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FABRIOUE NATIONALE D'ARMËS DE GUERRE,

s. a.

HERSTAL bij LU|K

Deze werkplaarsinslruciies betrefÍen de F. N. motorriiwielen, rype Xril M,
geleverd aan de Ministerie van Landsverdediging volgens de conrracten:

10.000 tot I O.l l 6

l0.ll8 tol

10.23ó

10.239 tot I0.242

ta.24s

ló.247 iot I0.251
ContÍact

10.257

n' C/7A106O/12/t.N.

l02O motorriiwielen
Reeks : frames en moloren

I0.2ó8 tot 1O.412
I 0.41

4 lor

I

0.441

10.443 tot 10.773

n"

1O.775 tot 10.940

tot 10.953
tot 10.985
1O.987 tot I 1.021
I L023 tot I 1.032
I 1.034 tor I1.048
1O.942

10.955

lo.1t7
I O.4r 3

Contract n" BCIR 3341
75 vervangingsmotoren voor de
t 020 moiorriiwielen, hierboven
vermeld.
Reeks

: moloren

10.774
t 0.94 t
10.954
10.986

I1.o22

n"

I t.033
I 1.049 tot I

Contracr n'' C/7AlO60101/F.N.

l9 moiorriiwielen .. Luchtmachl '
: Írames en moloren n'

Reeks

l.l l5

10.237 en I0.238

I0.243 en 10.244
1o.246
10.252 tot 1O.25ó
r 0.258

10.260 tot 10.267
Contract n" C/70196O/Ol /F.N.

I motorriiwiel . Zeemacht o
: frame en motor n"

10.259

Reeks

VOORWOORD

Deze insïructies geven de noodzakeliike
inlichtingen betreffende het motorriiwiel
F.

N. XIII M.

Bii iedere

correspondenïie over een F. N.
moïorriiwiel verzuime men nooit de opgave
van :

- het moïornummer;
- het framenummer,.
- het nummer van het eventueel
vervangen onderdeel.

te

ALGEHENE INLICHTIN6EN
i: e":-::-s \:r <::.r'o3€r \:crz.-:.e e,-': -

niunr cilinCerkcp rs meï tapbcuien op Ce ciiinCer
bevesïigd. De bus mel draad voor de bougie van
l4 mm is van brons.

De lichimetalen zuiger is voorzien van twee
compressieveren en twee olieschraapveren.
De zuigerpen'van 22 mm diameter is van gecemenïeerd en gehard staal. Hii zit vast in de
driifsiang en draaiï in de zuigerbussen. De toelaaÍbare beginspeling van de zuiger in de cilinder

bedraagt 0,07 mm (zuiger gemeïen op de
grootste diameter aan de onderzijde van de
mantel).

Zuigerveren :
i'' gietiizeren compressieveren van een breedïe

van3mm;
2'' gietiizeren olieschraapveren, gegroefd en
voorzien van gaien voor het terugleiden
van de olie ; veerbreedte 3,5 mm.

De kleppen worden geleid in klepleiders van
poreus gietiizer. De inlaatkleppen ziin gemerkt A,

=

3 L-

Motor 450 cc. S.V. (rechts).

terwiil de uitlaatkleppen gemerkl ziin E.

IJ.OTOR:

:

:

jer moïor 450

cc. is van hei vierslag

QÁ E rnm.
*
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le c ncerinhoud is 45C cc.
J:

cornpressieverhouding is ór'1.

l= l:axirnumsnellreid is I O5 km per uur.
l:

<rulssnelheid is ó0 km per uur.

-:'

r,raximum aêntal toeren is 4.OOO p. m.

l: cverbrengingsverhouding in de 4".ver:-= .9 geefï een snelheid van 25,6 km bii 1.000
-:a-:-':an de motor.
-:-

<

eine kettingwiel heeft l 3 tanden.

::-'erkeiïingwiel heeft 3l tanden.

::- reien

cilinder is voorzien van koelFig. 2.

-

Motor 450 cc. S.V. (links).

De

::= -r i-.s:n de kleppen en klepstoters, koud
::.'-=-=-. Í--cet 0,lO mm bedragen voor de inlaat
=- l,I5 : - \'oor de uitlaat.
l: r'- rls ceslaat uir vijf delen, n.l. de 2
. =:., : :r ir:t hun ingeperste cilíndrische as
=-:., --:--,,, .r;^
e,s -lue 2 vliegwielen verenigt;
l::: : ,:- -:- conische type me-t bevestigings-33-.^. le kr'.kas draait vrij (speling van 0,04
':: l.l? --l in in het carter geperste bussen; de
-:::-:-::.3 ziiCelingse aanvangsspeling iigt
'-ss:- l,l5

en 0,,]5 mm.

l::,:::i
T-vormige smeedstalen driifstang is
::- r=: l: \an de grole kop voorzien van een
:-' anïi-frictiemetalen voering met een
:- - !55 IaI 0,O7 mm. Behalve de axiale
j -.:i de drijfstang ook een zildelingse
: - ::: =r, die zowel noodzakeliik is voor
::::: srering
van de verschillende draai^ :^ ',an de cilinders als voor een goede

::

Ce krukas (speling van 0,35 toí

l: s*-:'rg wordi verzekerd door een tandvan grote capaciteit, die de olie
.:: ' ::- =::-3
1'-i<as voert door speciale leidingen en
'
=.' :- : - l:re onderdelen door middel van spat:--- -: l: gebruikie olie valï onderin heï
.=".' a' ,'.:rcf weder door de pomp aangezogen/
-:::- r::- een fllter van filn meïaalgaas gepas:==-r , ::'zich onder het olieniveau bevindt.
:=- ,.
dsklep, die is afgesteld op 3 kg
-='.. . :-: =cceningen gesloten zijn, begrenst de
.--. -=' -=3elr zodoende de hoeveelheid olie in
-:- : -:, --:sysïeem.
Hel is gewenst, de motor niel le lang onl.

<ccpeld met een ingeschakelde versnelling le
l::en Craaien, daar in dit geval de oliepomp niel
r-:edraail en dus geen olie leverl.
.'.." ==" :et oponthoud enige tiid moei duren,
-:- re voorkeur het versnellingspedaal
:,-': e sïand te plaaisen.
--=-^l;^.

:Ê

eo

4

30

gedurende

het inriiden en in

de

n de zomer.

-': e sland.

Een systeem van in

4

deze delen ziin opgesloten

in het motor-

van de motor.

De schakelaar bestaat uit een systeem van
palraderen en pallen, dat de bedíeningsas van
de vorken beweegt door bemiddelíng vên een
getande overbrenging, waarop de vergrendeling
is aangebracht. Het omschakelen wordt bewerkstelligd met een enkelvoudig pedaal, in de volgende volgorde :
l" versnelling, naar beneden drukken;
2" versnelling, naar boven bewegen ;
3" versnelling, naar boven bewegen;
4" versnelling, naar boven bewegen.
Terugschakelen op de eerstvolgende lagere
versnelling geschiedt door het neerdrukken van
het pedaal.

Het aanzelien met de voet geschiedt door
middel van een kruk (kickstarter), die de beweging overbrengt door tussenkomsï van het
tandwiel van de eerste versnelling.
De gemakkelijk toegankelilke decompresseur
o{ ontluchter bestaat uit een op de luiste wijze
op de krukas gespiedde bronzen schilf, die op
het iuisle ogenblik een opening vrii geeft, die
verbinding geeft met de buitenlucht.
De l" Amal carburator z.g. < horizontaal >, met
enkelvoudige vlotterkamer is met 2 tapbouten aan

de cilinder bevestigd. De gazregeling geschiedt
vanaf het stuur door middel van een draaibaar
handvat met grote spoed ; de luchtschuif, waarmede het aanslaan bii koud weer vergemakkeliikt wordt, wordt bediend met een op de
carburator zelf bevesïigd stangetie.
De diameter vên de diffuseur (venÍuri) is
25,4 mm.
De schuif draagt het n" ó/4 Amal.
De sproeier is I 30 of 'l40.

De vlotternaald moet zich in de middenstand
bevinden.

Door en halve slag met het handvat geeft men

vol

gas.

De luchtstang geeft in geheel opgelichte stand

de langs-

-: ::-,ivende klauwen maakt mogeliik, hei
-.',. :. : ";.;;- ;;;;;il;;; .;"..p-.""a",""a"
': - : "'. e ,'3st
met ziin as te verenigen. Deze
.:-::-- . ^3 wordt verkregen door midder van
..'..- : e door het versnellingpedaal en de
::- :. : ::' ;erplaatst worden op een gegroefde
--

Al

carter en worden riikeliik gesmeerd door de olie

de maximum luchïtoevoer.
Heï sïationnair draaien wordt geregeld door
middel van een aanslagschroef, die het geheel
afsluiten van de schuif verhindert,, lerwiil met
een andere schroef de luchtïoevoer geregeld
wordt.

Het afsiellen van het stationnair draaien geschiedt met maximum na-ontsteking.

fÍT

RJJW]ELGEDEELTE.

:r::-e

bestaaï

uit

aan

geiasïe buizen.

-:r achterwiel is met het
t-;13 verbonden door een
::.'. eecbare vork.

le stand vàn frame en
. ien opzichte van elkaar
...'r- ceregeld door rubber
"?.',, ce voldoende be.'.:l -? ..,.1 heï wiel ïoe,',

:-:^.

Fig. 3.

die men links
maakt mone neer te zetten, zonder gebruik
ce achterstandaard.

.:-<

bestaat

uit twee

hoofdbestand-

-

Motorrijwiel 450 cc. Xlll M (links).
De overbrenging van de versnellingbak op het
achterwiel geschiedt door een ketting met een

rolafstand van

s--:rvork en de beweegliike vork, die

-:::i.

!----.:'< heeft aan ziin uiteinde een hori: :: l= :eweegliike vork, die het wiel en
= - ..' r-:àgï, is scharnierend met deze as

:

5/8"

en van een breedte van

3/8".

De schokdemper bevindt zich in de achternaaf.

Deze bestaat uit ó rubberblokken, die zich
bevinden in de dikte van het kettingwiel.
De belangrijkste gegevens betreffende wielen
en banden ziin :

t 19 \ 2,5 ;
: 26 \ 3,5 ;
Omtrek : 2]0 m;
Velgen

| = = :=' ':: cphanging wordt verkregen door
-::=' - -.-^ :'e de verbinding vormen ïussen
-: :'- --.:-.r =- Ce beweegliike vork.
) = -'= =- -: . en ziin voorzien van kogellagers
: - : - -: :;:'s. Aan de achterziide is een naaf
- :' :'::.-. -=-:nteerd, die mogeliik maakt het
- '= .=--.1 '=-.n .onáur. de keiting of de rem

'- --"-:-:'

Banden

Bandenspanning vóór z 1,25 kg/cm! ;
Bandenspanning achter : l,7S kg7'cm:.

lnstrumentenbord : op de kop van de vork is
een instrumentenbord bevestigd, waarop in het
midden de kilometerteller en links de verstelling
van het ontstekingstiidstip ziin aangebracht.

D: r:nr;rr::r zijn

,'}

trornmel-

remmen. De achlerrem wordt

bediend met een pedaal,
lerwiil de voorrem wordt
aangeïrokken met een rechts

êan het sluur

aangebracht

handel, dat door een bow.
denkabel meÍ de rem verbonden is. Beide remmen
ziin nasÍelbaar.
Het benzinereservoir heeft

een inhoud van
r5 l.
- -:' - l'Áoïorriiwiel^450

cc.

Xlll M

ongeveer

(rechts).

5

rir

r,:.1-:li,

r:

'i"

r::i:aí'reijngen van de
--^-,

=

=

a
z.z a^ó
-v

machine:

I--lr l/

-::::3 iCSC mm ;
:'==:-: -=i s:ruf : 750 mm ;
.

-.:tr-: zc.aer sluur : 580 mm.

HET GEREEDSCHAP, DAT MET IEDER MOTORRIJ.
WIEL MEDE GELEVERD WORDT, OMVAT:

.;=-:::::-:::as met een poetsdoek en
::.. : .::' a:rpen, bougies, enz.
::--:=.:':::eier I 3.'] l4ó SM.
I' ::-.::t-:-=rs l3.ll27 SM.
l3.ll47 SM.
- ::^:=-:'-<reter
SM.
.:-!-3:.-e sleuÍel l3.l'i48
,l50
::^.:.-3- .'a.g l3.l ,l52SM.
^-:-: :- ::i'srel l3.l
SM.
: =:., -: l3.l153 SM.
'. :: :-:c:ird l3.l'l54 SM.

-:::'.':tr..s

voor de banden

een

l3.l 'l55 SM.

13.113ó_5M

13.'1

1ó3.5M.

oq*\
Í

12.001 t.

tSiln*

Fig. 5.

gezien.
- Het motorriiwiel van boven

13.1 153.sM

13.1139,

f:.liiqr

1

J

ww
1

--\)

/

3.1 154.SM.

13.1140.5M.

n

-'l

losse ketïingschakels.

rol iizerdraad.
I dubbele piipsleutel (wielmoeren)
t3.t t3r sM.
'I bougiemaat 13.1 I40 SM.
I

13.1152.SM.

'. ' :r3

reservebougie.

4 reservelampen.

13.1155.SM

13.1143

I
I
I
I
I
I
I

2
13.1147.SM.

r+:.*ry+aËï{S

I

sïeeksleutel van 8-'l0 54504 A.
steeksleutel 1 2-l 4 11 .1957.
steeksleutel 17-21 91.996.
bougie-piipsleutel van 2l-23 8ó..l878.
pen voor piipsleutel 12.1934.
bandenpomp I 3.1 I 3ó SM.
sleutel van l0 voor klepstoters 12'1942.
sleutels van l2 voor klepstoters 12.1943.
verbinder voor monïage van de ketting

r3.t I38 SM.

1 pilpsleutel van 14 voor

cilinderkop-

moeren l3.l139.
piipsleutel van 26 l3.l143.

Fig. ó. - Gereedschap.

I
2 reserve rubberringen
I ca rbu ralors proeier.

voor achtervering.

GEBRUIK
','=-, ,::z:lere zich ervan, dat er olie in de

*.-.'

:, ::cr niet boven het op de peilstok aan.==.. =^ ::.,, ia; er benzine in het reservoir is
=- ..' r: ::-.k:ling voor de versnellingen in de

en

EENYOUDIGE YERZORGING

AFÏAPPEN VAN DE MOTOR.

' Moet geschieden bij warme motor, zodat de
olie gemakkeliik uit heÍ carter loopt.

^--^-.1 ^+--r

\.:.- -=r Ce benzinekraan heeft geopend,
.:"'. ='. -:n of de benzine naar de carburator
. :. :,
r:r :e laatste le verdrinken, waardoor

=.?
:e :e:zi:e
cc
De
. ^

i-:::s::uif

-:-^

geheel afsluiten en de ontsteking
za++t
--,,en.

-':-z.iaa

Al,,'c:e^s

I

het carter zou lopen.

:ei

gasnrengsel.

:--'.a-'ê:Í

êanzetïen en met het draaibare
^ 3 - 3 . êi ce gasschuif een weinig openen; bii een
t ^'.e i:3c cp de kickstarter zal de motor aan-

l::':

ce motor loopt moet men voor.-':'e< -3 geven (stangetie naar boven) en de
-:-'<:3

C:enen.

C- :' 'e riiCen moet men geheel ontkoppelen,

,3-,: :3rs ret

'l

versnellingpedaal zonder schok

::-:: :::r beneden drukken om de le ver:-: -l - ': schakelen en daarna, terwiil men
; -r ;-l;-, :e koppeling geleideliik ioslaten.
C- oter ie schakelen in de 2',3e en 4e moet
-.' g:: efsiuiten, vervolgens ontkoppelen en
-:':::a:l naar boven trekken, steeds zonder
:.:'^::s- :3 en zonder schok.
le -=-':ale siand ligt Íussen de lu en 2u ver:-3 -,r
GEB

R.U

Het verdient aanbeveling de oliestand dikwiils
te controleren en deze slechts bij uitzondering te
laten dalen tot in de nabijheid van het merkteken
<<

minimum >.

contacï aên te zetlen verdient het

.:-.:.: -:,
malen op de kickstarter Íe
'-::p:^ c-:=r=rige
gebruikmaking van de kleplichÍer,
:er : -i= :e cilinder te vullen meï een vers en
:a.-3:ae.

Dit ledigen moet de eersÍe maal geschieden
na 500 km om de fiine deelties van het inlopen
te verwiideren, vervolgens iedere i500 km.

IK,

^+^-1. aanbeveling,
-= , ---r =rr srerx
vooral bii koud
...::- :: -:icr
enige ogenblikken met een iets
-:l:- -..::^lal dan bii stationnair draaien te
.-:- :::-, ten einde de motorolie te ver..
-- :- op het ogenblik van af riiden een
=-;:::= :-:':3 te verkrijgen.

SMERING

VAN DE

KETTING.

Hoewel de ketting gesmeerd wordt door de
oliedampen, die ontwiiken door de ontluchter,

moet deze periodiek gereinigd worden met
petroleum en goed besmeerd met, bij voorkeur

gegrafiteerd, vet.
SMEREN

VAN DE

BEDIENINGSKABETS.

Hoewel de kabels aan de fabriek gesmeerd en
gegrafiteerd ziin, winnen zií aan soepelheid
wanneer zii periodiek gesmeerd worden, door
de olie in de buitenkabels te brengen.
ELECTRISCHE VERBINDINGEN EN BATTERIJ.

Een wekelijkse vluchtige inspeciie van de elecÍrische verbindingen verdient aanbeveling.

Men lette bii die gelegenheid speciaal op de
lratterii en ziin verbindingen.
De onderhoudsvoorschriften voor de batterii,
gegeven worden in het electrisch gedeelte
(zie pagina 2'l ) moeten goed worden opgevolgd.

jie

ONDERHOUD TN REPARATIEs
DEMONTEREN EN MONTEREN VAN DE CILINDER'
KOP EN VAN DE CILINDER'

de pakking nog in goede staat is,
moet deze voorzichiig weer op de cilinder
Wanneer

worden geplaatst;

in

twilfelgevallen moet de

pakking worden vervangen.
De kop wordt weder aangebracht en de moeren
moeten worden aangeïrokken in de in Fig' 7 aangegeven volgorde.
DEMONTEREN EN MONTEREN

EN VAN DE

VAN DE

ZUIGER-SLIJPEN

CIIINDER.

VAN

DE

KLEPPEN.

Wanneer de reparatie of de conïrole demonteren van de cilinder noodzakeliik maakt, voert
men in de eerste plaaïs de hierboven aangegeven
werkzaamheden uit. Men demonïeert dus de
cilinderkop, verder de carburator en de uitlaatbuis, vervolgens neemt men het klepdeksel af,
*uurdoor. hàt mogelilk wordt de kaoel van de
kleplichter los ïe maken en de bevestigingsmoer
van de cilinder los te draaien, welke moer zich
bevindt tussen de twee geleiders van de klepsïoters.
Daar de lange bout, die door de cilinderkop en

=

J 7. - Volgorde van hei aantrekken
van de cilinderkoPmoeren'

,'..--:ei'de moior in het frame gemonteerd
: -:.: :-en eerst heÏ reservoir afnemen; ver,: :=-! ':cet, nadat men de bougie heeft uiÍ,';crden overgegaan tot het met behulp
;=J'r.
-..' . ,t,
:sle;iel n' I 'l.1955 en pen n" 12'1934
:: ::':.:schap) losschroeven van de 7 moeren
-' =, :-;e bout, die de cilinderkop bevestigen'
, =', : :e1s .ioet men de cilinderkop losmaken
:- , .:': :^'ig oplichten van de cilinder, waarbii
- =- *:=: vermiiden de pakking te scheuren,
:::' tr::: s.r',ïiids weer te gebruiken is.
: .:':-s ce kop weder te monleren is een
.'.-: ?. :: :,3ing van belang.
l: .e-:'::a'ingsruimte en de zuigerkop moeten
'i-:"krabd en ontdaan van aanslag, de
: :: . :. .,:l .,r'crden goed gereinigd en zo moge.. :--:Ê3r3iiteerd'
ó

de cilinder heengaat, reeds is afgenomen, ziin
3 andere g".ikk"tilt toegankeliike moeren af
nog
-n"*un.
Naáat dit geichied is, is het voldoende
,.
op te lichten, ten einde deze vrii
cilinder
om de
re maken, eerst van de Íapbouten en vervolgens
van de zuiger.

*

Om iedere kans op moeiliikheden Íe

voor-

komen, raden wii aan, zodra de cilinder vrii is
vên de ïapbouten, tussen cilinder en carter een
schone doek aan te brengen, die ten doel heeft
ie voorkomen, dat stukken van eventueel gebroken zuigerveren of van zuigerveren, die men
bii het deÁonïeren zou kunnen breken, in het
carler vallen.

Het spreekt vanzelf , dat men wanneer de
cilinder gedemonteerd is, van de gelegenheid
3ebruik zal maken om de kleppen te sliipen'

'

Met behulp van een kleplichter in de vorm van
een vork of van een speciale lang, perst men de

klepveer samen naar boven, terwiil men de klep
op ziin zeïel houdt.

Men maakt op deze wiize de lwee halve
conussen, die de klepveer op de klep houden,
vrii, waarna men de hefboom of de tang, die
voàr het samenpersen heeft gediend, terug laat
komen.

3e <,ep is Can vrii ; een korte inspectie van
:e:e':i Eeeíi een aanwiizing, hoe de klep op
-=):.

a

-r-).Àl

,,."..=r c: :raagvlakken nief te slecht ziin
e- := s:e,ng van Ce klepsteel in ziln geleider
- -: i3 g:oci is, zel een licht insliipen met zeer
: ^ s:i;::p:s;a v'ci:oende wezen om de kleppen
.^, e::: g:el ie coen sluiten. Alvorens weder lot
-:-:.r-:r o, s: ïe gaan, moei men het geheel
3:e: re,n Eer.
lr: er c: ce'^ienst is met het oog op het
3=r!r'rl:': ?:'3::schap, kan men deze werk1.3:'-,ec3. -:vceren, alvorens de cilinder ge:::::::ee:i i,, cld;,
,',:--::' c= z:iiingen zeer onzuiver ziin, moet
i :- 3e1 s:e: 3 e conische frais gebruiken (hoek
-: j .. ,','.:r .=: r:êert op de klepgeleider en re:: -:-::': := : ", ngen met de f rais, waarna men
:::3 cc :e g:,.''cne wiize insliipt met amaril en
-a-:a 3::'.e: c,ie.
,',3--:Ê' :: kieppen veel speling hebben in
:: ::.:::rs, l-loeïen deze laatste vernieuwd
,..-J=-.

l::' :e < e:geleiders Íot aan de struitring in
:.: -::-s: :r geperst, dus in de richting van
:.- 3::r -::: :cven, moeïen zii in tegengestelde
' :-' -:- :-s '::i boven naar beneden, verwiiderd
.'.='=.' -:':' net behulp van een pers of door
- ::: . : ^ Ê3r geleide driiver en een hamer.
-::1, " 3e zuiger zich niet in de cilinder
.."'i-, (:i :.en de zuigerveren controleren op
:::-: -=' =r slijtage, de groeven schoonmaken
.^ r:'3:s':::' vastsiellen van de zuigerpen, die
-..' :'-'=er speling moet kunnen bewegen
- :: :,s =s.
l- :: :, ierpen te demonteren moet men,
.
:. . *3' :e: -lp van een schroevendraaier,
.= ;- 3er de zekering van de be=--='- ::: : - - ,'e?en de moer omgeslagen plaat.
:
=:'
-::..:, - ': :ken. Het is dan voldoende, om
-=- ==^ : :.:-:el de bout uit ïe draaien, ten
: -::

:= :=- -: r:llfl€l1 Uitnemen.

-: {er van de zuigerveren uit de
:=-.'c;dig, wanneer men gebruik
I : - - re stalen plaaties, die men oP
.- :3 cmtrek tussen de zuiger en de

::-:iijCen (íig.8).
-..:^i van de veerkracht van de

::::.:ngs

de plaaties geleid en vrii

Fig. B. - Monteren van de zuigerveren met plaaties.
gemaakt van de zuiger. Ditzelfde wordt herhaald
voor de andere zuigerveren. De gedemonteerde
zuigerveren worden in de cilinder geplaatst. Die,
welke op de snede een afstand vertonen, die op
een te sterke sliitage wiist, moeten worden vervangen.

MONTÊREN

VAN DE CILINDER EN VAN

DE

CITINDERKOP.

Het monteren van de verschillende onderdelen

is zeer eenvoudig ; de werkzaamheden bliiven
hetzelfde, wanneer men de oude onderdelen
weder aanbrengt, dan wel deze vervangt door
nieuwe.

l" handeling : de zuigerveren in de groeven
van de zuiger plaaïsen (weder gebruik maken
van de 3 staalplaatieg).
2' handeling: de zuiger bevestigen aan de
driifstang. Hiertoe de zuiger licht verwarmen,
om heï inbrengen van de pen le vereenvoudigen.
3" handeling : bevestigingsbout vastzetten

en

zekering omslaan.

4u handeling : de papieren pakking op het
carter plaalsen en de zuigerveeropeningen op
120' van elkaar brengen.

5" handeling : de cilinder voorzichtig op de
zuiger laten zakken, waarbii men gebruik maakt
van de schuin afgestoken kant aan de onderziide

I

\/an de cilinder om de zuigerveren op
hun plaaÍs

;e brengen en ïe zorgen, dat deze de zuiger in
ce cilinder volgen. Men kan dit vereenvouàig"n,
dcor de zuigerveren biieen te houden en te beschermen door een cilindrisch plaatje, dat hen

omgeefI op de zuiger.

Het vasizeÍten van de cilinder op het carter
biedï geen enkele moeilijkheid; voor het mon'leren van de kleppen moet men
evenals bii het
demonteren gebruik maken van de hefboom of
de ïang om de veren sêmen te drukken, waar-

zii

aan de ziide van de kop, hetzij aan die
van het frame), evenals de bediening van de
kleplichter en van de koppeling en de massa_
kabel.

2.

De pedalen van kickstarter en versnellingen
en de rechter voetrust demonteren.

3.

De aluminium kettingkast en de dop van de
ontluchter afnemen.

4.

De uitlaatbuis en de carburator demonteren
de ketiing losmaken.

door het mogelijk wordt, de kleine halve conussen

in de holten van de

veren Íe brengen.

bevestigingsring van de

. 6" handeling: de cilinderkop weder êanbrengen.
GEHEEL DEMONTEREN

VAN DE MOTOR.

Hiertoe moet men de motor uit het frame
nernen/ waarloe de volgende voorafgaande de_

monïages nodig zifn

L

:

De spanner van de cilinderkop losmaken (heï-

Fig. 9 en 10.

-

5.

,.

De bevestingsbouten van de moïor (4 voor en

4 .achter) wegnemen en de motor iets
lichten om hem uit heÍ frame ïe nemen.

Nadat men heeft gezorgd, dat de olie is
getapt, begint men de motor te demonteren.

op_

af_

Eerst de cilinderkop, vervolgens de ciliÀder en
ten slotte het carïer met alle onderdelen.

Voor het carter moet men als eerste handeling
beschouwen hei demonÍeren van de koppeling]
wêartoe men als volgt te werk gaat:

Demonteren van de koppeling.

2.

Kcppelingshefboom losmaken van ziin scharnler met behulp vên een splitpentrekker en

Vervolgens moeïen het aandriiftandwiel van
de motor (gespied op de krukas), heÍ aandriif-

een hamer.

tandwiel van de Magdyno en de grote tandkrans,
die de koppeling draagt, gedemonteerd worden.

Het carierdeksel af nemen (eenvoudige bouten,

los le schroeven met een piipsleutel voor
bouten van 6 @).

Na het afnemen van de moer van het aandriiftandwiel van de moïor kan men het tandwiel met
behulp van zeer eenvoudig gereedschap aflrekken (l plaat, twee schroeven en een bout).

Het gehele koppelingssysteem slerk samendrukken met behulp van de híertoe bestemde
3 speciale bouten, met het doel de drie
kleine spieties voor het tegenhouden van de

Vervolgens laat men de borgring springen, die

de klauw van de koppeling (n' '|3.02ó4) op het
tandwiel van de prise directe houdt en men bevriidt zodoende de grote tandkrans en de kogels
van het lager van de klauw (aanÍal kogels: 33,
A 5/32" of 3,97 mm).

platen vrii Íe maken. Todra deze spietjes ziin
uilgenomen, kan men de samenstellende
delen van de koppeling in volgorde uit-

,;

\e
@@)

I

J.l/aodcfiorShe-

Fig.

Il. -

Koppeling.

It

DFMONTEREN

VAN DE MAGDYNO.

tussen-aan- De moer aan het einde van de terwiil
men
crijías van de Magdyno afnemen,
iei C ra a ien va n de motor belet, door een

kleine geiande seclor tegen de onderziide van
de tani,..rielen te plaatsen (zie f ig. l2).
ianC,,viel aÍnemen met behulp vên een
ian:',..'ieltrekker. ln de plaats van het tussen;ard,'.'rel een overeenkomsiig tandwiel aanb:eiger, daï een deel van de tanden mist;
il; l::;sie Ceel wordi geplaatst voor de be-

- trei

ves.i'girgsmoer van het magneettandwiel.

Fig. 13.

-

Demonteren van de Magdyno.

De moer losnemen aan het einde van de

as

van de Magdyno.
Het gedeeltelijk uitgesneden tandwiel en de
kleine getande sector wegnemen.
Met een speciale tandwieltrekker het tandwiel
van de Magdyno afnemen.

De bevestigingsband afnemen van de Mag'
Fig. 12. - Demonteren van de Magdyno.

12

dyno. Deze kan dan worden afgenomen door
hem langs ziin as te laten glilden.

Bijna alle inwendige delen van de motor en
de versnellingbak ziin nu vriigemaakt of toegankeliik: de krukas, de baladeuras en alle tandwielen van de versnellingbak, de lwee vorken
met hun as en de as van de kickstarter, enz.

DÉMONTEREN VAN DE DISTRIBUTIE,
HET CARTER EN DE VERSNELTINGBAK.

J-, == qe.',cne volgorde aan te houden, de-::'e.:i -,-.n h", deksÀl van de distributie, waar'.'3. r-,.r Ce ccc van de ontluchter met de veer
::-e:.:^,i. Vervclgens kan men zonder moeite het
io<<e:riand',viel en de twee Íuimelaars uit het
c.:ier nenien, Nacat men de bevestigingsmoer
v:r hei kieine aanCriiftandwiel vên het nokken'---c'.'. r-. h:erl afgenomen, kan men dit vên de
<i-.ke s aíire<ken (gewone tandwieltrekker). Om
de 2 car';erielí:en van elkaar te scheiden, is het,
r: j:: r::er €ers: ce stoel van de Magdyno heeft
,,. e3:e:c-e:, '.,clloende alle bouten en centreer: -- :s, l e c: ::lde helften verenigen, los te

t

Binnenin het carler bliiven alleen de oliepomp
met zijn veiligheidsklep en het oliefilter over.

Het demonteren van deze 2 onderdelen geschiedt slechts hoogst zelden en levert trouwens
geen enkele moeilijkheid op (4 bouten voor de
pomp, 2 voor het filter).

a:-:l el'e ::r'.cnieren.
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Fig. 14.

-

Driifwerk, versnellingbak.

t3

De pomp bestaat uiÍ een huis, waarin 2 tanduii een deksel met stelpennen en uit een

','.';elen,

e:rcrililandwiel. Behalve deze delen van de
p::rc bevinCen zich in een twede gedeelte van

:=:zelfde huis de onderdelen, die de veiligheidsklec vormen : een kogel, een veer en een stel;:'.-cÉt mei conïramoer.
Het f ilter besïaat uiï een kamer, die zich steeds
in Ce olie van het carter bevindt, maar waarin de
o ie alleen kan doordringen door de mazen van
een metaalzeef ; de pomp zuigÍ vanuit deze

kamer aan.

De molor kan nu geacht worden geheel gedemonteerd te zijn en alle delen, met inbegrip
van Ce in het carter geperste bussen, kunnen
eerst ,,.rorden gereinigd, gecontroleerd en gerepareerC cf vervangen en vervolgens weder worden
gemon.ieerC.

MONTEREN VAN DE MOTOR.

Bii het monÍeren moet de grootsÍ mogeliike
reinheiC worden belracht, ïerwiil men zorg moet
dragen geen enkel bewegend deel weder ie
plaaisen, alvorens men het zorgvuldig heeft
geo i eC.
1

Bussen en Iagers.

deze delen de dienst doen van kussenblokken,
en dat een te grote speling of ovaalheid vervangen van het betreffende onderdeel vereist.
Oliepomp en filter.

De oliepomp met zijn veiligheidsklep moet
zorgvuldig op het carler worden aangebrachï
met vloeibare pakking om de dichtheid te verzekeren, terwiil de slelpennen op hun plaats
moelen worden gebracht.
Wanneer het filter (zonder scheurties en goed
gereinigd) weder op ziin plaats is gebracht, verdieni heï aanbeveling zich le overtuigen van de
goede werking van de pomp en ziin capaciteit
als volgt te regelen.

Dompel de carterhelft, waarop de pomp bevestigd is, in een bakie dat voldoende olie bevat,
om het niveau van het motorcarÍer voor te siellen
gedurende normaal bedriif, laat de pomp op de

een of andere manier (b.v. met een electrische
boor) met minsïens 1000 toeren per minuut
draaien ; de olie moet dan ïoevloeien naar het
gaï voor de bus van de krukas, ia zelfs naar het
gat van de veiligheidsklep wanneer er een weerstand is in de smeerkring.
Om de werking van de veiligheidsklep af te

Bii het inspecïeren van de bussen en van de
Iagers moet men er rekening mede houden, dat

stellen op de druk van 3 kg (het voorgeschreven
minimum) is het voldoende een oliedrukmeier

Fig. 15. - lnstallatie voor de controle van de pomp.

t4

plaatsen op een speciale nippel, die aan de
buitenzijde van heï carter in de plaats komt van
de stop, die de hiertoe besÍemde opening in het
huis van de veiligheidsklep afsluit.

ïe

Wanneer men de Pomp op de hierboven aangegeven wiize laat draaien en daarbii de olieuitlaatopening in de lagerbus van de krukas
afsluit, moet de olie niet eerder oniwiiken door
de veiligheidsklep dan wanneer de druk 3 kg
bed ra agt.

Om deze druk ie bereiken is een eenvoudige
afsielling van de druk van de veer op de kogel
van de klep voldoende, hetgeen men bereikt
door Ce steischroef vaster of losser te draaien.

*

indicateur

te

plaatsen

in

plaats van

de

lager-

bussen van de astappen. Wanneer men op deze
wiize de krukas zeer langzaam laat draaien, mag

de afwijking op de indicaïeur niet meer bedragen dan 0,02 mm. De diameter van de
êstappen mag geen groïere slijtage of onrondheid bezitien dan 0,05 mm.
De ziidelingse speling van de driifstang mag
0,35 ïot 0,40 mm bedragen, terwiil de axiale
speling, die in de êanvang 0,07 mm kan ziin, te
groot wordt tegen 0, l5 mm.
ln geval van te grote speling moet men dus de
krukas uit elkaar nemen en de krukashals, die
gewoonliik ovaal zal ziln geworden, vervangen,
evenals de loodbronzen bus, die in de driifstang

Hierna de contramoer goed vastdraaien.

geperst is.

Controle van de krukas.

Om de krukas uiï elkaar te nemen, moet men
de bevestigingsmoeren afnemen en lwee wiggen
tussen de beide vliegwielen driiven.

Om de krukas te controleren is het noodzakeliik Ceze tussen ïwee centerpunten in de
hiertoe aanwezige centers te brengen en een

Heï weder samenstellen vordert echter grote
oplettendheid.

l.

Men moeï de beide vliegwielen goed in de
spiesleuven brengen.

2.

De vliegwielen zodanig aandrukken, dat voor

de drijfstang de voorgeschreven ziidelingse
speling overbliift (0,35 tot 0,40 mm).

3.

Gedurende de werkzaamheden en na afloop

van deze op de hierboven aangegeven wiize
tussen twee centerpunten de conceniriciïeit

van de astappen controleren.
Alvorens de krukas weder op ziin plaats gebracht wordt in de rechïer carterhelft, moet men
de breedte controleren tussen de vlakken van de
krukas, ïen einde ieder samendrukken tussen de
carterbussen te voorkomen. Het verdient aanbeveling, zich, alvorens de krukas te monteren,
te overtuigen, dat de oliekanalen, die deze bevat,
vrii ziin, door olie te spuiten in de verdeelleiding.
De olie moet goed doorstromen.

Nadat men de ratel van de schakelaar in de
stand heeft gezet van de Io versnelling, gaat men
over tot het aanbrengen van de tandwielen en
vorken in het carter (rechter ziide).
'l

ó. - Controle van de krukas.

Wii nemen hierbij aan, dat defecte onderdelen
ziin vervangen.

l5

Zeer belangriike opmerkingen.

Ten einde de iuiste plaatsing van de tand-

v,,ielen in Ce bak Íe verzekeren, is het absoluut
ncoCzakeliik Ce 3 sïelringen weder op hun plaats
le brengen, t.rv.:

1 ring op Ce as van de kicksÏarter, dikte I mm
(fu;sen hel tandrviel van de l" versnelling en
de carïerbus).

ring op Ce baladeuras, dikte 2 mm (tussen het

I

tanlutl"l van de 3" versnelling en de
van

ie

borst

as).

1 ïussenring op het tandwiel voor de prise direcle, ilkte I mm (tussen het lager en de
tanden).

Het is r:",ogeliik, alvorens het motorcarter te
sluiïen, de r', erking van de schakeling varr de
versneli ngen ïe controleren.

Het is voldoende, het pedaal voorlopig op
z:ir as ie plaatsen en met één hand de gewone
5e;.'eg,ngen voor het schakelen van de versne 1,:'3en uiï le voeren, terwiil men met de
u.r.,J hand de tandwielassen op hun plaats
5luiten van hel carler.
,',a,er, s:ieerï de vlakken in met vloeibare
::<< rE en verenigt de beide, carterhelften'
zorgt de cenïreerbusies aan te
. r"
'
"."n
3'e:gen, alvorens de bouten aan te zetten'

l,^,

u

Monteren van de delen van de distributie'

',':r

<'-ias

Ió

plaalsi het kleine aandriiftandwiel op de
izonder veerring en zonder moer)'

Vervolgens plaatst men de tuimelaars op hun
as en het nokkentandwiel in de bus aan de ziide
van het carter, waarbii men rekening houdt met
de merken (de meï een cenlerpunï gemerkte
tand van het aandrilftandwiel plaatsen Íussen de

ïwee gemerkte tanden van het nokkentandwiel).

Nadat dit geschied is, zet men heï tandwiel
vast mef de moer en de veerring en men sluit het
deksel goed met vloeibare pakking.

ln het midden van dit

deksel plaatst men
trompet van de
de
veer,
achtereenvolgens de
ontluchter en op het vlak het deksel met de
afvoerbu is,

Monleren van de koPPeling.
Wanneer het tandwiel van de Magdyno ge-

monteerd is, biedt de montage van de koppeling
slechts weinig moeililkheden.

Men moet vóór alles vermiiden, een of meer
van de kogeltles te laten ontsnappen, die geplaatst worden op het draaivlak van het grote
tandwiel (consistentveï gebruiken om deze te
plaatsen) en zich overtuigen, dat alle platen iuist
geplaatst ziin (exïra dikte naar de gietiizeren
itaten) en dat zil gemakkeliik gliiden. in hun
groeven. Men moet ook de toestand van de kleine

itritring conlroleren en van de veren en het ge-

heel monteren, ïerwijl men de veren samenperst
op de wiize, zoals dit is besproken bii de demontage. Het deksel afsluiÍen met vloeibare pakking'
Vervolgens behoeven alleen nog de zuiger en

de cilindËr geplaatsï Íe worden, welke werk'
zaamheden reeds eerder besproken ziin' Niet
vergeten de klePPen te stellen.

de kleine secÍor op het bovengedeelte
- Plaatst
van de tandwielen om het geheel vast ie

MONTEREN VAN DE MAGDYNO.

- De ltagCync

zetten (zie

plaatsen, terwijl men zorgt, dat
in de gaten in de stoel

cle cenïreerpennen goed

-

komen.

- De lÁagCyno vastzetfen met de

klemband,

zonder Ceze geheel aan te zeïïen.

- De zuiger plaaisen in de stand van voorontsieking, d.w.z. 7 mm van de bovenziide
(vocr hei bovensle dode punt, in de ontsiekrngssiand, dus met beide kleppen geslojen).

á*F

De as van Ce Magdyno draaien, totdat de plaïiraora;en zich beginnen te openen.

-

P..t ïarc,,viel van de Magdyno plaatsen, zonder
ceze,aaïsie te laten draaien.

ig.

i 7).

Veerring opzetïen en moer van het tandwiel
van de Magdyno vastzetten.

- Klemband van de Magdyno vastzeïien.
gedeelteliik uitgesneden sector wegnemen
- De
en het tussentandwiel plaatsen, terwiil het

geheel vastgehouden wordt door de kleine

secfor.

-

-

f

De zekering aanbrengen en de moer van het
tussentandwiel vastzeïten.

deze handelingen moeten worden uitge- Al
voerd, zonder dat de Magdyno draait

en

zonder daï de zuiger beweegt.

De kleine sector voor ket blokkeren weg- nemen.

-

Nadal

'men

de motor met de hand

enige

slagen heeft laten draaien, controleert men of
het geheel goed vast zit. Hierloe sfelt men de
motor in de stand van maximum voorontsïeking en controleert of de platinapunïen op

daï moment beginnen open te gaan.

-

Wanneer het lager van de tussenas moet
worden vervangen, moet men bovendien het
afsluitdeksel aan de ziide van de Magdyno
afnemen en het lager uit het huis nemen. Het
monïeren geschiedt in omgekeerde volgorde.

-

De Anguspakking, die zich in het afsluitdeksel
bevindï, aan de zijde van de Magdyno, moet
alleen vervangen worden in geval van sterke

slijtage (belangrijk olieverlies). (ln andere gevallen deze pakking niet aanraken.)

Ë

Het verdient aanbeveling, nadat de Magdyno
op ziin plaats gebracht is, alvorens men overgaaÍ ïot de definitieve afstelling en het vastzetten, zich ervan te overtuigen, dat er een
kleine speling is tussen de tandwielen.

Fis. 17.

:'::.:n.

gedeeltelilk uitgesneden sector
moïor, noch de Magdyno te laten

Wanneer dit niet heÍ geval zov ziin, moet men
de stelplaaties, die eventueel onder het steun-

vlak van de Magdyno worden gelegd, wiizigen.
Nadat men de Magdyno weder gemonteerd
heeft, kan men het monteren van de motor beein-

digen door de cilinderkop weer op ziin plaats
te brengen (zie uitvoerige' instructies hierboven).

t7

Demonteren van de schakelaar (gebroken
veer, gebroken pal, enz,).

Om c'it l.,,erk uit te voeren moet men, nadat
nen hei pecaal en de schroef van de stoel van
c'e schake ear heef I weggenomen, de stoel voorz .i' . van i-:'t carter af nemen om iedere schok
ï: ','err-,ijJer, v, sardoor in de motor pallen of
resianien van Ce gebroken veer naêr beneden
zcucen kunnen vallen.

l-r:t ,::.':n:en vên de veer is eenvoudig,
:r'è.r r=' ,'.t=r rnonteren van het lager geen
rcei :ik:ecer n',ei de afstelling met zich brengt.
,t,'er ro:i :.:r-r ian ook vóór het monteren van
ca s-:: c .:::..li:en van de iuiste stand vên de
t.:.',, . e ;,r :ei carf er in aangriiping gebleven
:- ---l -- -^ ,/an de vorken.
! I
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- .^^^^',
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de goede werking van de ver-

.j

C

',,,erk

ie vereenvoudigen is op het uiÍ-

&

einde van de vorkas een merk (l) aangebracht,
dat de stand van de tandwielen van de bak aangeeft.
Wanneer de ratel bii vergissing gedemonteerd
zou ziin, is het altiid mogeliik door middel van
dit merk ziin iuisïe stand terug le vinden,
alvorens men de stoel weder monteert [(l)
l.
versnel

Ii

-

ngl.

Om het lager gemakkelijker weer te monÍeren,

is het echter ïe prefereren om de schakelaar

zetten.

Demonteren van de as van de kickslarÍer.
Dit werk, dat op het eerste gezicht (demonteren
van de motor) noodzakelijk schiint te maken, bíedt
weinig moeilijkheden.

LlcaactL*JhL.

€
Fig. 1 8.
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-

in

de stand van de 2u versnelling Íe plaatsen.
Men moet de stoel goed weer monteren met
vloeibare pakking en de schroeven krachtig aan-

Bediening van de schakelaar en van de kickstarter, distributie en ontluchter.

Hiertoe moet:

Het deksel en het gehele koppelingsysÍeem
gedemonÍeerd worden, met inbegrip van hel

grofe overbrengingsïandwiel (links).

De stoel van de kickstarler worden

ge-

demonÍeerd (rechts, 4 schroeven), een geleider

worden ingebracht (schuin bijgewerkte spil),
ierwiil men de as rraar rechts drukt, zonder het

a

r

contact tussen de 2 assen le verbreken om ie
vermiiden, dat de tussenring van het tandwiel

van de eerste versnelling, dat zich op

de

kickstarteras bevindt, onderin het carter valt.

Nadat men de onderdelen heeft geconlroleerd,
gerepareerd of eventueel vervangen, moet men
op dezelfde wiize handelen om de as weer in het
carter te brengen, zonder de onderdelen van hun
plaats te brengen.

BATTERII
Algemene raadgevingen betrefÍende hel onderh

oud.

l. De baïterij moet stevig op het moiorriiwiel
bevesiigd ziin, maar zonder overdrilving, om
beschadiging le voorkomen.
2. De kabels moeten op de iuiste wijze

bevesïigd ziin, om een goed contact met de
baïïerij en meï de dynamo te verzekeren.

3. De batierii moei droog worden

gehouden.

lvlodder, slof en vocht veroorzaken ontladen van
de batleríj op zich zelÍ. Vermiiden, dat vet, olie,
benzine oÍ peiroleum in aanraking komen met de

bak. Deze sïoffen Iossen het materiaal

op,

ó. De batterii moet electrische energie ontvangen in verhouding tot hetgeen zii afleverï.
Wanneer zii te weinig onïvangt, sulfateert zii ;
ontvangt zii teveel, dan treedt abnormale sliftage
op. De constructeur van de motor heeft het laden
van de batterii geregeld voor een normaal gebruik. Wanneer de motor lange afsÍanden aflegt,
zonder dat sÍroom verbruikt wordt voor de verlichting, zoals in de zomer, verdient het aanbeveling, de laadstroom door een specialist te
laten verminderen. ln de winter daarentegen kan
het noodzakelijk ziin, de batterij ongeveer iedere
maand Íe laten laden.
7. Men moet de batteri[ laten laden :

wêarvan Ce bak vervaardigd is.

4. De pclen bestrijken met neulraal vet
cxyieren te voorkomen.

om

5. Geregeld hei niveau van het eleclrolyt controleren. Deze conlrole moet's zomers iedere
veeriien iagen, 's winïers iedere maand worden
uilgevcerC; bii druk gebruik van de moior, vaker.
Heï niveau van het electrolyt moet ongeveer 1,5
cm boven de platen sïaan. Wanneer het niveau
ïe laag is, moet men uitsluitend gedistilleerd
,,,,,aler bijvu len. Nooit zuur toevoegen. Nooit regeneraicren of dergeliike middelen gebruiken.
\i'enneeT het electrolyt uitgegoten is, moeï men
zicn ioi een specialist wenden om het zuurniveau
ie nersiellen en de dichtheid le laten contro-

a) Wanneer men weinig riidt en veel stil sÍaal
met groot of mei klein licht op, vooral in de
winter;

b) Wanneer men de motor niet gebruiki. Een
batterii, die buiten gebruik is, ontlaadt zich op
zichzelf

.

Voor een normaal gebruik moet de ampèrebii onisïoken koplampen ongeveer 2 à 3
ampères lading aanwiizen.
meter

8. Wanneer de oorspronkeliik geleverde

terii buiten dienst gesteld wordt, mag

batdeze

alleen vervangen worden door een batlerii met
precies dezellde karakteristieken.
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ETTCTRISCHE UITRUSTING
_\\
I

De regelaar werkt aulomalisch ; hii regelt de stroomlevering van de dynamo, die
varieert naar de door de batterii vereiste
lading en de loestand van deze. Wanneer
de baÍterii ontladen is, levert de dynamo
meer stroom en wanneer de batlerii goed
geladen is, is de stroomlevering miniem,
voldoende voor het op spanning houden
van de batÍerii. Behalve de regeling van
de stroomlevering door de dynamo in verband met de toestand van de balterii, verzekert de regelaar ook een verhoogde
stroomlevering om het stroomverbruik te
compenseren van de lampen, wanneer deze

Gloeilamp

voor parkeren

l

-,1 r,r."

iOntladen

Kilometerlelier

ingeschakeld ziin.

De ampèremeler geeft een lading aan
van I toÍ 2 ampères wanneer de motor
overdag gebruikt wordt en de batïerii in

SchaLelaar

t

dim'icht

goed geladen loestand verkeert.
De ampèremeter kan ontladen aanwiizen,

en
rtopÍamp

Achler-

onmiddelliik nadat de koplamp is ontstoken.
Dit geschiedt na een lange locht, wanneer
het volÍage van de batterii hoog is. Na een
kort tiidsverloop zal het voltage dalen en
de regelaar zal in werking treden en de
stroomlevering van de dynamo om het

Contact

stroomverbruik

stoPlamP

r

-

Schema van de elecirische installalie.

De dynamo is van het type gemonteerd in
vere.lging met de spanningregelaar, die de autor33i bevai. Spanningregelaar en automaat
'...'.rcen naurrkeurig afgesteld vóór de aflevering
c::r Ce íecriek en hun deksel is verzegeld.
Collector

te

Smering van de dynamo.

Eatterii

7,3.'t9.

van de gloeilampen

compenseren.

Bors te I r

De kogellagers ziin voorzien van speciaal
vet, dat hen in goede toestand houdt, totdat het
apparaat voor een revisie gedemonleerd moet

worden.

Controle van de colleclor en van de borslels.

Alle zes maanden moet het deksel van de collector worden afgenomen om de collector en de
borstels te controleren.

De borstels moeten flink aandrukken op de
collector. De borstels worden in de borstelhouders

gehouden door middel van veren. De borslel
moeÍ gemakkeliik in de borstelhouder bewegen;

Dynamo model E 3

Fig. 20.

wanneer hil niet gemakkeliik gliidt, moet men
hem schoonmaken met een in benzine gedrenkt
lapie. De borsïels moeten weder in hun oorspronkeliike stand geplaatst worden ten einde ze
goed op de collecior te laten aansluiten.
Versleten borstels mogen alleen door originele
Lucasborstels vervangen worden ; deze vervanging moet worden opgedragen aan een Lucas
se

rvice-statio n.
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Vervolgens moet men de collector controleren,

die vrii moet ziin van sporen van olie en vuil ;
het oppervlak moet goed gepoliist ziin. Voor hel
reinigen van de collector moet men een goed
droge doek gebruiken en deze stevig tegen de
collector aan houden, terwiil men de motor langzaam met de hand draait met behulp van de kick-

siarïer (het verdient aanbeveling, alvorens men
hiermede begint, de bougie te demonteren).
Wanneer de collector vuil is en sporen van kool
vertoont, moet men deze reinigen met een in
benzine gedrenkte doek.

Bii het plaatsen van de hoofdgloeilamp in de
lantaarn is het van belang, dat deze in de goede
stand wordt gezet, d.w.z. de gloiedraad voor de

gedimde verlichting boven de centrale gloei-

draad. Veelal zijn de lampen op het metalen gedeelte gemerkt ( TOP ) (boven). Voor de stadslampen is er gewoonliik slechts één goede stand.
MAGNETO.

Onderbreker.

a) Schoonmaken. Geoxydeerde contacten
kunnen gereinigd worden met een fi[n carborun-

Stroomlevering van de dynamo.

dumsteentie
De stroomlevering van de dynamo wordt geregeld naar de behoeften van heï motorriiwiel
en bii normaal gebruik zal de batlerii in uitstekende conditie worden gehouden. Wanneer
men bemerkt, dat de batterii niet voldoende of
ïeveel geladen wordt, moet men zich ïol een
Lucas service-staïion wenden, om de regelaar te
laien coniroleren. Men moet dit niet zelf doen.
LAMPEN.

of bii gebrek

daaraan met fiin

schuurpapier, vervolgens afvegen met een in benzine gedrenkte doek. De onderbrekerveerties
worden gecontroleerd en ieder spoor van roest

wordl verwiiderd. Om gemakkeliik bii de contacten ïe komen, handele men als volgt; na de
reiniging moet men de afsielling van de contactschroeven controleren.

b) Demonteren. - De veerarm wegnemen,
het beweeglijke contact
draagt, door de

te

die
be-

demonteren. Wanneer de
veerarm weer op ziin plaats gebracht wordt,
moet men er voor zorgen, dat het kleine veerlie

vestigingsschroef

Stand van de koplamp.
Het beste middel om'een goede stand van de
koplamp ie bepalen is door in donker op een zo

.,lak mogeliike weg de lichtbundel van de koplamp ie onderzoeken. Men wiizigÍ de stand van
de koplamp door de moeren van de bevestiging

los te schroeven en de lamp meer of minder achter-

over of voorover te lalen hellen, toidat de lichtbundel parallel is met het wegoppervlak. Na het
insïellen de bevestigingsmoeren weder aanCraaien.

en het ringetie direct onder de bevestigingschroef

worden geplaatsl, de bocht van de veer naar
buiten.
Contaclen

Klemschroel
BevestigingsschroeÍ vi

de onderbreler
Schroel met pit
voor de smering

Vervangen van de gloeilampen.

Schroel voor het
vasthouden van de veer

\/anneer de gloeilampen moeten worden veris hei nief alleen van belang lampen

vangen,

n-ret dezelfde kenmerken te gebruiken, maar deze

rnceien ook een hoog rendement hebben en
bii de parabool van de reflector, Slechte
Iarnpen komen niet in aanmerking, wanneer men
het renCement van de verlichting wil behouden.

Onderbreker
lype mel vlakkenok

Fis. 21.

passen

/i4en meg uitsluitend de gloeilampen

ge-

bruiken, die worden aanbevolen door de fabrikant var Ce lartaarns.
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Vervolgens conïroleert men de stroomafnemer,
veegt het gegoten deel zorgvuldig af met een
droge zachte doek en zorgt, dat het koolborsteltie
gemakkelilk beweegt in de houder; de veer niet
te veel uittrekken. Wanneer de stroomafnemer is

ffii

afgenomen moei men de koperen band en de
sleepring reinigen doordat men er een lap tegen
houdt, ïerwiil men de motor langzaam met de
hand draail.

c) Afstelling. - De maximale opening van de
contactpunïen moeï 12/1000 inch bedragen, dat
wil zeggen, moet overeenkomen met de voeler,
die op heï magneetsleutelïje zit. Men moet de

kabelschoen

conïactpunlen alleen afstellen, wanneer de
opening werkeliik ie grool is. Wanneer de
opening van de conlacipunten afgesteld moet
worden, moeÍ men de moÍor langzaam draaien

Draadei nden

toldaï de maximum opening bereikt is, de schroef
losdraaien (zie schets) en de conïactschroef bii-

a

stellen, totdai de iuiste opening verkregen
vervolgens de klemschroef weer vastzeiten.

Fig. 22.

d) Smering. - De nok wordt gesmeerd door
middel van een in de onderbreker aangebrachte

piÍ;

iedere 8.000 km een paar druppels dunne

machine-olie aanbrengen. Om de pit te bereiken
moet men het beweegliike contact wegnemen en

de schroef losdraaien, " die de pit draagt (zie
scheïs). Tegeliikerïiid neemt men de drukker weg,

Deze verbinding wordt beschermd door een
rubber hoesie, dat beslist weer moet worden
aangebracht om korïsluiting te voorkomen.

Deze voorzorg is absoluut

dÍe de onderbrekerveer beweegt en smeert met
dunne olie. Bii heï weer aanbrengen moet men
opletien, Cat het kleine veertie onmiddelliik onder
de bevestigingsschroef geplaatst wordt, de bocht
van de veer nêar buiten.

wanneer men werken moet aan de schakelaar
van de koplamp of aan het insïrumentenbord.

De Iagers ziin goed gesmeerd en behoeven

op een instrumentenbordie bevindt, dat kan

geen enkel onderhoud tot op hei tiidstip, dat de
moior gereviseerd wordt.
Vernieuwen van de bougiekabel,

E

Melhode voor het aanbtengen
van de bougíekakl

is,

noodzakeliik

Alle kabels van de koplamp worden naar de
schakelaar geleid, die zich met de ampèremeÍer

worden afgenomen door de drie bevestigingsschroeven los te nemen.

De uiïeinden van alle kabels worden onderscheiden door gekleurde mancheties. Het schakelschema geeft alle noodzakeliike aanwiizingen.

Bougiekabel gebruiken van 7 mm.

Hei uiteinde vrii maken van de isolaiie over
een lengle van 3/4 centimeter - hei gegoten
ceel van de kabelschoen en het meÍalen ringetie
opclaaïsen en de uitstekende draadeinden neercrukke:, zcals biigaande schets aangeeft.
Kabels van de installatie.
,tr 1,.

è ::.

c-ens Ce kabels aan ie raken moeï men vóór
;::sitieve klem van de balterii losmaken.

.1..

'.'::: d:ï croe bevindt zich in de nabiiheid van
:: i;"::i e=r Loperen verbinding.

Om een verbinding te maken met de schakelaar
maakt men de draad over één centimeter vrii; na

dit uiteinde gedraaid te hebben, buigt men dit
in de vorm van een bol, die in de holle moer

wordt, nadat eerst de punbevestigingsschroef is weggenomen. Wanneer vervolgens deze schroef weder wordt aangebracht en sievig wordt aangedraaid, kriigt men
een goede verbinding.
van rde klem gebracht

tige

Om een verbinding te maken aan de dynamo
spanningregelaar moel men de
schroeven van de poolklemmen losdraaien en het
buitendeksel wegnemen. De metalen mancheties
van iedere kabel afnemen - 2,5 cm van iedere

of aan de
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kabel door de openingen van hel buitendeksel
- de draaduiteinden van de kabels over
één ceniimeter vrii maken - de metalen mancheties weer aanbrengen
- de kabels opstropen
op de mancheties - de kabels op hun plaats
drukken in de verbindingen. Ten slotte het buiten-

De kabels, verbonden mel D en F op de dynamo

steken

of op de

deksel weder opschroeven.

wisseld worden. Ten einde dit te vermiiden, is de
schroef van de dynamoklem niet in het midden
geplaalst en de schroeven, die het buitendeksel
bevestigen op de regelaar, ziin van verschillende
afmelingen.

spanningregelaar, mogen

niet

ver-

STORINGEN EN HERSTELTINGEN
I. - BATTERIJ, DYNAMO EN SPANNINGREGFLAAR
STORINGEN

OORZAKEN

De dynamo laadt niet - de ampèremeter
wiist geen lading aan, terwiil de motor
overdag zonder licht riidr.
Oorzaak

: gebroken of

losse verbindingen

in de stroomkring van de dynamo of niet

goed werkende regelaar.

of vuil.

Collector vettig

Baï1erij zwak gela-

den (bliikt eveniueel

uit zwak of

de laadstroomkring en de
maak de verbindingen vasl of
defecte kabels; controleer spe-

Conlroleer
massa

vervang

ciaal de batteriiverbindingen.
Wendt U, indien de storing bliift bestaan,
tot een Lucas service-station.

Afvegen met een

in

benzine gedrenkte

doek.

Dynamo geeft le weinig of afwisselende
stroom - aangegeven door de ampèremeter - terwiil de motor flink gereden

wordt, doordat

:

f.likke-

rend licht).

Collector

of

borstels vettig.

Borsiels versleten of niei goed aansluitend op collector of niet passend.
Regelaar werkt niet.

Verbindingen in de slroomkring van de
dynamo los of gebroken.

Batïerij

HERSTETLINGEN

overladen,

helgeen blilkr uit het

iccrbranden

van

gloeilampen en de
herhaalde noodzaak

gedistilleerd waïer
bij te vullen.

Schoonmaken

drenkte doek.

mel een in benzine

Versleten borsïels vervangen, zorgen,
dat de borstels goed aansluiten op de

colleclor; passende borstels gebruiken.
De installatie laten nazien door een
se

Lucas

rvice-sta tion.

Dynamokabels nazien, verbindingen vastbalterii

zetten, gebroken vervangen,

verbindingen nazien.

Dynamo laadt le sterk bii, meer dan I-2
amp. op de ampèremeter, terwiil de molor

zonder licht riidt, tengevolge van:
Onregelmatig werkende regelaar.

lnsÍallatie laten nazien door een
se

Lucas

rvice-station.

Wanneer men na het opvolgen van bovenslaande raadgevingen niet lot een bevredigend
resullaaï komÍ, moeten dynamo en regelaar worden nagezien door een LUCAS service-staÍion.
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ge-

STORINGEN

STROOMLOOP

VAN DE VERLICHTING

OORZAKEN

HERSTELTINGEN

a) Een van de gloeilampen brandt

Geen licht.

b) Alle lampen branden

niet.

a) Lamp nazien, eventueel vervangen.

b) Ladingsfoestand van de batterii

niet.

rit of laten opladen door een

c) Defecte kabel of slechie verbindingen.

laadstatio-n.

c) Kabel vervangen of verbindingen

zetten.

Zwak licht.

con-

troleren. Deze. opladen door een lange

vast-

a) Licht koplamp onvoldoende.

a) Ladingstoestand van de batierii controleren,. zo nodig opladen.

b) Lamp buiten de

b) Bevestiging van de gloeilamp nazien.
Nazien of de lamp in hel brandpunt staat

parabool.

(wanneer men geen duplolampen gebruikt).

a) Lampen gaan aan, wanneer het conlact wordt aangezet, maaÍ gaan geleideliik

uit.

b) LichtsÍerkte varieert met de

van de motor.

snelheid

lamp of aan de reflector.

opladen.

c) Kabelverbindingen
kop-

Onregelmatig licht.

e) Slechte massaverbinding van de batterij. De kabel van de negatieve pool

moet goed verbonden ziin met een metalen

nazien;

b) Ladingstoestand van de batterii nazien;

zo nodig

c) Licht flikkerr.

d) Slechte massaverbinding aan de

a) Ladingstoestand van de batterii
zo nodig opladen.

nazien.

d) Verbindingen vastzetten en de

defecte

e) Verbindingen vastzetten

defecre

kabel vervangen of ervoor zorgen, dat de
klemverbinding van de massa-goed conÍact heeft mel de reflector.

kabels vervangen.

en

deel van de machine.

f)

BarteriI ontladen. Bepaal de dichrheid
met behulp van een zuurweger, nadat
het. electrolyt op niveau is gebracht en
nadat men ev. gereden l-,eeft om een
goed menging Íe kriigen.
De. aanwi.izing I ,250 betekent batterii
half- geladen, 1,210 batterii geheel ontladen.

f) Met de motor een lang dagrit
maken
of de batterii laten oplàden - door een
laadstation.

ONTSTEKING

STORINGEN

HËRSTELLINGEN

OORZAKEN

a) Motor geeft geen geluid.

a) Nazien of de handels in de iuiste stand
staan, benzinekraan open, enz.

b) Bougie vonkt.

b) Bcugie demonteren en tegen de cilinderkop drukken. Wanneer de bougie
vonkt, terwiil de motor langzaam draait,
is de magneto in orde. Controleren of
de motor in orde is en de afstelling van
de ontsteking nazien.

c) Bougie vonkt

niet.

Onisteking werkt
niet.

c) Wanneer

de bougie niet vonkt

de

bougiekabel aan de ziide van de bougie
losnemen en het vriie draadeinde op
ongeveer l/8" (ca 3 mm) van een metalen deel van de motor houden. Wanneer een vonk overspringt is de bougie
defect.

SpringÍ geen vonk over, dan moel men

de bougiekabel vervangen en

nogmaals

proberen.

d) Hoogspanningskabel (bougiekabel) geeft
geen vonk.

d) Ontregelde onderbreker of vuile
ti

pla-

napunten

Versleten of gebroken koolborsÍelties
- Vuile
colleciorring.
-Herstellen
op de in deze instructies aangegeven wiize.

Ontsteking slaai
over.

Handel als boven aangegeven onder b)
en c) om de sloringen aan motor, defecte
bougiekabel en bougie op te heffen.
Controleer de magnelo op de hierboven
aangegeven wiize.

CARBURATOR
ONDERDETENLIJST

A

Mengkamer.

B

Gasschu

c

Naald en klemveertie.

D
E

F

Kabe lspa nners.

H
J

Huis sproeierblok.

L

/vl
N

o

Sproeier voor sïationnair draaien.
Toevoer voor stationnair draaien.
Luchtleiding voor stationnair draaien.
Mengseluitlaat voor stationnair draaien.
By-pass voor stationnair draaien.
Naa ldsproeier.

P

HooÍdsproeier.

a

Montageslop voor vlotterkamer.
Vlotlerkamer.
Aanslag voor de klep (zie nevenstaande afbeelding.

R

T

VIotter.

U

Vlotïernaald.
Bevestiging naald.
Deksel vlotterkamer.

X

z

Luchtschu if.

Moer van de mengkamer.
Sproeierblok (onderziide).

G

K

I

iÍ.

Y

z

zl

Bevestigingsschroef van het deksel.

Vlotteraar (links van W).
Kap van de mengkamer.

Moer van de kap.
Borgveertie van de moer van de kap.
WERKING

De carburaïor levert en versiuift de iuiste hoeveelheid benzine, die overeenkomt met de door
de motor aangezogen lucht, daar de luchtbuís en
de hoofdsproeier de iuiste afmetingen hebben.
De vlotïerkamer houdt de druk op de benzinetoevoer naar de sproeiers constant en sluit deze
toevoer af, wanneer de motor stopt.
De gasregeling op het stuur regelt de hoeveelheid van het mengsel, dus de samenslelling, de
kracht, blijft automatisch iuist bii iedere stand van
de gasschuif. ln het begin van ziin slag maakt de
opening van de gasschuif mogeliik, dat de regeling voor staïionnair draaien (nullast) in werking
Íreedt en vervolgens de by-pass, die in het overgangsgebied de toever naar de hoofdsproeier
regelt, welke wordt afgeremd door de naald in
de naaldsproeier. De hoofdsproeier sproeiÍ niet
direct in de mengkamer, maar door de naald-

sproeier

Enkele afbeeldingen van deze instructies geven
het verïicale type carburator weer, doch ziin goed

bruikbaar voor de verklaring van de tekst. De
enige verschillen, die deze onderscheiden van'
hei horizontale type, ziin de bevesiiging aan de
rnclor en aan de vlotterkamer.

in een voorkamer, waarin een riik

mengsel van lucht en benzine gevormd wordt,
dat vervolgens in de hoofd-luchtkamer stroomt.
De voorkamer, of primaire luchtkamer, verzekert
de auÍomatische werking of compensatie.

De carburators ziin gewoonliik voorzien van
een afzonderliike regeling om het mengsel te
29

corrigeren met behulp van een luchtschuif, die
de Iuchtdoorgang in de luchtkamer gedeelteliik
afsluit. Deze luchtschuif moet slechis gesloten
worden bii het koud wegrilden toïdat de motor
warm is. De onderdelen voor de regeling ziin
zeer eenvoudig en doelmaiig.

wordt door de beweging van het stuur; afstellen
met de spanners aan de ziide van de carburator.
Benzineleiding.

Zich overïuigen door de nippel aan de carburator los ïe nemen, dat de benzine vrii stroomt.
Verticale bochten vermijc{en, daar deze de oorzaak kunnen ziin van vapor lock. Overlopen kan
een gevolg ziin van een verbogen of versleten
vlotternaald of van een lekke vlotter, maar bii
nieuwe machines wordt het biina altiid veroorzaakt door vuil (zand, stof) uit het reservoir.
De vtotterkamer enige malen achter elkaar
reinigen, totdat ieder spoor van vuil verdwenen
is, zo nodig het reservoir zelf ledigen en doorspoelen.

Opmerking verdient, dat wattneer de carburator overloopt bii stilstaande motor, het teveel aan
benzine, dat door de sproeier komt, niet in de
motor loopt, maar naar buiten door een gaatie
op zij onderaan de kamer.
Bevestiging van de carburalor. luchtdichtheid.

Onregelmatig stationnair draaien
Fig. 25. - Doorsnede van de rechterhelft van de mengkamer met de gasschuif (B) gedeelteliik geopend en met
de interne luchikanalen (A2) naar de hoofdsproeier (P)
en de nullast (L).

De verbinding met de vlotterkamer is afgenomen om de in de naaldsproeier O geschroefde
hoofdsproeier P le tonen en verder de conus van
de naald en de schuin afgesneden gasschuif 81.

is

dikwiils

een gevolg van valse lucht aanzuigen. Men overtuige zich, dat de bevestiging van de carburator
luchtdicht is, door terwiil de motor stationnair

draaii met een oliespuit enige druppels olie op
de verdachte plaatsen ïe brengen. Bii gebruikte

motoren kan de fout ook liggen in de gasschuif of
de klepleider van de inlaatklep.
Explosies in de knalpot.

Wanneer de carburator bii het sÍoppen doorsiipelt zal het ieveel aan benzine door de hoofd-

Kunnen een gevolg ziln van een ïe arm gasmengsel bii biina gesloten gasschuif of van een te
rijk mengsel en luchtlekken in de uitlaaïleiding.

buratorl ichaam vloeien.

der verbrande gasmengsel tengevolge van de
warmte van de knalpot. Heïzelfde verschiinsel

sproeier in de primaire kanalen lopen en van
daar door een overloopgaatie op zii van het car-

ln beide gevallen explodeert het niet in de cilin'

bii meer geopende gasschuif wiist op een fout
PRACTISCHE RAADGEVINGEN
Sta

rlen.

Open de gasschuif weinig meer dan de aange-

geven stand voor stationnair draaien (nullast).
Carburator min of meer laten overlopen, naar
gelang de temperatuur van de motor,
Bedieningskab el.

ln gesloten stand moet er voldoende speling
ziin om te voorkomen, dat de schuif geopend
30

in

de ontsteking, dus nieï in de carburatie.
Te hoog benzineverbruik.

Bil een nieuwe machine : vuil op de zitting
van de vlotternaald, afkomstig uit het reservoir,
waardoor hel niveau van de benzine ontregeld
wordt; bii een gebruikte machine, verslefen
vlotternaald, met hetzelfde resultaat. Het verbruik

stijgt eveneens door abnormale sliitage van de
naaldsproeier (O) ; tiideliik de naald verlagen of
beter de naaldsproeier vervangen.

Luchtfilter.

Kan vervangen van de sproeier (door een met
lager nummer) noodzakeliik maken, vooral wanneer het filier laÍer is aangebracht. Daarentegen

moet men

bij later laten vervallen van het íllter

oppassen, dat de motor niet Íe warm wordÍ door
een te arme afstelling. Mei behulp van de luchÍschuif kan men vastsi-ellen, of het gewenst is een
groiere sproeier te monteren of de sproeiernaald
hoger te stellen.
Gebreken.

Deze

I

ziin niei te wiiten aan de

carburator,

wanneer men hierop geen invloed kan uitoefenen
door het mengsel rilker of armer te maken met
behulp van de luchtschuif en wanneer de benzine goed ïoevloeit en niet overloopt; men moeÍ
dan de oorzaak elders zoeken.

Nadai de carburator gedemonteerd is, moet
men goed opleiten, dat de moer van de mengkamer E goed vastgezet wordt tegen de pakking
van het sproeierblok F, daar anders de benzine
wegvloeiï tengevolge van het aanzuigen.
Bii hei w,e,ier plaatsen van de gasschuif moet
men de naald goed in het cenÍrale gat van het
huis van het sproeierblok brengen en zich vervolgens overtuigen, dai hei geheel vrii beweegt,
zelfs na het vaslzeÍlen van de moer van de
kap Z, Cie w,orCt geblokkeerd door het veertie

21.

Om het deksel af 1e nemen, de schroef X losdraalen. Orn de vloïter uit Íe nemen, de bevestioing V samenkniipen en nêar zich toe

trekken ; na de moniage springt deze bevestiging,

nadat z;i eenm:al op de naald gebracht is, gemakkeli;k in haar groef. Oppassen, dat men de
vlotlernaeld niei verbuigl.
OPSPOREN

VAN STORINGEN

sporen, i..,elke van deze beide

j='; -:'r

Benz

ê's volgl:

::'cevcer

controleren.

Relri-e.d s:rceiers en leidingen.

To
+^ó.
,, n,,;-,
e,L , t--!;^5
-=-.9:,veVOêf.

Cn,,':l

Losse sproeiers.

4.

Met behulp van de luchtschuif beproeven of
riiker of armer maken van het gasmengsel de
resultaten al of niet verbeÍert.

Duideliike tekenen van le veel benzine.

Zwarte rook uit de uitlaat.
Benzinenevels uit de luchtinlaat.
Acht-tacten.

Stotend lopen met veel leven.
Abnormaal verbruik.

::e nde toevoer.

Onvoldoende vastzetten van het sproeierblok F kan een te hoog verbruik veroorzaken
door lekken van benzine langs moer E en

ziin pakking.
Luchtfilter
verstopt.
- Naaldsproeier vergroot door sliitage.
Bougie met roetaanslag.

Duideliike tekenen van le weinig benzine.
Terugslag in de carburaÍor.

Ongeliikmatig sÍationnair draaien.

ïe warm worden.

Slecht accelereren.

de oorzaak

sch u if.

-

ls het luchtfilter verwiiderd

?

Gedeelteliik versÍopte sproeiers.

Vóór alles controleren of de benzine vriI toestrooml, luchtlekken verhelpen, de ontsteking en
de lichtiiid van de kleppen afstellen. Verder vaststel.len, of er te weinig of te veel benzine is en bii
welke stand van de gasschuif (zie << Afstelling u,
pagina 33).

Bii Ce cerburaiie kunnen slechts Íwee sloringen
besiaan: ie veel of te weinig benzine. Om op Íe

l.

Moer van de mengkamer los.

De motor Írekt beter met niet geheel geopende
gastoevoer of met gedeeltelilk gesloten lucht-

Deksel van de vlotterkamer.

f'a:

Gasschuif.
Sproeiernaald.

-

Monteren.

l

2. Luchtlekken opsporen.
Bii de bevestiging aan de moïor.
Bii een versleten geleider van de inlaatklep.
3. Versleten of losgewerkte delen controleren.

is,

Afstelling.
.Wanneer bii een bepaalde siand van de gasschuif de moïor beÍer Írekt, wanneer men de
lucht gedeelteliik afsluit, is er te weinig benzine ;
in het tegenovergesÍelde geval le veel. Men moet
dan de vereisÍe wiizigingen aanbrengen in de
afslelling, zoals aangegeven op pag. 33.

Bii verschillende slanden van de gasschuif
(zie pag. 33)

ri;ker mengsel

armer mengsel

Kleinere
s

hoofd-

I

''

sta

nd

GroÍere.

proeier.

Luchtschroef nul-

last

2' stand

last

Hoger nummer

3" stand

Lager
gassch

.

Naald een groef

aanschroe-

ven.

ven.

t--^td(Jet

Luchtschroef nul-

losschroe-

gasschu if

hoofd-

sproeier.

4" stand

nummer
u

if

.

Naald een groef
hoger.

-

Opmerking.

Hei is niet iuist, een mengsel, dat bii half gas
te rijk is, ie corrigeren door een hoofdsproeier
van een nummer kleiner, daar de aanwezige
sproeier goed kan ziin voor vol gas. Men moet
daarom in dat geval de naald verlagen.

l. De aanslagschroef van de gasschuif Z.
2. De luchtschroef voor stationnair draaien (nullast)

L l.

Opmerking.

-

De lucht voor sïationnair draaien

kan van binnen of van buiïen komen, doch de
afstelling is in beide gevallen geliik.
b) A.anslag van schuif Z.
Moet zodanig geregeld worden, dat de gas-

schuif juist voldoende geopend bliift, om de
motor stationnair te laten draaien met gesloten

gasha ndel.

c) Luchtschroef L l.
Regelt de samensÍelling van het gasmengsel
voor stationnair draaien en voor de eerste opening
van de gasschuif. De schroef beinvloedt de stationnaire sproeier door de lucht, die zich met de

benzine uit deze sproeier vermengt, meer of
minder ïe smoren,
d) Hoofdsproeier P.
Controleert de samenstelling van het gasmengsel bi[ geheel of meer dan 3/4 geopende gasschuif. Bii minder geopende gasschuif wordt, hoewel de benzine nog door de hoofdsproeier gaat,
de hoeveelheid verminderd door de conische
naald in de naaldsproeier.
ledere sproeier is volgens kaliber gemaakt en
genummerd om de iuiste doorlaat aan te geven :
twee sproeiers van hetzelfde nummer ziin dus
precies geliik. Men moet nooit een sproeier verqroten, maar altiid het passende nummer gebruiken. De doorlaat stiigt met de nummers.
ledere sproeier heeft een garantieloodie.
Om de hoofdsproeier te bereiken, moet men
de sïop Q afnemen (pag. 29). Wanneer de hoofdsproeiei' te vast zit in de naaldsproeier moet men
deze laatste met een sleutel vasthouden, Íerwiil
men de eersle losdraait.
e) Naald C en naaldsproeier O.

De naald, die vastzit aan de gasschuif, laat
meer of minder benzine door de naaldsproeier
gaan, waar hii al naar de opening van de gasschuif minder diep of dieper in gaat, behalve bii
stationnair draaien en bii biina geheel geopende
gasschuif. De naaldsproeier heeft altiid dezelfde
diameter.

Fis.

26.

ONDERDELEN VOOR HET AFSTEILEN

a) De afbeelding hierboven geefÍ twee doorsneden van de carburator, waarop
32

:

Ten einde de sland van de naald te wiizigen
ten opzichte van de gasschuif, d.w.z. om het gasmengsel bii een bepaalde stand van de gasschuif riiker of armer te maken, is het klemveertie C I een groef hoger of lager te plaatsen
op de naald (zie nevenslaande figuur). Het armer
of riiker maken van het gasmengsel wordi alleen
beinvloed tussen 1 /4 en 3/4 geopende gasschuif
(zie fig. 27, pag, 33).

f) Afgesneden kant van de

gasschuiÍ.

De luchtzijde van de gasschuif is schuin afgekanï om de zuiging op de naaldsproeier 1e beinvloeden in de overgangsstand tussen sïationnaire spoeier en naaldsproeier. Het nummer op de
gasschuif geeft de hoegrootheid van de afkanting
aan, b.v. ó,13, gasschuif iype ó, afkanting n" 3.
De nummers 4 oÍ 5 geven meer lucht, de num-

merslof2minder.
g)

Luchtschuif.

Alleen te gebruiken voor het aanslaan, terwiil
de motor nog koud is, of voor proefnemingen. ln
alle andere gevallen de luchtschuif wiid open
Iaten.

h) Vlotteraar.
Dit is een knop met een têrugtrekveertie op het

deksel van de vlotterkamer. Door hierop te
drukken, drukt men de vlotter naar beneden,
waardoor de vloiternaald ziin zitting vrii geeft
en de carburator overloopt. Hierdoor wordt het
gasmengsel tiideliik rijker, iotdat het normale niveau weer bereikt is.
AF5TELTING

STANDEN
-c: l,/Sl

i:r noi re
sp:ce i er

S:c i

2" en 5c

VAN OPENING VAN DE

GASSCHUIF

ron 1/8 tot l/4 von l/4 tot 3/4 neet don 3/1
Luch toÍkon ti ng
Slolo von ce 'loofdsproeier

von de gosschuit

3e

nccld

le

Fig, 27. - Aan te houden volgorde voor het aÍsiellen
(ten einde
niet de ene afslelling te ontregelen bii hei
uiïvoeren van de volgende).

Opmerking. - Daar de carburator automatisch
werkt, onafhankeliik van de sÍand van opening
van de gasschuif, moet de luchtschuif steeds wild
open bliiven, behalve voor het starten en het opwarmen van de motor. (Met handelsbenzine')
Leest vooral de mededelingen op de bladziiden 31
en 32 betre#ende de onderdelen voor de afstelling en neemt de proeven op een rusïige
enigszins stiigende weg, zodat de motor moet
ïrekken.

komen. Voor controle moet men enige minuten
met vol gas riiden, ontkoppelen en de moior snel
stoppen. Vervolgens controleert men de binnenziide van de bougie : schitlerend zwart wiist op
een goede afstelling, mat zwart te riik, iizergriis

Íe arm.

2. De stationnaire sproeier, gasschuif sland 2
en 5 (S c, pag. 32). - Beginnen mel iets le snel
stationnair draaien, gashandel gesloten, aanslaqschroef Z (zie pag. 32) iets te ver ingedraaid,
iuiste onïstekingsinstelling voor goed starionnair
draaien.

l. De contramoer

losdraaien, vervolgens de
aanslagschroef 7 ; de motor gaat langzamer
lopen en houdt vervolcens in, zoekt dan door
de luchtschroef Ll vast of los te schroeven

(zie oaq. 32) een stand, waarbii de motor
regelmatig en snel looPt.
_-

|

2. Vervolgens

ffiffi
4e

L De hoofdsproeier. GasschuiÍ stand I (S d,
pag. 32). - Beproeft, na deze eerst geheel geopend
te hebben, de invloed van iets kniipen van heÍzii
gas of lucht. Wanneer de motor beter trekt, is de
sproeier te klein ; trekt hij slechter, << zwaarder >,
dan is de sproeier te groot. Voor een aÍstelling
voor wedstriiden moet de sproeier groot genoeg
ziin, om warm worden van de motor te voor-

weer de aanslaoschroef

los-

draaien, om de motor zo langzaam mooeliik
ie laten lopen, de contramoer met de hand
vastzelten en opnieuw de beste stand van
de luchischroef zoeken. lndien na deze beide

handelinoen de motor stationnair te snel
draait, moet men ze nogmaals gifvssraq en
ten slotte de conÍramoer vastzetten zonder
de aanslaqschroef le verdraaien.

3. Afkantinq van de qasschuif. r:asschuif in

stand 3 (S f, paq. 32). - Wanneer bii het verder
^.ênen van de gasschuif dan de stand voor slationnair draaien de carburatie onregelmatio
wordt, moet men het nullastmengsel riiker maken
door de luchischroef een halve slag aan le zetten.

Wanneer dit niet helpt, moet men de schroef
teruobrengen in ziin oude stand en een minder
afqekante oasschuif proberen. Wanneer de motor
bii heï irekken met deze stand van de gasschuif
galoppeert, zonder over te slaan, staat de naald
te hoog ofwel een meer afgekante schuif kan het
leveel aan benzine opheffen.
33

4.

Naald, gasschuif in stand 4 (S e, pag. 32).
naald werkt over een uitgebreid gebied van
-deDe
opening van de gasschuif en beinvloedt ook
de acceleraïie. Probeert eerst de laagste stand,
d.w.z. het klemveertie zo dicht mogeliik bii het
einde : als de motor te weinig optrekt en dit ver-

betert bii sluiten van de luchtschuif, moet men

het veeriie twee groeven hoger plaatsen.. Wanner
hierdoor een zeer grote verbetering bereikt

34

wordt, kan men de tussenliggende groef

pro-

f,eren.

Wanneer het mengsel nog te riik is met het
veerÍie in de eerste groef vanaf het uiteinde, is
de naaldsproeier versleten en moel deze vervangen worden.

5. Ten slotle moet men de eindafstelling van
de stationnaire sproeier conlroleren.

ACHTERWIET
DEMONTEREN VAN HET ACHTERWIET
EN VAN DE ACHTERNAAF

Om het kettingwiel uit elkaar te nemen of de
schokdemperrubbers te vervangen, moet men de
8 kleine schroeven uiÍnemen, de afsluiiplaat afnemen en het keïtingwiel uitnemen.

De machine op de achterstandaard zetten.
De cenirale as losmaken.

Om de ziide van de remtrommel te demonleren moet men de bedieningsstang van de rem
losnemen, door deze vrii te maken van de hef-

De drie meeneempennen uitnemen. Het wiel

t

komt vrij, het kettingwiel en de remtrommel
blilven aan het frame.
Om de zijde van het keitingwiel te demonteren
moet men de ketiing afnemen door de uitneembare schakel los ïe maken (zekering wegnemen).
De grote cilindrische buitenmoer losdraaien.
Het keÍtingwiel kan dan uit de achterklauw
worden genomen.
Om heï rollager te demonteren moet men eerst

boom. De grote cilindrische moer voor bevesÍiging
aan het frame losdraaien. Het geheel kan dan uit

de achterklauw worden genomen.

De platïe zeskante moer demonteren, waardoor

de gehele

rembevestigingsplaat

menten

komt.

vrii

met de

seg-

Om de segmenten af Íe nemen moet men de
veren verwiideren; de segmenten worden verder
niet vastgehouden.

de zeskantige borgmoer afnemen, vervolgens met
een sleutel met pennen de grote beveitigingsmoer van het lager en dit laatste uit zijn huË verwijderen.

Het demonteren van het kogellager geschiedr
op dezelfde wiize als het demonteren van het
rollager aan de ziide van het kettingwiel.

ry

t,

Fig. 28.

-

VohAelor!'t a

AchternaaÍ.
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MONTEREN

Voor de voorbereiding van het kettingwiel

VAN DE NAAF

EN VAN HET

moet men

ACHTERWIEL

De werkzaamheden voor het samenstellen van
de achternaaÍ kunnen worden onderverdeeld in
verschiliende gedeelten, t.w. :

l. de voorbereiding van de remtrommel
2. de voorbereiding van het kettingwiel

l.

;

2.
;

3. het samenstellen van het geheel, alvorens heÏ

wiel in het frame gemonteerd wordt.
Voor de voorbereiding van de remtrommel
moei men de afdichtring achterin het lagerhuis
brengen, vervolgens het kogellager inpersen en
zodra heï op ziin plaats zit goed vullen met veï.
Vervolgens brengt men de langsïe van de 2

assen in heï lager met het draadeinde naar buiten.

:

De tandkrans op de meenemer van de naaf
plaaïsen, zodanig, dat de 3 gaten, die in het
tandwiel ziin aangebracht voor het doorlaten
van de pennen, corresponderen met de 3 over'
eenkomstige gaten in de meenemer.

De schokdemperrubbers naar hun vorm inin de holten, daarna de afsluitplaat
aanbrengen en bevestigen op de kolommeties

voegen

van de meenemer (ringen en moeren).

Het monteren en vastzetten van het rollager
geschiedt op dezelfde wiize als bii het lager aan
de ziide van de remtrommel.
De as met draad is iets korter dan die aan de
remziide. Ten slotte moeten de twee groepen nog
in de achterklauwen van het frame worden ge-

Vervolgens de moer meÍ ziin viltpakking en de
lussenring voor de bevestiging op hun plaats
brengen; de moer vastdraaien tegen het lager. De
remplaat op de as monteren, compleet met de
2 remsegmenten, de 2 terugtrekveren en de
draaipen, de commandonok met ziin buitenhefboom en ziin veer.

plaatst : rechts het kettingwiel - links de remtrommel, waarbii men in tegengestelde volgorde
te werk gaat, als aangegeven voor het demon-

Hef geheel tesamen vastzetten met een ring en
een moer op de draad van de as'

gemonteerd wordt aan de ziide van het ketting-

ïeren.

Bii het monieren van het wiel moet men

er

aan denken, dat de rechterziide, die een iets gro-

tere bolling naar buiten heeft dan de linker,
wiel.

Men moet het wiel nauwkeu

rig centreren en

de

ketting spannen met behulP
van de 2 kettingspanners.

Men beeindigt de montage van het wiel met het
aanbrengen van de centrale
pen en vervolgens van de 3
conische pennen, die ingebrachï worden vanaf

de

zilde van het kettingwiel en
ingeschroefd worden in de
rempoelie.

Men moet zorgen, dat de
conussen van de pennen
goed dragen in hun zittingen.

Men centreert het wiel
goed en spant de ketïing met
behulp van de twee kettingFig. 29.

3ó

-

Monïage van de schokdemperrubbers.

spanners,

tt

Y00RwtEr
DEMONTEREN

VAN HET VOORWIEL

Zet de machine op de achtersïandaard,

tAGERS

Wanneer het wiel en de remflens gedemonteerd zijn, moet men de ringen met draad losschroeven, die de pakkingen tegenhouden, de
contramoer en de bevestigingsmoer van de as
losdraaien en de lagers uitnemen, Wanneer één
van de lagers gedemonteerd is, is het ook gemakkelilk de as geheel uit te nemen.

de-

monÍeert de bovenste pennen, die de rubberringen op hun plaats houden, ligt ze op, zodal
zii uit hunne siiften komen en verwiidert ze naar
buiten. Vervolgens laat men de vork geheel ronddraaien om ziin as. De vóórsteun van het spatbord doeï dan diensï als standaard. Wanneer men
vervolgens de wielassen, de verbinding van de
rem en de reacÍieplaat losmaakt, is het wiel
gemakkeliik uit te nemen.

MONTEREN

VAN HET

VOORWIET

EN VAN DE VóóRNAAF

Om de delen van de voornaaf op de iuiste
wijze te monteren, moet men als volgt te werk

vóoRREM

Jaan

Heï wiel ullnemen en de as hiervan met de
Íwee platte kanten vastklemmen in een schroef.
De moer losdraaien, die de remflens bevestigt en
de flens afnemen. Deze draagt aan de binnenziide de as, de nok, de segmenten en hunne
veren. De onderdelen kunnen dan gemakkelijk

:

ln het naaflichaam eerst het rechter lager aanbrengen (tegenover de remlrommel); men moet
zorgen, de ringen aan weersziiden van het lager
te plaatsen, om het uitlopen van het vet tegen te
gaan (de grootste ring naar de buitenziide van
de naaf).

gedemonteerd worden.

@@

@

J.Vc"àtbo.2ÁL

Fig. 30.

-

Vóórnaaf.
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Het lager met de moer, die de pakking aandrukt, vasÍzetien in het huis, waarin de pakking
-;ecentreerd is door een tussenring (linkse draad).
Men brengt dan de wielas in dit eerste lager en
vervolgens in de naaf, waarbii men er rekening
nr:de houdi, dat de twee platte kanten van de
os rechis moeten zitten (ziide van het eerste lager).
Vervolgens monteert men het twede lager, linkerzijde, mei de afdichtringen.

Dan bliift slechts over het monteren van de
compleïe remplaai, d.w.z. met de 2 segmenten,

38

de 2 lerugtrekveren en de remas, de

com-

mandonok en de vilten pakking op de stalen ring,
die het lager afsluit.
Het geheel wordt vastgezet door 2 moeren en
aan de buiÍenziide bevestigt men de bedieningshefboom van de nok met ziin Íerugtrekveer.
Het wiel is dan gereed om in het motorriiwiel
gemonteerd te worden.

Vóór men de lagers weer monteert, moeten
deze behoorliik gesmeerd worden.

vóón.EN

De cup van deze kogelring is bevestigd in het
ondergedeelte van het balhoofd, terwiil zich in
het bovengedeelte een twede ring bevindt, die

VóóRVoRK
DEMoNïEREN

tot geleider dienï voor de bovensïe kogels

vAN or vóónvonr

stangetje voor de luchtregeling.

De Íwee groïe schroeven van het

boven-

gedeelte losdraaien om het instrumentenbord vrii
maken.

Men demonïeerl de stuurdemper, ie beginnen biÍ de onderste borgschroef, die het
geheel van de stuurdemper vasthoudt en vervolgens het stelwiel met de veer (bakelit).

Men neemi de horizoniale bout weg met de

borgconussen, die als zekering dienen voor de
grote rnontagemoer, die men vervolgens kan losdraaien en afnemen.

Alvorens het frame op te lichten om de cenïraie buis vrii ïe maken, die tot spil dient (buis G),
maakt men de twee bovenste klemmen los van
de 2 vorkbuizen en neemt men de koplamp los
van ziin twee sleunen, evenals de bediening van
de wielrem (kabel).
Heï gehele voórgedeelte is dan vrij en kan uit
het frame worden genomen. Wii raden aan de
nodige voorzichiigheid ïe betrachten, ten einde
te voorkor,ren, dat de kogels van het lager, die
zich in de cups bevinden, verloren gaan.
MONTEREN

VAN DE STUURVORK

Zoals reeds opgemerkl, bestaal de
vork uit twee hoofdbestanddelen :
'I
. de stuurvork of vasÍe vork ;
2. de beweegliike vork.

F.

(23

kogels).

Men maakt eerst de kilometerÍeller los (aandriiving en verlichtingskabel), benevens het

te

AcHTERYoRK

N. voor-

Om deze vork met het frame te verenigen vult
men eerst de cups meÍ consistenlvet, men legt de
kogels in het veï en brengt dan zeer voorzichtig
buis G in het balhoofd, totdat de kogels ziin opgesloten.

Terwijl men de vork in deze siand houdt,
brengt men de bovenste wartel in de onderste
ruimfe, waarin de ïwede lagercup geperst is.
Men plaatst vervolgens de bevesïigingsmoer
op het draadeinde van buis G en zet het geheel
vast, totdat de vork gemakkeliik draait zonder
spel i ng.

Men bevestigt de borgklemmen van deze
wartel op de armen en brengt vervolgens het
instrumentenbord met de accessoires, kilometerteller, luchÍsïangetje, enz. weer aan.
VERVANGEN

Een steun onder het motorriiwiel plaatsen.

De bovenste steun van de rubberringen, die
bevestigd is êdn de beweeglijke vork, losschroeven en vrii maken door hem op te lichten.
De moer van deze sleun en die van de onderste
as van de rubberringen wegnemen.

Heï geheel kan dan gemakkelijk uit elkaar
worden genomen en de ruberringen worden uitgenomen.

Voor het monteren gaat men te werk in de
omgekeerde volgorde.

D-. stuurvork vormt door ziin verbindingsbuis
met het Írame (buis G) het stuurgedeelte van het

DEMONTEREN EN MONTEREN
VAN DE BEWEEGTIJKE VORK

motorriiwiel.

Aan het ondereinde van deze buis, waar de
verbinding uiikomt lussen de twee armen van
de vork, bevindt zich op buis G een geharde
drukring. Deze ring of onderste cup dient tot
steun en geleider voor de onderste kogels van
het balhoofd (23 kogels).

VAN DE RUBBERRINGEN

Een steun onder

wiel

de motor van het moïorrii-

plaatsen.

Het vóórwiel demonteren (zie boven).
De moer aan de rechterzijde afnemen, van de
as, die als voorspil dient.

De zeskanÍige kop aan de linkerziide, die één
geheel vormt met deze as, draaien, om het draadeinde van de as los te schroeven.

bii men de as zodanig vastzet, dat de vork
werkt zonder speling. ls de afstelling geregeld,
dan volgt de zekering door de conlramoer rechts.

De as uitnemen; de beweegliike vork en de
wriivingsringen volgen vanzelf.

Bii het monteren van de as in ziin bussen moet
men er voor zorg dragen, dat de draaivlakken

De as is gemonieerd in busies van ferobestos.

van de as en de bussen zelf gesmeerd worden mel
grafiet van goede kwaliteit.

Het verdient aanbeveling deze iedere l0O0 km

te smeren (door met een oliespuitie olie in te

brengen in het gat in de transversale buis vóór
de oeweeglilke vork).

Om de beweegliike vork weder te monteren
gaat men te werk in omgekeerde volgorde, waar-

Wanneer de ferobestos busjes te veel speling
zouden vertonen, moeten zii vervangen worden
(uitnemen meï behulp van driivers). Nadat de
nieuwe busies ziin ingeperst, brengt men deze
met een ruimer van 14,5 mm A op de iuiste
maat.

ACHTERVORK
VERVANGEN

De 2 verïicale bouïen voor de bevestiging van

VAN DE RUBBERRINGEN

de achïerspil losnemen. De borgbout van de

Een steun onder de moior van het motorriiwiel

plaalsen en de machine op de achterstandaard
zeÍten.

achïerspil demonteren; deze bout bevindt zich
op het lichaam van de lransversale achÍerbuis van
het frame (niet vergeten de zekering neer ïe
slaan).

De vóórassen, die de rubberringen vasthouden,
I osm a ken.

De 2 zadelveren demonteren en de steunas
van de zadelveren naar builen laten komen.

De rubberringen kunnen dan worden uitgenoTnen,

Voor de moniage in omgekeerde volgorde te
v",erk gaan.

Bii het monïeren van de sleunas van de zadelveren deze as op de draagvlakken evenals ziin

huis goed smeren met gegrafiteerd vet

van

goede kwaliïeit.
DEMONTEREN

VAN DE ACHTERVORK

De rubberringen, het achterwiel, de

achter-

naaf, de kettingkast en de ketling afnemen.

4C

Door middel van hun kraag de bussen varr de
spil uiïnemen.
De ophangas verwiideren, zo nodig meï behulp

van een driiver.
De gehele achtervork is dan vrii.

Als de bussen te veel speling hebben, moeten
deze worden vervêngen.

Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde van het demonteren. De draaivlakken van
de as en de ferobestos busies moeten gesmeerd
worden met gegraf iteerd vet van goede kwaliteit.
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