
Vejledning i udskiftning af starterkobling, YAMAHA XVS 1100. 

Dette er en vejledning udarbejdet på grundlag af dels manualer, dels min egen erfaring. Det er helt på eget 

ansvar at gå i gang med opgaven på egen hånd, og jeg fralægger mig ethvert ansvar for evt. fejl i min 

beskrivelse. Hvis man konstaterer at starteren ikke vil køre, bør man først kontrollere, batteri, startrelæ og 

til sidst, starteren. Konstaterer man at starteren kører rundt med en høj hvinende lyd uden at tage motoren 

med, er starterkoblingen defekt og skal skiftes. Årsagen til dette kan søges i at motoren ofte slår tilbage, 

både under start og stop. I 2003 kom Yamaha med en ny type starter med indbygget momentkobling. Dette 

har afhjulpet en stor del af problemet. Men har man en maskine fra før 2003, er der stor sandsynlighed for 

at starterkoblingen står af på et tidspunkt, især hvis man ofte er udsat for disse ”clunck”. Her er YAMAHA`S 

forklaring: 

Fra: Yamaha 2003 Motorcykel / ATV Teknisk Update  
Side 3-22  
"Tech Tips - Emne: Starter Motor 
Fabrikat: XVS 1100 (1999-2002 Models)  
Startmotoren der anvendes i 1999-2002 XVS 1100 modeller kan i nogle tilfælde blive beskadiget af 
motorens kick-back ved start og stop.  
Mulige årsager til kick-back er:  
* Lækage ved indsugningsluft  
* Tomgangshastighed for lav  
* Karburatorsynkroniseringen er forkert  
* Karburatorens blanding er for mager  
* Forkert start procedure   
For at reducere motorens kick-back under start:  
* Kontroller at ingen indsugningsluftutætheder er til stede  
* Juster tomgangshastighed (950-1050 rpm)  
* Synkroniser karburatorerne  
* Juster karburatorens blandingsskruer til at give den korrekte CO2 (1,5%)  
* Anvend den korrekte startprocedure (choker og ingen gas, når det er koldt, ingen choker og ingen 
gas, når varm)  
For at reducere muligheden for startmotorens beskadigelse under start, er momentbegrænsende 
kobling nu indarbejdet i startmotoren på 2003 modeller. Den oprindelige startmotor 5EL-81890-00-
00 er blevet erstattet med den nye type startmotor 5EL-81890-01-00, der er udstyret med en 
momentbegrænsende kobling.  
Disse ting skal naturligvis være i orden, men det er ingen garanti for at man slipper for bragene. Men er 

skaden sket, er her den fremgangsmåde jeg har anvendt. Ved udskiftning af starter, skal man være 

opmærksom på, at det er den nye model der anvendes. Det er nemt at se forskel på om det er ny eller 

gammel model. 

 

 

 

 



 

Er koblingen ødelagt, er der ingen vej tilbage, den skal udskiftes. Det kan gøres ved at følge nedenstående:  

Afmonter starter ved at fjerne starterkablet og de 2 stk. 6mm bolte. Starteren vrikkes tilbage og fjernes. 

I det hul hvor starteren var monteret, stikkes et par fingre ind således at man kan mærke en del af 

tandkransen. Denne tandkrans skal kunne dreje let og ubesværet og uden hakkende bevægelser i den ene 

retning, men IKKE i den modsatte retning. Her skal den låse med det samme. Prøv det nogle gange, Hvis 

drejningen kan foretages let, ubesværet og uden støj, er koblingen ok. Men hvis man kan mærke det 

mindste unormale er koblingen defekt og skal udskiftes. Dette foregår som følger: 

Sæt cyklen på en centerstand. 

Afmonter sidestøttefod og hæng den op på stellet med en strip. 

Afmonter venstre fodhviler 

Aftap motorolien. 

Det lille koblingsdæksel fjernes og kablet fjernes. Det er ikke nødvendigt at røre ved justeringen. 

Koblingsarmen kan vrides med en passende skiftenøgle, hvorved kablet kan frigøres. Fjern 

gearskiftestangen og gearvælgerarmen. Kontroller prikken er ud for slidsen. Der skal den sidde igen. 

Venstre sidedæksel afmonteres ved at fjerne alle unbracoskruer. Start med en bestemt skrue og sæt 

skruerne i rækkefølge i et stykke pap, da der er flere forskellige længder. Det gør samlingen lidt nemmere. 

Nu kan dækslet fjernes. Normalt slipper det let pakningen, men på grund af magneterne i generatoren kan 

det godt virke som om det ikke vel slippe, men det skal trækkes lige ud, stille og roligt indtil magnetismen 

er væk. Lad ledninger til generatoren sidde. Læg dækslet forsigtigt på et eller andet så det kommer op i 

højden, f.eks. en papkasse ca. 15 -20 cm høj. ATTENSION! Kig efter en skive der skal sidde på 

gearskifteakslen. Hvis den ikke gør det, sidder den sandsynligvis i dækslet hvor akslen går ud. Sæt skiven ind 



over gearskifteakslen og kontroller at styrebøsninger til dækslet sidder i blokken og ikke i dækslet, ellers 

træk dem ud og flyt dem til blokken. Dæk dækslet over med plastic eller klude. Læg klude i bunden af 

motoren, hvis noget skulle falde ned. 

 

Sådan lægges dækslet efter afmonteringen. 

Det bagerste knastkædedæksel fjernes fra topstykket. Med de 2 unbracoskruer væk, kan det listes ud. 

Nu skal motoren tørnes med uret med en 22mm top på møtrikken til svinghjulet. Man holder øje med 

mærkerne C på kædehjulet og D på huset, billede nr. 1. Samtidig skal hullet i det nederste tandhjul skal stå i 

en position som på billede nr. 2. Ved pilen er isat en dorn. Kig efter et 6mm hul, dornen kommer først i 

senere! 

. Billede nr. 1 



O 

Billede nr. 2 

 

Det kan være nødvendigt at tørne motoren op til 8 omgange før hullet står korrekt. 

Nu fastgøres klodsen med de medfølgende skruer til svinghjulet.  

  Værktøj til fastholdelse af svinghjul. 

Det kan være nødvendigt, alt efter hvilken topnøgle man anvender at sætte topnøglen på møtrikken før 

klodsen. Tag fat om klodsen med en passende stor rørtang for at holde igen på svinghjulet og løsn derefter 

møtrikken, men lad den sidde. Der er normalt højregevind, men der skal bruges noget kraft, da den er 

spændt 175NM. Når møtrikken er løsnet, fjernes klodsen og topnøglen, men lad møtrikken sidde. 

Møtrikken skrues på plads igen med fingrende og dernæst 1 omgang tilbage. Aftræksværktøjet monteres 

med de medfølgende skruer der skrues ca. 10 mm ind svinghjulet, derefter spændes møtrikkerne jævnt og 

lige til et passene moment. E n blød dorn af alu, kobber eller messing, ca. 20 mm, skal bruges til at give et 

hårdt præcist slag på aftrækker pladen. Som regel slipper den med et samme, hvilket kan mærkes ved at 

svinghjulet kan rokkes en smule, ellers efterspændes møtrikkerne og slaget gentages.Når svinghjulet er 

løst, fjernes  aftrækkeren. 



Skub nu svinghjulet forsigtigt ind på plads og fjern møtrik og skive. Notgangen i svinghjulet skal vende 

opad. Se nu efter mærket på det øverste kædeknasthjul. Mærket skal være som på billede nr. 1. Hvis det 

ikke står helt korrekt, tørnes svinghjulet en anelse mod uret, og tilbage til mærkerne står korrekt. 

Sæt en 6mm dorn, spidset i den ene ende, ind i hullet i det nederste tandhjul som vist på billede nr. 2 ved 

pilen. Vær opmærksom på at dornen kommer helt ind igennem hjulet, der består af 2 hjul uden på 

hinanden med et fjedersystem der forskyder hjulene hvis ikke dornen er på plads. Tag fat BAGOM 

svinghjulet således at man har fat om startkoblingen og det mindre tandhjul . Det er meget vigtigt at det 

hele følger med som en enhed. Se billede nr. 3. Forsigtigt, UDEN at dreje på noget som helst, fjernes 

svinghjulet med starterkobling og tandhjul som en enhed. Så langt så godt. Forhåbentligt. Hvis ikke det lille 

tandhjul følger med, falder der stifter og fjedre ned i motoren og så er der for alvor problemer. 

Nu lægges det hele på et rent bord og det lille tandhjulet lirkes op med et par skruetrækkere. 

 
Billede nr. 3 

 Pas på at holde styr på de fjedre og stifter der nu falder ud. Der skal være 6 stk. af hver. Fjern låsering og 

skive. Hvis startkransen kan drejes højre om, gør man det samtidig med at man løfter den til den slipper. Nu 

fjernes alle unbracoskruerne og flangen kan fjernes. Det store envejsleje tages ud og lægges på bordet 

UDEN at vende det rundt. Det midterste nåleleje fjernes. Nu skal alt gøres fuldstændigt rent med afvask og 

tørring med trykluft. Hvis delene ligner noget på billederne herunder, skal de udskiftes.   

  

Den nye envejskobling pakkes ud og lægges på bordet således at rullerne peger samme vej som det gamle 

leje. Kanten på lejeholderen skal vende opad. Vær opmærksom på, at der ikke er faldet nogle ruller ud 

under forsendelsen. Hvis det er tilfældet skal de sættes på plads igen. Træk en af de nye ruller ud, så man 

kan se hvordan de skal vende. Sæt de manglende ruller i med et let tryk. Vær opmærksom på at de sidder 

nøjagtigt på samme måde alle ruller. De kan vendes forkert, så tjek en ekstra gang. Læg lejet på plads i 

flangen som det gamle. Nemmest ved samtidig at udføre en drejende bevægelse. Ingen vold. Når det ligger 

hvor det skal, lægges flange og leje på plads således at det ekstra hul er udfor hullet i svinghjulet. Se billede 

nr. 4, mrk. a og b. Skruerne monteres med en klat locktite eller anden skruesikring og spændes jævnt rundt 

afsluttende med et moment på 12NM. 



 
Billede nr. 4 

Det nye nåleleje sættes på plads. Det nye store tandhjul, der jo er en del af envejskoblingen, monteres nu 

ved at vende og dreje hele svinghjulet samtidig med at man drejer tandkransen med uret. Dette kan være 

lidt vanskeligt, så hav lidt tålmodighed. Pas på ikke at få skubbet nogle ruller ud af lejeholderen. Når hjulet 

smutter ned i lejet, skal det kunne dreje let og ubesværet med uret, men omgående låse mod uret. Der er 

en pil på lejeflangen. Tandhjulet skal låse i pilens retning. Der smøres med motorolie i lejerne, skiven og 

låseringen monteres. De 6 fjedre og stifter lægges på plads i ydersiderne. Tandhjulet lægges på plads 

således at prikken på tandhjulet peger mod noten billede nr. 6. Tappene skal stå i fjedermellemrummet, 

mrk.d. Se billede nr. 5 

 
Billede nr. 5 

 
Billede nr. 6 

Når det er gjort, trykkes tandhjulet ned på plads. Nu skal det hele arbejde let og ubesværet med låsning 

mod uret i pilens retning. 



 På det lille tandhjul mærkes de to tænder på hver sin side af prikken, på yderkanten af tænderne, billede 

nr. 6 mrk. a, med en tusch eller lignende. Helst en hvid eller gul farve.  

På tandhjulet på motoren mærkes den tand udfor prikkerne uden at dreje hjulet. På billede nr. 2 ses 

prikkerne ned mod krumtappen. 

Kontroller at federen sidder i notgangen på krumtapakslen. Se billede nr. 7. Mrk. C. Tag nu forsigtigt hele 

svinghjulet med notgangen opad. Før det ind over akslen således at svinghjulet fanger noten. Tandhjulene 

nærmer sig hinanden. Kontroller tuschmærkerne på tandhjulene således at de vil komme til at stå korrekt. 

Mrk. a og b. Der skal lirkes forsigtig for ikke at dreje tandhjulene, og det kan være lidt vanskeligt at se 

mærkerne. Et lille tandlægespejl er et must.  

 
Billede nr. 7 

Hvis man mener det hele passer trykkes svinghjulet ind på plads. Skive og møtrik monteres på 

krumtapakselen og spændes let uden at dreje på noget. DEN INDSATTE 6MM. DORN TRÆKKES UD! 

 Hvis man er usikker på om det er samlet korrekt, tager man fat om svinghjulet og drejer svinghjulet ca 90 

grader mod uret. Så sættes sidedækslet løst tilbage på plads og de 2 propper fjernes. Med en 22mm 

topnøgle, drejes krumtappen forsigtigt MED uret indtil men kan se ”T” mærket i det lille dækselhul ud for 

stregen. Nu skal mærket på det øverste kædehjul stå ud for mærket på huset. Se billeder nr. 8, mrk. a, b, c 

og d. Passer de, fjernes sidedækslet igen. 



 Billeder nr. 8 

Sådan ses mærket, og ikke som vist i servicemanualen! 

 

Klodsen med de 3 skruer fastgøres på svinghjulet, husk at få topnøglen med på plads. Møtrikken skal nu 

spændes med 175NM, mens der fastholdes om klodsen med en rørtang.  Tørn krumtappen rundt, med uret, 

og kontroller at det hele løber let og lige. 

Fjern nu den gamle dækselpakning fra dækslet og blokken UDEN at beskadige fladerne og uden at der 

falder gamle pakningsrester ned i motoren.Dæk over med klude! Kontroller at styrebøsningerne er på plads 

i blokken og sæt den nye dækselpakning på plads. Et par enkelte prikker silikone kan være nødvendigt for 

at holde pakningen på plads. Hvis den gamle simmerring i dækslet til gearskifteakslen ønskes udskiftet, 

fjernes den NU. Slå den ud fra indersiden af dækselet UDEN at beskadige lejet.  Et par 6mm styrebolte, 

(f.eks.2 stk M6x80 hvor hovedet er skåret af og enderne tilspidset) skrues i blokken i et par af yderhullerne 

og det rengjorte dæksel føres ind over boltene. Der skal holdes lidt igen, da magneterne pludselig tager 

over. Sørg for at det virkelig kommer lige ind på plads og ind over styrebøsningerne. Smør alle 

dækselboltene med antislip og skru dem i der hvor de oprindeligt sad. Kontroller indstillingsmærker på 

svinghjul og kædehjul som før. Boltene spændes jævnt hele vejen rundt afsluttende med et moment på 

10NM. Hvis simmeringen er fjernet, sættes en ny ind over akslen og trykkes forsigtigt i bund med en dorn. 



Koblingskabel og geararm med stang monteres. Kontroller at kobling og gearskift fungerer korrekt. Monter 

koblingsdæksel. Monter ventilkædedæksel, 10 NM. Stik fingrene ind og kontroller for sidste gang at 

startkransen drejer fint i en retning og låser i den anden retning. Starteren, hvad enten der er tale om en ny 

eller det er den gamle der er renoveret, lirkes nu på plads uden at ødelægge oringen. Starteren skrues fast, 

10 NM, og kablet monteres. Påfyld olie til normalt niveau. Monter støtteben og fodhviler med 64 NM. Tryk 

på startknappen og den liflige lyd vil brede sig.  

Følgende dele skal anvendes: 

5EL-15517-10-00 idler gear 2 

93310-5720G-00 bearing 

5EL-15590-00-00 one way clutch 

5EL-81890-01-00 new updated starter  

90201-72008-00 washer plate 

93440-68180-00 cir-clip 

5EL-15451-00-00 gasket 

  
Følgende værktøj skal anvendes: 

5 mm. Unbraconøgle 

6 mm. Unbraconøgle 

19 mm topnøgle 

22mm topnøgle 

Skralde og kort forlænger (helst 50mm forlænger) 

Skruetrækker 

Momentnøgler 0-20NM og 0-200NM 

Holder til svinghjul 

Aftrækker for svinghjul 

6mm rund dorn affaset i den ene ende. 

2 stk 6mm styrebolte 

Pakningskraber 

Almindeligt håndværktøj forventes at komme i brug. 
 
Og så skal der lige afses et par timer, men er det første gang så regn med 3-4 timer 

God fornøjelse. 
 
Palle Flygenring 
Gryneparken 42 
3740 Svaneke 
Tlf: 56 97 23 13 
Email: palle@flygenring.dk 
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