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    MAGNETO zapalovací šestiválcové  

LUN 2221.13 ( Sh 0744 ) 

typ 9276.570 

Magneto je zdroj elektrických impulzů vysokého 

napětí pro jednotlivé válce spalovacího motoru. 

Impulz vysokého napětí se indukuje v samostatném 

transformátoru, odkud je přes rozdělovač přiváděn 

k jednotlivým zapalovacím svíčkám. Za jednu otáčku 

hřídele vytvoří magneto šest pracovních impulzů. 

Magneto je opatřeno odstředivým regulátorem, 

které způsobuje úhlovou změnu polohy pracovních 

impulzů, tj. předstih zapalování. 

 

největší trvale přípustné otáčky za minutu 2 000 minˉ¹ 

rozsah samočinné odstředivé regulace zážehu 0° až 12°30´ 

průběh samočinné regulace zážehu dle 02-8940.04 

Přípustná teplota okolí pro normální provoz  -40° až + 60 C° 

Přípustná nadmořská výška pro normální provoz 8 000 m 

Hmotnost max. 3,25 kg 

Typové schválení k leteckému provozu S-59-01/18-79 

Vyzkoušen podle technických podmínek TPF č.02-0910-63 
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NÁHRADNÍ DÍLY LUN 2221.13 
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pozice (nákres) číslo výkresu název dílu 

01 8801760 stínící víko 

02 8465100 stínící kryt 

03 8800630 rozdělovací víko s transformátorem 

  8436690 rozdělovací víko 

04 8437430 rozdělovací raménko 

05 8802400 ložiskové víko sest. 

  8312400 ložiskové víko 

06 8003640 rotor sestavený 

08 8491070 hřídel s unašečem 

09 8000650 stator sestavený 

10 8458550 těleso s ložisky 

11 8498490 kondenzátor  

21 4200740 těsnící vložka 

22 0260910 šroub 

23 0760360 matice 

25 8802050 koncovka vývodu nízkého napětí 

27 0260820 šroub transformátoru 

29 8328350 transformátor 

30 4500540 pružina nízkého napětí 

31 8480630 kartáč sestavený 

37 3890770 vačka 

41 6010200 vložka 

46 6850380 závaží se zářezem 

47 6850400 čelo s čepy 

48 324137050 ložisko E15-P6 

49 8020310 přerušovač sestavený 

50 324137052 ložisko E12-P6 (66012 nebo L6012) 

51 6850390 závaží s výstupkem 

  8436350 vývod nízkého napětí 

  6951670 hvězdice opracovaná 

  8022150 přerušovací raménko 

  8384860 držák kontaktu 

  8802410 unašeč s čepy 
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