
naknaDna vGraDnja 
TracTion conTroLa

Kaj je traction control
Je sistem proti zdrsevanju pogonskega kolesa pri pospeše-

vanju. 

Kako deluje?
Deluje na principu merjenja vrtenja prednjega in zadnjega 

kolesa. V primeru, da se zadnje kolo vrti hitreje kot prednje, 
sistem odvzame moč motorja do stopnje, da se kolo ne vrti v 
prazno in da se oprijem zadnje pnevmatike optimizira.

Katere sestavne dele 
potrebujemo za vgradnjo?f
Potebujemo 

ustrezno elektroniko, ki podpira funkcijo tega sistema•	
čitalec hitrosti prednjega kolesa (senzor)•	
dajalnik hitrosti prednjega kolesa (zobato kolo - •	
impulzator)
čitalec hitrosti vrtenja zadnjega kolesa (senzor)•	
dajalnik hitrosti vrtenja zadnjega kolesa•	
komplet kablov, ki sistem povezuje•	
programsko opremo•	

Pri Hondi so naredili tekmovalni paket elektronike HRC, ki 
omogoča poleg vseh drugih zadev za optimizacijo pogonskega 
agregata tudi vgradnjo in nastavitev sistema proti zdrsu za-
dnjega kolesa.

Na trgu je možno kupiti izdelke več različnih proizvajalcev 
elektronike (npr. Magneti Marelli …), prav tako tudi celotnih 
sistemov proti zdrsu. Le malokdo pa ponuja celotni operacijski 
sistem za optimizacijo kompletnega motorja. 

TracTion conTrol 

Traction  control ali po slovensko 
nadzor proti zdrsu pogonskega 
kolesa v zadnjem času na novih 

modelih motociklov vse pogosteje 
srečujemo kot del serijske opreme, a 
kljub temu s tem varnostnim sistemom 
niso opremljeni prav vsi motocikli. 
Sistem vozniku pomaga v ekstremnih 
razmerah, kot sta slab asfalt in dež, da 
se pogonsko kolo ne bi po nepotrebnem 
zavrtelo »v prazno« in s tem botrovalo 
k izgubi nadzora nad motociklom, kar 
skoraj v večini primerov vodi k padcu. Ker 
je traction control v svetu motociklizma 
novost, in ker so ga motoristi dobro 
sprejeli, je bilo seveda pričakovati, da 
bodo proizvajalci nadzor proti zdrsu 
kolesa ponudili kot naknadno opcijo, 
saj sistem sedaj lahko vgradimo tudi 
na motocikel, ki le-tega serijsko nima. 
V podjetju Čarman Motorsport smo 
si ogledali, kako poteka naknadna 
namestitev sistema, kako se nastavlja 
in kako se ga med samo vožnjo čuti, 
ko posega v pregroba pospeševanja 
voznika. 

Besedilo in foto: Čarman Motosport

Vgrajeni Traction control mora krotiti CBR1000RR z 204 
KS na zadnjem kolesu.

Vsak vgrajen traction control je potrebno še posebej 
nastaviti.
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Kako poteka vgradnja?
Na motor namestimo elektroniko, potegnemo kable do 

prednjega in zadnjega senzorja, namestimo impulzator … 
Sledi vnašanje podatkov o prestavnih razmerjih in motorju z 
namenom, da lahko elektronika izračuna natančno hitrost 
vrtenja prednjega in zadnjega kolesa. Vsak poseg v prestavna 
razmerja in ciklistiko motorja potrebuje dodatne spremembe 
v programu. 

Kako se traction control 
nastavlja? 

Traction kontrol po montaži še ni optimalno nastavljen. Po-
navadi je nastavljen na najbolj koservativno, varno, občutljivo 
možnost (vklopi se takoj, ko sistem začuti kakršnokoli razliko v 
vrtenju), za kar pa vemo, da se tudi pri tekoči cestni vožnji ne-
nehno dogaja. Zato je takšna nastavitev za tekmovalne steze 
manj primerna (mogoče za kakšne dežne razmere).

Nastavljamo dve spremenljivki, ki v končni fazi pripeljeta 
do enakega učinka, to je zmanjšanje moči motorja v kritičnih 
trenutkih:

a) vbriz goriva (fuel injection)
b) elektonski vžig (Ignition)

HRC elektronika ima na voljo preko 800 kombinacij za na-
stavitev občutljivosti celotnega sistema. Pri nastavitvah ima 
elektronski vžig vlogo bolj surovega prekinjanja delovanja mo-
torja, vbrizg goriva pa se da dozirati znatno mehkeje in poskrbi 
za bolj tekoče prekinjanje.

Kako se čuti to med vožnjo?
Sistem je neverjeten. Na pisti v Brnu je Gašper naredil svoje 

prve kroge z vgrajenim in nastavljenim sistemom: ko si v za-
voju, na kolenu, z enakomerno odprtim plinom, pri 130 km/h, 
odpreš ročico plina do konca! Motocikel se ne odzove s high-
siderjem s polno močjo in zdrsom, ampak prične t.i. grgrati, 
počasi nabirati vrtljaje, vse odvisno od tega, kako hitro moto-
cikel postavljamo iz nagiba v navpičen položaj. Vse je odvisno 
tudi od podlage, npr. testni krogi so bili narejeni v polsuhem 

asfaltu, zato je bilo tudi vkljapljanje  množičnejše. Pri suhi pod-
lagi, dobrem asfaltu, dobrih gumah pa te potem dobesedno 
izstreli iz ovinka, ponavadi po zadnjem kolesu. Neverjetno, 
toda resnično.

Koliko to stane?
Mali paket ali osnovna varianta stane okoli 1600 € brez 

vgradnje in optimizacije mape motorja. V to spadajo elek-
tronika ECU, električna napeljava, senzorji in zobato kolo ali 
impulzator. 

Večji paket pa se vrti okoli 2350 €, v to je všteto malo več 
opreme. Poleg zgoraj naštetih delov so to še HRC števec, levo 
stikalo HRC za menjanje map in dodatne funkcije, programska 
oprema, in priključek za spreminjanje programa.

Tistim, ki že imajo HRC elektroniko (teh je že kar nekaj), je 
potrebno dodati samo senzor z nosilci in impulzatorjem ter 
napeljavo, cena brez vgradnje in programiranja pa znaša pri-
bližno 350 €. Tudi ostali dve ceni sta brez montaže.

Čitalec hitrosti vrtenja prednjega kolesa

Zobato kolo - impulzator na prednjem kolesu
Čitalec hitrosti vrtenja zadnjega kolesa, nameščen 
na pogonski agregat - odčitavanje hitrosti vrtenja 
zobnikov
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