
 

Gefeliciteerd met uw aankoop van de JFC High Performance Speed Line MK2 Race Ontsteking. 

Wij hopen dat u er veel race plezier aan zal beleven. 

Het is belangrijk voordat u begint de instructies en montage beschrijving goed door leest en de 

instructie stap voor stap opvolgt . 

Gebruik een goede kwaliteit gereedschap , en gebruik voor alle bouten en moeren goede 

schroefdraad bevestigings lijm (bijv loctite of een ander merk). 

Als eerste:  

Maak de motor goed schoon en verwijder de trekstarter, koelkappen , en originele ontsteking met 

vliegwiel  (Foto 1). 

Let op de spie van het vliegwiel en de uit knop van de motor, even apart houden want deze heeft u 

weer nodig bij de montage van de JFC High Performance Speed Line MK2 Race Ontsteking. 

Controleer alle pakkingen en olie keerringen van de motor op lekkage. (Bij lekkage vervangen) 

Controleer ook of dat er geen speling op de kruk-as aanwezig is (Desgewenst vervangen) 

 

 

Montage stap 1: 

Leg de motor neer zoals op foto 1 en demonteer de twee carter bouten aan de onderzijde van de 

kruk-as (uitlaat zijde). 

Monteer nu de stator houder met de bijgeleverde inbusbouten (M5 x35mm) handvast op het carter 

volgens foto 2 verwijder nu de twee carterbouten aan de boven zijde van de kruk-as (carburateur 

zijde) en Monteer daar ook de stator houder met de bijgeleverde inbusbouten (M5 x35mm) handvast 

op het carter volgens foto 2 . Draai nu de bouten Kruislinks vast met 6,4 Nm. 



 

 

Montage stap 2: 

Monteer nu de Spie met een klein beetje vet. 

Bij het monteren van de rotor meenemer moet je er op letten dat de spie uitsparing van de rotor  

zich aan dezelfde zijde bevindt als de rotor meenemer . 

Monteer nu de rotor meenemer samen met de rotor op de kruk-as en zet deze vast met de speciale  

RVS moer en draai deze aan met 12,7 NM (Zie Foto 3). 

 

 

Montage stap 3: 

Voordat we de stator gaan monteren knip u eerst twee smalle stroken van +/- 20 x 40mm van een 

kopkaart. 

Monteer nu de stator gelijk met de aardekabel met de bijgeleverde inbus bouten (M5 x 25mm) maar 

draai deze nog niet vast, zorg er voor dat er geen kabels klem kunnen zitten tussen stator en stator 

houder. 

Steek nu de geknipte stroken tussen de stator en de rotor en draai de bouten van de stator vast met 

5.0 Nm (zie foto 4) monteer bij de Gele pijl een tay-rib zodat de aarde kabel op de juiste plaats zit. 



 

Verwijder nu de twee geknipte smalle stroken. 

 

 

 

 

Montage stap 4: 

Monteer de koelvin met de bijgeleverde inbus bouten (M4 x 30mm) en draai deze vast met 6.0 Nm 

sluit vervolgens de rode aardekabel en de zwarte kabel van de stator aan op de uitknop van de motor 

zorg er voor dat de rode aardekabel op de juiste plaats zit (zie Foto 5) monteer de koelkap over de 

cilinder en de bobine kabel met doorvoertule. 

 

 

Montage stap 4: 

Monteer nu de koelkap met trekstarter met de daar bijhorende bouten en schroeven. Sluit de 

overige zwarte kabel die van de uitknop af komt aan op de high voltage spoel. 

Monteer de aardekabel van de high voltage spoel aan een metaal deel van de motor en monteer de 

bougiedop op de bougie (zie Foto 6). 



 

 

Montage stap 5: 

Nu is de motor met de JFC High Performance Speed Line MK2 Race Ontsteking klaar om in de auto 

gebouwd te worden 

Monteer de motor met de ontsteking in de auto en monteer de high voltage spoel met beide gaten 

op een plaats bij de motor  let er wel op dat de bekabeling niet tussen draaiende delen en of tegen 

heten delen aan kan komen hier door kan er schade aan de onderdelen ontstaan en de werking van 

de High Performance Race Ontsteking belemmeren. 

 

 

Montage stap 6 Controle: 

Wij hebben met de grootste zorgvuldigheid deze set samen gesteld uit de beste componenten die er 

te krijgen zij een goede werking is afhankelijk van een aantal vaktoren een goede montage en het 

onderhoud. 

Controleer altijd na het rijden of dat er geen onderdelen los zitten en/of dat er geen beschadigingen 

zijn aan de onderdelen. 

Controleer regelmatig of dat de stekker verbindingen nog goed vast zitten. 

Zorg er voor dat er geen vuil ophoopt tussen de schoepen van de koelvin, stator, rotor en cilinder 

kortom zorg dat uw motor altijd goed schoon is voordat u gaat rijden dit verhoogt namelijk de levens 

duur. 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze montage beschrijving dan kunt u 

contact opnemen met JFC Racing. 

Mvg Team JFC Racing. 

 

 


