by měl trvat asi 2 hodiny provozu. 

Doporučujeme oleje Valvoline – SynPower 2T – Full Synthetic, Mobil1 – Racing 2T - Full Synthetic 

nebo Repsol – Moto2T Racing. Nedoporučujeme oleje, které vytvářejí karbonové usazeniny, jako 

např Castrol. 

4. Vrtule 

Pro motory  doporučujeme následující vrtule Fiala:  

VM R5 - 250 –  2-listá : 32/20; 34/16; 34/18 

              3-listá: 30/18 

VM R5 – 420 – 2-listá: 38/24; 40/20; 42/20 

             3-listá: 38/20; 40/20 

VM R7 – 800 – 2-listá:  48/22 – 59/20 

                           3-listá: 45/24 - 50/20.  

Nejlepších výsledků dosáhnete s vrtulemi Fiala. 

 

 

http://www.fialaprop.com/
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S těmito vrtulemi by měl motor při měření na zemi dosáhnout optimálních otáček: 

 pro motor 250 R5 cca 3900 – 4400 ot/min 

pro motor  420 R5  cca 3700 – 4200 ot/min  

pro motor 800 R7 cca 2800 – 3200 ot/min . 

Při montáži a používání vrtule dbejte velmi přísně všech bezpečnostních doporučení výrobce vrtule. 

Vrtule se na motor připevňuje centrálním šroubem M10 x 1 a šesti šrouby po obvodu příruby. 

 

5. První nastartování motoru 

Řádně upevněte motor do modelu nebo na zkušební stojan pomocí všech šroubů. Nedoporučujeme 

dlouhý běh motoru na stojanu kvůli vibracím, motor namontovaný v trupu modelu se pak chová jinak 

a je to pro něj příznivější. Pokud použijete zkušební stojan, nešroubujte motor natvrdo např. na 

ocelový svařenec, ale vždy použijte alespoň desku ze dřeva apod. Ne však silentbloky! Připojte 

zapalování se zdrojem ( 4,8 – 9V, min. kapacita min. 1500 mAh).  Prosím dbejte, aby nedošlo ke 

kontaktu elektroinstalace s jakoukoli částí motoru nebo dokonce výfukového systému! Připojte 

nádrž s palivem. Zavřete pomocí sytiče vstup vzduchu do karburátoru. Protočte naprázdno (  bez 

zapnutého zapalování) motor ve smyslu jeho rotace cca 5-6 x. Vypněte sytič. Zapněte zapalování a 

startujte. Pokud motor nenaskočí po cca 5 pokusech, opakujte celou proceduru od začátku.  

Pozn.: zapalování je vybaveno bezpečnostní ochrannou funkcí, proto pokud je zapnuto a  motor je  

déle než minutu v klidu, zapalování se vypne. V takovém případě je nutno zapalování jen vypnout a 

znovu zapnout.  Popis zapalování a detaily jsou obsaženy v přiloženém návodu pro zapalování. 

6. Startování motoru 

Studený motor  

- ujistit se, že je zapalování vypnuto 

- zavřít klapku sytiče 

- 3-4 x  protočit motor, aby došlo k nasátí paliva 

- otevřít klapku sytiče a nastavit plný plyn 

- 1 x protočit motor 

- nastavit mírně zvýšený volnoběh cca 3-8% (nutno vyzkoušet u konkrétního motoru) 

- zapnout zapalování 

- nastartovat motor 

 

Teplý motor - do 4 minut od zhasnutí motoru 

- zapnout zapalování 

- nastavit mírně zvýšený volnoběh cca 3-8% (nutno vyzkoušet u konkrétního motoru) 

- nastartovat motor 
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 Teplý motor – 5 a více minut po zhasnutí motoru 

- ujistit se, že je zapalování vypnuto 

- zavřít klapku sytiče 

- 1 x  protočit motor  

- otevřít klapku sytiče 

-  nastavit mírně zvýšený volnoběh cca 3-8% (nutno vyzkoušet u konkrétního motoru)   

- zapnout zapalování 

- nastartovat motor 

 

Nastane-li situace, že motor se nespustí, došlo buď k přesycení motoru palivem, nebo naopak 

motor má chudou směs. 

Protože  tyto stavy lze obtížně detekovat, doporučujeme následující postup : 

- kontrola palivového systému ( těsnost, průchodnost, stav paliva apod.) 

- ujistit se, že je zapalování vypnuto 

- nastavit plný plyn 

- 10 x protočit motor 

- zapnout zapalování 

- nastavit mírně zvýšený volnoběh cca 3-8% (nutno vyzkoušet u konkrétního motoru) 

- nastartovat motor 

Pokud motor nelze nadále spustit doporučujeme : 

- ujistit se, že je zapalování vypnuto 

- zavřít klapku sytiče 

- 3-4 x protočit motor, aby došlo k nasátí paliva 

- otevřít klapku sytiče a nastavit plný plyn 

- 1 x protočit motor 

- nastavit mírně zvýšený volnoběh cca 3-8% (nutno vyzkoušet u konkrétního motoru) 

- zapnout zapalování 

- nastartovat motor 

 

 

Pokud motor stále nelze spustit, je nutno se obrátit na autorizovaný servis nebo přímo na 

výrobce. 

 

 

7. Záběh motoru 

Každý motor je na konci výrobního cyklu zkoušen a seřízen na základní nastavení.  Použijte palivo 

s větším poměrem oleje ( viz bod 3 tohoto návodu), tj. 1:25.  Během záběhu nedoporučujeme 

dlouhodobě překračovat otáčky motoru 2500/min při současném kontrolování teploty motoru. Tento 

režim dodržujte cca prvních 30 minut záběhu. Poté můžete krátkodobě, postupně zvyšovat otáčky až 

na nejvyšší povolené pro daný typ motoru – viz bod 4.  Celková doba záběhu je cca 2 hodiny. 
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8. Montáž motoru do modelu 

Při promýšlení umístění motoru do modelu mějte na mysli, že je naprosto nutné zabezpečit řádné 

chlazení. Použijte všech  šroubů na připevnění motoru na motorovou přepážku. Motor montujte 

přímo, bez silentbloků. Použijte samojistící matice a/nebo závitové lepidlo o střední pevnosti.  

 

9. Přepravní stav motoru 

Motor 250 R5 je dodáván z důvodu přepravy a nebezpečí poškození s demontovaným  karburátorem.  

 

Příprava karburátoru na montáž, postupně bod 1 až 3: 

 

 

 

Poloha karburátoru na motoru , obr. 1 a 2 
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Alternativní možná poloha karburátoru ( o 180  stupňů), obr. 1 a 2: 

 

10. Údržba motoru 

Motor je konstrukčně navržen tak, aby vyžadoval co nejméně údržby. Ventilová vůle se kontroluje po 

každých cca 3 hodinach provozu motoru a současně se ventily promazávají. V rámci této údržby  se 

kontroluje stav akumulátoru pro zapalování. Kontrolu svíček provádějte dle potřeby, doporučujeme 

cca po 10 hodinách provozu. Svíčka pro motor VM 250 R5 je NGK  CM 6, pro VM 420 R5 je NGK  CM 6 

a pro VM R7-800 je použita DENSO W 14MPR-U10, závit M14x1,25 ( vzdálenost elektrod 0,4mm) 

nebo Bosch CM-6RO 088, závit M14x1,25 ( vzdálenost elektrod 0,4mm) nebo NGK BPMR7A, závit 

M14x1,25. Číslování / pořadí válců je od válce č.1 ( horní) směrem doleva – CCW- č.2, 3,4,5 ( 6,7). 

Používejte prosím na seřizování a údržbu motoru velmi kvalitní nářadí, v případě imbusových klíčů 

nepoužívejte typy s „ kuličkou“ .  

Zvýšené opatrnosti prosím dbejte při dotahování / povolování šroubů M3 na víku ventilů na motoru 

250 R5! 

 

10.1. Nastavení ventilové vůle – vždy za studena! 

Správná ventilová vůle je u studeného motoru 0,1 mm. Nastavuje se pomocí přiložené měrky a klíče.  

Postup nastavení: povolte matici, umístěte měrku mezi tyčku a vahadlo a nastavujte postupným 

šroubováním vůli tak, aby měrka byla suvně sevřena. Poté matici znovu utáhněte. Po dotažení znovu 

zkontrolujte ventilovou vůli. Více vám napoví následující obrázky. Seřizujeme válec před a za tím, 

který stříhá. 
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10.2. Mazání vahadel 

Vždy při kontrole/seřizování vůle ventilů proveďte současně namazání vahadel a dříků ventilů.  

Doporučujeme olej Motul Chain lube Off road nebo podobný kvalitní olej na mazání motocyklových 

řetězů s teplotním určením do 150°C.  Jak a kde aplikovat mazivo je vidět na následujících obrázcích. 

Současně nebo alespoň čas od času je třeba kontrolovat čistotu motoru, stav / kondici akumulátoru 

pro zapalování a případně mezeru mezi elektrodami svíčky. Ta má být nastavena na 0,4 mm, pozor, 

tato vzdálenost je na nové svíčce od výrobce svíček nastavena na větší rozměr, je třeba upravit! 

Pokud jsou elektrody opálené, svíčku vyměňte.  
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11. Karburátor 

Motor je dodáván s elektrickým palivovým čerpadlem Fiala. Návod je přiložen, při instalaci se jím 

prosím řiďte.  Standardně jsou na motory montovány karburátory Walbro. Tyto karburátory jsou 

vybaveny po straně dvěma seřizovacími otočnými jehlami s označením H ( high) a L ( low).  Jehla 

označená H slouží k seřízení karburátoru/motoru v nejvyšších otáčkách a jehla s označením L naopak 

ovlivňuje nízké otáčky a přechody až do středních otáček. Základní nastavení obou jehel je 2 otáčky , 

počítáno od utažené jehly. Jemné nastavení a doladění motoru je třeba provést až po namontování 

do modelu. 

12. Opravy motoru 

Pokud během garanční doby nebo i po ní nastane nějaký problém nebo porucha, kontaktujte prosím 

Vašeho prodejce, který Vám pomůže problém vyřešit nebo se obrátí přímo na výrobce. 

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s naším výrobkem! 

 

FIALA PROP s.r.o  

Vysoká 56  

75641 LEŠNÁ  

Czech Republic  

e-mail:    info@fialaprop.cz 

www.fialaprop.com 
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