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                                      BMW  BOXER  MOTO  oldtimer type R51-R67
 
 Ο σωστός χρονισμός του μανιατού είναι σημαντικός προκειμένου να
παράγει πλούσιο σπινθήρα. 
 
Ο χρόνος του παραγόμενου σπινθήρα επηρεάζεται από την
ακριβή θέση του μαγνητικού ρότορα σε σχέση με την βάση του μανιατού την στιγμή που οι
πλατίνες αρχίζουν να ανοίγουν. 
 
Παρατηρήστε την εγκοπή στην κορυφή της βάσης του
ρότορα. 
 
Περιστρέψτε τον κινητήρα με το χέρι έως ότου το σημάδι S του βολάν
ευθυγραμμίζεται πλήρως με την σταθερή εγκοπή στο μπλοκ του κινητήρα (αφαιρώντας την
στρογγυλή λαστιχένια τάπα στα αριστερά του μπλόκ). 
 Σε αυτό το σημείο ελέγξτε αν η εγκοπή του μαγνητικού ρότορα, ευθυγραμμίζεται    
ΑΚΡΙΒΩΣ   με την βάση της εγκοπής
                           σχήματος V στον πλατινοφόρο.                                
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                                  ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΤΕΡ  ΒΟΧΕR
 Αφαιρούμε και τα δύο μπουζί.
 
Παίρνουμε ένα πολύμετρο και ένα μολύβι.
 
 Εφάπτουμε την μία άκρη του πολυμέτρου στις πλατίνες.
 
 Εφάπτουμε το άλλο άκρο του πολύμετρου σε γείωση (οπουδήποτε στον κινητήρα)
 
 Το πολύμετρο θα μας πει ακριβώς που ανοίγουν οι πλατίνες. 
 Εκεί είναι που έχουμε την έκρηξη.
 
 Το βελάκι πάνω από το σημάδι S θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το σταθερό ΣΗΜΑΔΙ
στο μπλοκ του κινητήρα.
 
 Βάζουμε ένα κλειδί στην βίδα του ρότορα και περιστρέφουμε κατα την κατεύθυνση που
αυτός λειτουργεί 
    ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. 
    
    Μόλις το πολύμετρο μας δείξει ότι οι
πλατίνες ανοίγουν, βάζουμε  ένα σημάδι στο βολαν . 
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Ακόμη και να δούμε τις πλατίνες να ανοίγουν σε σημείο
διαφορετικό από εκείνο με το S ευθυγραμμισμένο με το σταθερό δεν μας ενδιαφέρει για τον
συγκεκριμένο έλεγχο.
 
Δίνουμε  μία πλήρη περιστροφή. Παρατηρούμε το πολύμετρο για το
πότε θα αρχίσουν να ξανανοίγουν οι πλατίνες. Ξανασημαδεύουμε το βολάν .
 
Σε ιδανικές συνθήκες οι πλατίνες ανοίγουν δύο φορές συνεχόμενες σε συνάρτηση με την
ίδια ακριβώς θέση του βολάν (κανονικά κατά το σημείο S ). Παρόλα αυτά μάλλον θα
καταλήξουμε με δύο διαφορετικά σημάδια .
 
 Η απόσταση των δύο σημαδιών δείχνουν την διαφορά χρονισμού. 
 
 Η BMW αποδέχεται διαφορά χρονισμού μέχρι τρείς μοίρες.
                 ΟΧΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
 
 Αυτό αντιστοιχεί σε απόσταση μεταξύ των σημείων περίπου 3/16 
  Δηλ  3 μοιρες περιπου.
 
 Αν δούμε διαφορά  για 8, 10 ή ακόμα και 15 μοίρες
διαφοράς  αυτό μεταφράζεται ότι ο ένας κύλινδρος προπορεύεται  του άλλου.
Ο κύλινδρος που προπορεύεται , κάνει όλη την δουλειά, αλλα       
                υπερθερμαίνεται ,    ενώ ο άλλος  ακολουθεί. 
                                        ΔΗΛ. εχουμε προβλημα


