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I lager finnas alltid alla
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ning av reservdelar
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ningsartiklar för mo,
torcyklar.
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försäljare över hela
landet.

S m örj ni ng s för eskrifter
för B. S. A. motorcyklar med

sumpsmörjning

Namnet B. S. A. borgar för kvalitet och slit-
styrka. För att dessa egenskaper skola komma
till sin rätt hos Eder B. S. A.-motorcykel ford-
ras emellertid, att den erhålier sin rätta och
regelbundna skötsel. Smörjningen är härvid den
viktigaste faktorn och efterföljande instruktioner
ha tillkommit för att 1ämna upplysning i denna
sak. Gå igenom smörjningsinsriuktionen ordent-
Iigr. innan Ni tager Eder maskin i användning
och följ alltid - och noga - anvisningarna.

Motorns smörjningssystern.
Nedanstående bild visar B. S. A.-motorns spe-

ciella sumpsmörjningssystem. Oljesumpen (el



är siuten i ett med vevhuset och påfyllning av

oiio"tk"r genom påfyllningsöppningen på. högra

sidan. Ol jenivån kontrolleras med en måtstlcKa
OI jcpumpen r D) suger -ol 

jan från oljesumpcn
förbi stillskruven (C). Frän pumpen tryckes ol-
iao senom kanalen fE) rill tryckvisaren (F)' 9om'^n 

"i ^t, 
olian cirkulerar på rätt sätt' Häriirån

sår olian till d"tt ihåliea- vevaxeln och genom

f,unal.i i svänghjul och -vevtapp till vevstakslag-

oljenivån år den rätta. Stäilskruven bör vara in-
stälid på tämligen riklig oljetillförsel. Under de

första hundra milens körning sker nämligen den
slutliga insJipningen av motorns friktionsytor.

- Allrför svåra påfrestningar under inkörnings-
perioden kunna medföra skador å cylinderlopp
öch lagerytor med åtföljande nedsättning av mo-
torns slitstyrka. Kör därför inte gärna över 4o
och under' inea förhålianden över 6o km/tim.
under de försia 8o-roo milen, pressa icke mo-
rorn för hårt vid körning i tungt väglag och
undvik att rusa den i tomgång. - Efter inkör-
ningsperiodens slut bör oljematningen regleras, så

att ln svag, blåaktig oljerök förmärkes i avlopps-
rören. Obierveras bör, att hård körning i tungt
vä91ag eller backig terräng liksom sidvagnskör-
ning Tordrar rikligare smörjning.

Regelbunden tillsyn.
Det är nödvändigt att med mätstickans -hjälp

regelbunder kontroliira, att tillriicklig mängd olja
finnes i motorn. Verkstäli påfyllning till rätt ni-
vå, när så behövs. Konträll av oljenivån skall
alltid ske med stoppad moror. Kasta under kör-
ninsen då ocli då- en blick på tryckvisaren för
att'kontrollera att oljecirkulationen är i ordning'

{)mbyte av olja,

Olian i motorn förtunnas så småningom genom
utrpädning med bensin och vatten sanlt genom
inkämmande föroreningar. Bensinutspädningen be-

ror i första hand på- ofullständig €örbränning i
cvlindern. Detta kan man komma ifrån genom

ait hålla rätt inställning å förgasare och tänd-
ningssystem. Undvik även långvarig tomgängs-

VeYstaks-
ru1laget.

Oljekanal

Oljcutförse1.

Vevaxel-
kullager

ret. Cylinderns väggar och övriga friktionsytor
erhålla'olia senom itänk från vevstakc och sväng-
triut. Deri ol'ia som nedrinner i vevhuset uppford-
rås av svängijulen och en avskrapare återför den

till oljesumpen.

Motorns inkörning.
Innan motorcykeln tages i bruk- ko,ntrolleras,

ett olja av limplig kvalitet är påfylld och att

körning.
För att motverka normalt

försämring av oljan är det
bundet bvta olia i motorn.
.n ,rv .btot ske efter de
ning'och sedan regelbundet

: slitage genom denna
nödvändigt att regel-
Dvlikt ombvte bör i

första ro -ilens kör-
lr"r ro'o,. eller r5o:e



mil. Avtappning av den.gamla oljan,, som sker
senom att .lossa plugsen i vevhusets botten, bör
tör.tusu, omedelbärt?ter en körning, så atc oljan
är vaim och tunnflytande. Spola ej-med fotogen,
ty det är svårt att sedan fullkomligt avlägsna den-
na, varför en utspädning av den färska oljan ej
kan undvikas. Om spolning anses nödvändig, an-
r'ändes i stället en mindre kvantitet tunn motor-
o1ia. Härefrer påfvlles olia till rätt nivå.

bbr.ru.r" ati ställskruvån efter inkörningspcrio-
den bör insrilllas på minskad olietillförsel. Detta
är av särskild vikc, eftersom Gargoyle Mobiloil
Acro "D" är så smörjkrafrig, att alltför riklig olje-
tillförsel eftcr inkörningsperiodens slut lätt resul-
terar i sotbildning.

Växe,Ilådan.
Växellådan skall ständigt hå1las fylld med olja

till sådan hoid, att den når upp till påfyllnings-
öppningcn, när mororcykeln befinner sig i kör-
riijlnin.-e. Rätt olienivå bibehålles genom lämplig
påf1 llni-ng ungefäi var Ioo:e mil. Det är rnycket
v;ki;et, ått oljan i växellådan regelbunder ut-
bvtesl Detta skall ske var ioo:e mil genom att
lossa artappningspluggen i botten. Påfyll härefter
en mindrejkva.tritei fotogen och kör några se-

kunder med maskinen stående på bakhjulsstället
och högsta växe1n inlagd. Sedan avtappas fotoge-
n"n och färsk olja påfylles till rätt nivå.

Kedjorna.
Kediornas livslängd är i hög grad beroende

oä ait de hållas väl smorda och sträckta. För
imörinins avtases kediorna unqefär var 2oo:e
mil äch "t'ättas" i bcnsin eller fätogen. Härefrer
nedläeeas de i ett uppvärmt bad bestående an-
tingc,',"av växellådsoljä'cller en blandning a1 fett
och" grafit. Före påsäitningen avtorkas överflödigt
smörimedel. Att -smöria kediorna utvändigt me-
delst'en oljekanna är icke på långt när så- effek-
tivt som ovan beskrivna metod.

,

övrig smörjning.
Av vikt är vidare att regelbundet tillse smörj-

ningen av ör'riga delar, såsom hjulnar', framgaf-
feins leder och bultar, styrhuvudet etc. De flesta
av dessa smörjningsstäiien äro försedda med an-
slutningsnipplar för den fettspruta som medföl-
jer verktygsutrustningen. Sprutan fy1les antingen
med den för växel1ådan rekommenderade tjockfly-
tande oljan eller med ett lämpligt fett. Smörj-
ningen bör verkställas åtminstone var 5o:e mil.
På samma gång tillföres den på styrhuvudet be-
fintliga oljekoppen några droppar o1ja. Försum-
mas smörjningen av styrhuvudet, blir styrningen
hård och körsäkerheten nedsättes.

Ol jerekommelrd ationer.
Använd för Eder motorcykel alltid smörjme-

del av allra högsta kvalitet, vilka i längden bliva
de billigaste genom minskat slitage och färre re-
paraticner" - För smörjning av B. S. A. motor-
cyklar rekommendera vi följande smörjmedei:

För motorer med överstvr du 
so**o' vinter

ventiler: Gargoyle Uoblloil A''ro "D" "TT"
För motorer med sidoven-

tiler: Gargoyle Mobiloil "B" "TT"
För växellådan:

Gargoyle Mobiloil "C" *)
*) Vid särskilt stark kyla re-

kommenderas:
Gargoyle Mobiloil "TT"

För smörjning medelst fett-
spruta: Gargoyle Mobitoil "C"

ellcr Gargoyle Mobilubricanr
För magnetapparaten:

symaskinsolja (Gargoyle Velocite Oi1 E)

Ovrig smörjningr
samma olja som för motorn.



Motorns regleringar.
Gasreglcringcn, det högra vridbara handtaget,

ger meri gas vid rörelse "inåt", alltså när över-
sidan rör sig mot föraren.

Luftregleringen, spaken på högra styrstångs-
halvan, ökar lufttillförseln vid rörelse medsols,
d. v. s. när spakens ände rör sig mot föraren.

Luftregleringen, spaken på högra sidan av in-
strument6rädan, ökär Iufttillfötseln vid rörelse
medsols, d. v. s. när spakens ände rör sig mot
föraren.

Tändningsregleringen, spaken på vänstra sidan
av instrumintbrädan, höjer tändningen vid rörelse
motsols, d. v. s. ävenledes när spakens ände rör sig
mot föfafen,

\rentillyfthandtaget år placerat under högra
srvrstångshalvan och användes endast för att
stanna motorn och för att underlärta startningen'

Motorns igångsättning.
Oppna bensinkranen och kontrollcra att växel-

sprkcn srår på neutralläget, stäng luftregleringen
heit och håflet och öppna gaspådraget till unge-
fär en tredjedel. Giv en kraftig, spänstig spark
på kickstarten, underlättande denna genom att
hål1a ventillyftaren öppen under början av "kic-
ken". Motorn bör då starta. Om den vägrar ett
par gånger, är det lämpligt att flöda förgasaren
genom att trycka ned den lilla knappen på flottör-
huslocket ett. par sekunder. Flöda emellertid ej
förgasaren för länge, ty detta kommer endast
att försvåra starten. För mycket be nsin kommer
in i cvlindern och tändstiftet blir "surt".

Så snart motorn startat, öppnas luftreglerin-
gen till två tredjedelar och i detta läge lämnas
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ANVISNINGAR
för skötse av B. S. A. motorcyklar

den. Vid vanlig körning behöver den knappast
röras.

Genom litet övning lär man sig snart, i vilk-a

liigcn spakarna börJ stå, för att motorn skall
sratta lätt.

Lår ichc motorn gå för länge, medan maskinen
står stilla, ty den erhåller därvid icke samma
goda kylning som under fart.

IVlaskinens igångsättning.
Vid starten bör man komma ihåg att frikoppla

hel; och hällct, innan första växeln lägges in.
Glöm ei heller, att växellådan är till för att

användas.' Meskinen ter mycket större skada av
krypkörning och segdregning på högre växel än

ar. ätt hållä ett rimligt varvantal på lägre växel.
Erfordras m.u-cket låg hastighet i tr-afik, behöver
man icke genera sig-för att slira på kopplinge-n,
då dcnna ir dimenslonerad för att tåla alla tänk-
bara påfrestningar.

Om man 1åtit maskinen rulla fritt utför en

backe med motorn stillastående, får man icke
låta maskinen draga igång motorn annat än På
högsta växeln och med tändningen rninskad.

Glöm ej att kontrollera:
r) olienivån i sumpen. Siffran r på ska)an an-

ger, att det finns plats för ytterligare en pint (o.5-7

liter) olia, siffran.z att två pint (r.r Iiter) få
r.rm. I)it är icke tillrådligt att köra mer än en,

högst två mil, sedan nivån sjunkit till strecket .2.

z) ett oljeindikatorn gör utslag. I annat fali
måsre omedelbari undersökas, om sumpcn är tom'
Annars bör oljepumpen tagas ut för undersök-
ning. (Se under rubriken "Oljepumpen"' sid' 11.)

Nä. -otottt stannar, ska1l oljeindikatorn sakta
draga sig in igen på grund av olietrycket. Stan-
nar den ute, beror detta vanligen på att smuts
fastnat på skaftet, som därför bör göras rent



med bensin. Användes mycket tjock olja i kallt
väder, kan det också hånda, att indikatorn ej
vill gå dllbaka ordentligt utan hjälp av fingrarna.

Bränsle för olika kompressionsförhål-
landen.

too cc.-motorns standardtyp är försedd med
kanna för normal kompression (5.8: r). Med hög-
kompressionskanna har den ett kompressionsför-
hållande av 6.8t r.

Till yoo cc.-motorn kan erhållas en dekompres-
sionsplatta, som minskar kompressionsförhå1lan-
det från 5.8 tili 5.4 (med normalkanna) och från
6.8 till 6.4 (med toppkanna).

J t. cc.-motorn levereras också med två olika
kannor, som ge kompressionsförhållandena 7: r
och y.4:r. Iled platta under cylindern minskas
dessa siffror til1 6.5: r och 5: r. Normalt levere-
ras 3 jo cc.-maskinen med högkompressionskanna
och dekompressionsplatta, alltså kompression 6.5: r.
Beträffande vrlet av bränsle efrer kompressions-
förhållandet gäJler, att maskiner med 1kånna för)
normalkompression helst böra köras på lättbentyl
eller Esso, i synnerhet om ingen platta finnes
under cylindern. Med högkompressionskanna böra
maskinerna köras på 5o o/o-ig bentyl. Om bensin-
stationen icke har sådan och vägrar att blanda
till bentyl med mer dn z5 0lo sprit, så är det
bäst att icke använda vanlig lättbentyl utan z5 0lo

sprit och 75 0/o Esso. Kan man icke erhå1la lämp-
Iiga bränslen för högkompression, är det bättre
att använda normalkompressionskanna.

Tillsats av Speedoil är i samtliga fa.ll att rc^
kommendera.

Sotning.
På grund av det ekonomiska smörjningssyste-

met behöver motorn icke sotas annat än med
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ganska långa tidsmellanrum, vilka bero på kom-
pressionsförhå1landet. Att maskinen behöver so-
tas visar sig Renom att den "knackar", när man
ger den gas vid läga varvantal. I någon mån kan
man minska benägenheten för knackningar genorn
att anvånda starkare spritblandning.

Mororer med normal kompression böra sotas
efter cirka yoo mil och högkomprimerade efter
omkring 3oc mil.

Luftrenaren.
Den verkar som ett filter, som direkt silar luf-

ten. En backventil är inbyggd i luftrenaren för
att hindra att sidenduken indränkes med bensin
och antändes av "baksmälIar". Luftrenaren bi-
drager effektivt till att minska slitningen på mo-
torn och då det dessutom visar sig, art soret
i motorn bcstår av ända till 5o 0/o landsvägs-
damm, är det klart, att iuftrenaren också mins-
kar sotbildningen.

Den har intet inflytande på motorns effekt vid
normala hastigheter.

Förgasarmunstycket.
Med luftrenare skall 3to cc.-motorn ha mun-

stycket ett nummer minäie än utan och too cc.
tre nummer mindre. Det munstycke, som maski-
nen levereras med, är avpassat för att förena
god effekt och god ekonomi. För mera utpräg-
lad ekonomikörning kan närmast mindre mun-
stycke användas, medan för bästa effekt nästa
större nummer erfordras.

Inkörning.
Maskinen måste köras försiktigt under sina

första roo mil, dels icke med större varvantal
än som svarar mot 6o, 4j, 3o km i timmen på



resp. trean, tvåan och ettan, dels icke _utsättas
föi envis segdragning. Vidare skall oljetillförseln
vara rikligaie än nörmalt (se smötjningsinstruk-
tioncrna, iid. z; och luftrenaren får icke tagas
bort, då den är särskilt viktig under inkörnings-
tiden.

Detta gä1ler icke för maskiner, som äro utrus-
tade med-'specialtrimmade motorer. Dessa ha körts
in på provbänken före utbromsningen av motor-
effekten.

Frovning av kompression.

Om startpedalen kan trarnpas ned lätt u,tan

användning 
-av 

ventilbytare, -:ir detta- crt tecken
oå att kömprcssionen 

'är dåliq, varför orsaken
iill d.,r" böi undersökas. - Lickage kan uppstå
vid tändstiftspackningen, cylinderlockspackningen,
ventilerna e1[cr kannringarna.

Om man oljar tändstiftspackningen, uppträda
bubblor runt densamma, när man trampar på kick-
starten. såvida oacknineen icke är tät.

Spelet mellan'ventileina och vipporna bör un-
deriökas. Om det visar sig, att någon av ven-
tilerna "står på", bör den tagas ut och undersö-
kas, då det fr antagligt att den är bränd. I så

fall bör den bytas ut.
Cllinderlockspackningen undertökes enklast ge-

non) att man håller handen v.id cylindern i jämn-
höfd med packningen, medan motorn går. Om
packningen är otät på något ställe, känner man
äragct lrån detta ställe med handen. Ar pack-
ninqen borttagen, kan man igenkänna de otdta
ställena på att de åro starta av sot och olja.

Kannringarna skola också undersökas (se un-
der rubr. "Kannan och kannringarna", sid. r6).
Läckaget kan också bero på att cylinderloppet
är repat på grund av bristande smörining. Det
är då i dc flesta fall nödvändigt att slipa om cy-
lindern och sätta in en kanna av över<iimension.

Ventilspelet.

Detta bör prövas, när mororn är kall el1er i
varje fall har stått en god stund, sedan den
körts. Kannan bör ställas i toppläget efter kom-
pressionsslaget, vilket konstateial antingen genom
tändstiftshåler eller genom en blick på .ägn"t-
apparatens brytarc, vilken just öppnai, när -kan-

nan befinner'sig i övre dödpuntien, om regle-
ringen är insrälld på lågtändning.

Vid vanlig körning skall spålct mellan vippan
och_ ventrlen vara o.o7, mm (o.oca tum), och för
tär'lingskörning . rekoÅmend.rår oiro mm (o.oo4
tum). AnvänC kännbleck.
. Finnes inter spel, kan ventilen icke stänga or-
dentligt. Starten blir försvårad. och om -å irr"-
kas få igång maskinen, är dei stor risk för ätt
ventilerna bliva brända och gropiga genom läck-
age av heta gaser under explösionän. Är å andra
sidrn spelet för stort, blir 

-gånsen 
bullersam och

venrilmekanismen ursättes fOi oiOdig slitning.
Vid justering av avgasventilen riåste -å r.

till, att ventillyftaren iike "ligger på" utan kan
röra sig en bit, innan den ve-r-kar.- I annat fall
måste ventillyftarkabeln iusteras.

Spelet justeras vid inr'e åndan av vipporna ef-
ter Iosstagander av det lilla plåtlockei- på top-
pen av vipphuset- Kontrollera- spelet. sedan Iås-
muttern dragits fast. Det kan nämligen hända,
att det ändrar sig något litet under åtäragningen.

Justering av vippornas ändglapp.

..För justering av vippornas glappning i axel-
riktningen lossar man låsmuttern C 1f;[. 3; och
drager åt ju-steringsmurtern D så tangi aåi gar.
Om man sedan lossar den r/3 varrr, lio-mer t"t
återståe_nde-glappet att bli just lagom, sedan man
dragit ät låsmuttern.

II



Sexkanten E pä andra ändan,av vippspindeln
skall icke röras annat än när denna skail tagas

loss. För afi detta skail kunna göras måste mut-
tern på bulten F vara losstagen.

Vippornas srnörjning.
Vinoorna smörias var to:de mil med fettspru-

run. 'i.y.k in så'mycket-fett, att en del tränger
ut vid båda ändarna av viPPan.

Stötstängerna.
Kulskålarna i toppen på stötstängerna böra

smörias med olia en 
-gång- i veckan, då annars

slitning och oljud kunna uPPstå.

Returfjädrarna.

Dessa äro spända till medelhårt tryck och detta
bör icke ökas^utom för tävlingsbruk. Alltför hårt
trvck minskar kammekanismens livslängd.

'Returfjädrarna för stötstängerna spännas genom
att skyddsrören skruvas nedåt. Vippornas -retur-
fiädrai spännas genom att muttrarna H (fig. 3)
under vippkåpan- (vid stötstångsrören) skruvas åt
höger rinderifrån sett.

Oljepumpen.

För att tasa ut oliepumpen lossar man först
de fem mutt;arna undår vävhrrtet på högra si-
dan och tager bort det där befintliga locket. Där-
cfter kommer man åt de fyra spårskruvar, som

f asthålla silen och pumpen. Det är lämpligt att
ha ett oljetråg under mbtorn, då all olja rinner
ut, när boctenlocket iossas.

För att trga isär pumPen behöver man endast
lossa de fvra skruvarna i pumphuset.

När man siltter tillbaka^ pumpen' måste man se

till att klacken på pumpaxeln kommer i ingrepp
med spåret i den drivande axeln.

Kamaxlarnas inställning.

Man bör icke fuska med inställningen av karn-
axlarna för att försöka få bättre resultat än fa-
briken har lvckats åstadkomma. Hiulen skola stå

så, att den mcd en punkt märkta kuggen på mo-
toraxelns drcv kommer i ingrepp med den med
cn likadan punkt märkta kuggluckan på avgas-
kammens kugghjul, och den med ett streck märkta
krrggen på Äötoraxeldrevet griper in i den lika-
da"i -atkta kuggluckan på insugningskammens
hjul.
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Magnetapparaten.

Denna fordrar knappast någon smörjning. Möj-
ligen en droppe symaskinsolja var rooo:de mil.
Avståndet mellan avbrytarspetsarna bör justeras i
enlighet med kännblecket på specialnyckeln för
magnetapparaten. Det är lämpligt att med vissa
mellanrum göra spetsarna rena med bensin.

Inställning av rnagnetapparaten.

För att ställa in magnetaxeln rätt i förhållan-
de till motoraxeln lossar man kugghl'ulskåpan på
högra sidan av motorn och muttern på magnet-
axeln. Därefter inställes motorn, så att kannan
står i toppläget efter kompressionsslaget (alltså
med båda ventilerna stängda). För att noggrant
konstatera toppiäget måste man skruva loss tänd-
stiftet och sticka in en blyertspenna, skruvmejsel
eller dylikt genom hålet för att känna kannans
lage.

Ställ sedan tändningsregleringen på lägsta tänd-
ning och vrid magnetaxeln i dess normala rota-
tionsriktning, tills avbrytaren just börjar öppna.
Drag därpå fest kugglr julet på magnetaxeln och
trampa runt motorn några varv för att sedan på
samma sätt kontrollera, att avbrytaren öppnar,
när kannan befinner sig i toppläget.

Motorns upptagning och sotning.

Om man föredrager att taga ut hela motorn
ur ramen, måste man taga bort kedjeskyddet och
frlmkedjan, avgasrören, förgasaren, ventillyftare-
kabein och vipphuset samt lossa toppfästet vid
ramen. Sedan behöver man endast taga bort de
f1,ra bultarna, som hålla fast motorn vid ramen,
för atr kunna lyfta ut motorn vid vänstra sidan
av maskinen.
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Emellertid kan man taga bort cylindertoppen och
cylindcrn utan att taga ut motofn ur ramen, om
man o.nvänder följande tillvägagångssätt:

Skrrrve loss hcnsinrörct vid tanken' Tag Ioss

förs.:srren och tändstifter. Trampa på kickstar-
ten,'tills alsasventilen står helt öppen och lossa
ventillyftareiiren från hävarmen på vipphuset.
Skruva loss yu.tcringshylsan för kabcln och drag
ut denna. Tag loss löcket på vipphuset och skruva
loss drtra. D.irefter kunna de fyra muttrarna, som

hålla fast cvlinderlocket, lossas, och detta kan
lvftas, sc,Jan rnan knackat lätt på detsamma med
skafret aq cn hammare eller dylikt. Efter lossan-

det av de fy ra muttrarna vid' bottenflänsen kan
cylindcrn lyftas bort från vänstra sidan av ma-
skinen.

Ventilernas borttagande.

För att taga bort ventilerna använder lnan ett
socciaiverktvq, som finnes i maskinens utrust-
nine. K.rokÄn- på detta verktt"g srickes in genom

tänästifrshålet,'så att den Iiåger an mot vcntil-
tallriken. Med hiälp av de dubbla håvatmarna
kan man sedan trycka ned fjädertallriken till-
räckligt för att hurrna taga bort de båda halv-
,.r"da- ventilknaslrcn. Sedan veniilerna äro bort-
taena. befrias cylinderlocket från sot med hjälp
av"en' gammal sk'ruumejsel eller något ennat skrap-
v.tktye. Man bör emellertid vara försiktig att
icke iä1ta några m:irken på ventils.itena. Ar man
mycket omsoigsfull, kan man putsa cyJinderloc-
ket mcd fin smärgelduk.

Slipning av ventilerna.

C)m ventilerna icke äro alitför illa åtgångna
uran endast lindrigt gropiga, kan man nöja -sig
med atr slipa in dem direkt mot sätena pä töt-
jande sätt:

r5



Sätet på ventilen bestrykes med slippasta, var-
efter ventilen sättes in på sin plats. Sedan man
skruvat fast det speciella handtaget för ventil-
slipning på ventilskaftet, griper man ventilen med
detta och vrider den fram och tillbaka, under
det man hål1er den tryckt mot sätet. Då och då
lyfter man den något och vrider den till ett nytt
läge, detta för att hela ytan skall bli likformigt
slipad. Med vissa mellanrum kan det vara er-
forderligt att stryka på litet mera slippasta.

Slipningen skall fortsättas, till dess såväl ven-
tilen som sätet uppvisar en blank yta utan alla
märken.

Man bör emellertid ej försöka slipa in en ven-
til, som har särskilt djupa märken, ty det mo-
derna ventilmaterialet är så hårt och motstånds-
kraftigt. att man i så fall skulle få slipa ned
ventilsätet millimetervis, innan ventilen själv bleve
blank. I detta fall måste man i stället låta slipa
ventilen i en specialmaskin, innan man slipar in
den mot sätet.

Torka sedan noggrant bort alla spår av slip-
medlet, innan motorn sättes ihop,

Kannan och kannringarna.

Kannbulten år lritt lagrad både i kannan och
vevstaken och kan därför tryckas ut åt endera
sidan. När man på detta sätt fått loss kannan,
bör man märka den sida, som varit vänd framär,
för att icke sätta tillbaka kannan bakfram.

Skrapa bort allt sot från kannans översida och
blanka denna slutligen med fin smärgelduk.

Om kannringarna. äro blanka runt om och fritt
rörliga i sina spår, är det tillrådligt att låta dem
sitta kvar 16r art icke taga risken att bryta av
dem. Om de äro fastbrända, bör man lägga kan-
nan i fotogen och sedan försiktigt försöka lossa
dem. Därefter böra både ringarna och spåren skra-
Pas noggfant rena.
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Man bör också undersöka avståndet mellan kann-
ringens ändar, när den är iniagd i cylinderlop-
pet och noggrant placerad i rätt vinkel genom
att kannan skjutits in mot ringen. Om avstån-
det mellan ändarna uppgår till o.4 mm bör ringen
utbytas mot en ny, som med en fin fi1 justeras
till ett avstånd av o.ry mm (o.ro mm på ito cc.
motorn). Ringa.r, som icke äro blanka runt om
utan uppvisa bruna fläckar, böra utbytas mot nya.

När motorn skall trimmas för hastighet, bör
kannan undersökas och putsas med en fin fil på
de punkter, som eventuellt visa benägenhet för
iskärning. Smärgelduk e1ler sandpapper får icke
användas, då partiklar av dessa bliva inbäddade
i aluminiumgodset och våila en stark slitning på
cylinderloppet.

Rengöring av vevhuset.

När cylindern är avlyftad, är det lämpligt att
spola ur revhuset och sumpen, varför de båda
bottenpropparna på vänstra sidan av vevhuset skru-
vas bort. Spolningen verkställes därefter, först med
fotogen och därefter med en halv liter motor-
olja för att lnga farliga kvantiteter fotogen skola
stanna kvar i motorn. Glöm inte att skruva fast
båda propparna efteråt.

Motorns hopsättning.

Om papperspackningen under cylindern gått sön-
der vid isärtagningen, bör man klippa till en ny
av ritpapper eller grovt omslagspapper. Om cylin-
derlockspackningen är felfri, är det säkrast att
icke röra cien.

Sätt tiiibaka kannan i rätt läge och vrid vev-
axeln tills kannan kommer i sitt lägsta 1äge. Skjut
cylindern necl över kannan snett framifrån, un-
der det att kannringarna hållas intryckta i sina
spår med ena handen så iänge som erfordras.

t
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När cylindern skruvas fast vid vevhuset, bör
man ickå draga fast varie mutter för fullt med
en gång uta,r indast litet i taget och draga mutt-
trrå fl.r" gånger i tur och ordning.

Sätt tillbäka- ventilerna i cvlinderlocket med
hiälp av spccialverktvget och drag fast cylinder-
I6cket på'cvlindcrn,'iu.,-, nu unäer iaktiagande
av att 

'muttrxrna dragas flera gånger i tur och

ordnine.
Vrii vevaxeln i ett sådant läge, att båda ven-

rilernr äro rrcrc, och sätt fast vipphuset, iaktta-
sande att stötstånssrören sticka in i sina säten

iå undersidan av"vipphuset. Justera ventilerna.
Sräll vevexeln så, att ävgasventilen är fullt öppen
och monter.r. tillttaka ventillyftarkabeln. Passa

därefter in avgasrören och drag fast dem.

lVtaskinens igångsättning efter
hoprnonteringen.

Innan maskinen startås, måste vevhuset fyllas
på det sätt, som angivits under rubriken "Motorns
inkörning" (sid. z).

När även sumpen är fylld, kan maskinen star-
tas mcn Ilimnar 

'icke fuli kraft förrän efter en

kortare inkörningsperiod.

Rengöring.

Maskinens utseende och värde bibehålles bätt-
re, om man regelbundet ägnar litet tid åt att
söra ren den. Särskilt noga bör man vara med
iådana ställen, där sandpartiklar och annan smuts

kunna komma in till di arbetande delarna, spe-

ciellt hjulnaven och b.omsarna, förgasaren' mag-
neten och ventilmekanismen.

Torka ei bort stelnad ]era o. d' utan att först
blöta upp den ordentligt med vatten. I annat fali
komma- 

^de hårda beitåndsdelarna av sand och
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grus att rispa lackeringen, så att denna inom kort
tid blir matt och ful.

Bekvämast år att anvdnda en vattenslang, metr
man måste därvid undvika att spruta vatten, så

att detta tränger in i de ovannämnda ma.skin-
delarna.

Borsta sedan bort smutsen med en ej alltföt
hård borste och torka sedan torrt med en trasa
eller ett sämskskinn. Motorn rengöres bäst med
fotogen och torkas med en trasa eller trassel.

Aluminiumdelarna kunna befrias från fastbränd
olja medelst sodalösning, men denna bör icke få
komma på lackerade delar.

Cylindern kan i någon mån skyddas mot rosi
genom att övcrdragas med en lösning av lamp-
ivart i fotogen, helst tillsatt med litet guldbrons.
Denna förbättrar också värmeutstrålningen.

Trycksprutan.

För att fylla trycksprutan skruvar man loss
munstycket och fyller så sprutan framifrån.

Sedan densamma fyllts med fett, skruvar man
tillbaka munstycket, varvid sprutan är färdig för
användning. Munstycket tryckes därvid stadigt mot
smörjnippeln, så att icke fettet läcker ut på sidan,
när man pumpar med handtaget.

Framgaffeln.

Länkarna skola vara justerade, så att intet märk-
bart sidoglapp förefinnes, vilket brukar ge sig till-
känna genom ett knäppande ljud, när man ruskar
maskinen sidvägen.

Länkarna på vänstra sidan ha genomgående,
ogängade hål för bultarna och dessa äro gänga-
de i länkarna pä högra sidan, där också lås-
muttrarna äro placerade.
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l\,Iarr får emellertid icke sätta an länkariea så

bärt, att icke frarngaffeln kan röra sig fritt, när
.rålåärnotr.r-t är aispind. Den är sammenbyggd
med de'undre framgäffeländarn-a. Den är juster-

bar för att kunna anpassas efrer iörarens vtkt
och vägbanans beskaffenhet.

På en de 1 maskiner justeras stötdämparen helt
enkelt med en vingmutter på högra -sidal av
framsafieln. På andia maskiner verkställes juste-

rineå med skruvnyckel på högra sidan, sedan lås-

muit"ern på vänstra sidan lossats.

Frarngaffelns demontering.

Lvft uoo maskinens framända och låt den vila

"å å" lååa e. d. under motorn' så att framhjulet
iränger frjtt i luften. Skruva bort murtern.. på

der 
"ö,rr" fästet för spiralfjädern och- pressa ih.op

denna. så att den kin loisas från fästet. Sedan

behöver man endast vrida fiädern föt att "ganga"
loss den från det undre fästet. Sedan man tagit
bort låsmuttrarna vid länkarna på högra sidan
och eäneat ut bultarna från vänstra sidan, behö-
u", åur," endast draga ut länkarna åt sidorna för
att skilja gaffeln från sidorna'

Styrhuvudet.

Styrhuvud:t måste ägnas en viss uppmärksam-
het, 

'försr och f rämst i form av smörining' En
smöriniopel är nronterad på högra sidan, och man
bor imbija med f ettspruian vir 5o:de mil. För-
summas åerta, kommer inom kort styrningen att
kännas ostadig.

När stvrlae:ren skola iusteras, lossas styrbrom-
sen så lingt'det går. Sedan klämmuttern lossats'

kan iusteriisen veikställas med den tili maskinen
hörande speiialnyckeln. Skruva åt justerin-gsmut-

tern, tills ä1lt märkbart glapp försvunnit och lossa

:.: 

r.0"" omkring r/rz-dels varv. Det därigenom

uppkommande glappet minskas, när klämmuttern
skruvas åt.

Styrbromsen.

Maskinen år utrustad med en styrbroms av
B. S. A:s tillvcrkning, placerad under styrhuvu-
dct och jusrerbar medelst en liten ratt ovanför
styrstånge;. Styrbromsen erfordrar. ingen skötsel
och justiras eft'er förarens egen smak.

Justering av naven.

Både fram- och baknaven äro utrustade med
konisi<a rullage_r. De skola pröva:..med avs.ccnde

å g)app och vid behov justeras. För detta ända-
mål lossas f örst muttern ,4 (på vänstra sidan)'
vereftcr justeringetr verkställes med en tunn, fast
nyckel på ställmuttern B (fig. a). Under det att

Fig.+



hiulet sakta vrides runt, åtdrages muttern B, tills
aik g,lapp är borta och lossas därefter ungefär ett
tredlidäh varv, då man just skall börja känna
liret'glepp igen. Detta gläpp försvinnei vid--åt-
dragningen av låsmuttern A. Man måste emeller-
tid"konirollera, att ett visst men knappast märk-
bart glapp existerar. Man måste också akta sig

för air 'iid justering"n draga åt muttern B så

hårt, att man skadar rullagren.

Navens srnörjning.

Det är av största vikt, att hjulnaven få sin
rege]bundna smörjning med trycksprutan minst vat
so":de mil. Å andra- sidan får man icke pressa

in sådena massor av fett att bromsarna bli smor-
da^ Aven vid srnörjningen av bromsaxlarna (var
zoo:de mi1) bör man komrna ihäg, att endast ge

en helt liten dosis varje gäng,

Brornsarnas justering.

Båda brt-:msarna äro försedda med snabbjuste-
ring. För bakhjulsbromsen fin-nes - 

en -vingmutter
på ändan av bromsstaget och för frambromsen en
justeringshylsa (med låimutter) på högra sidan av
framgaffeln.

Bensintanken.

Denna bör hållas fri från vatten invändigt för
att icke rosta.

Växellådan: beskrivning och
instruktioner.

B. S. A:s våxelläd:- är så konstruerad, att kugg-
hjuien ständigt äro i ingrepp med varandra och

för den skull finnas klokopplingar för -alla- tre
växlarna (A och B i fig. 1). Gafflarna fö.r dessa

klokooplinear stvras ai en axel, C, r id sidan

"- f,ir'"tiä"t"rnå' D.nnu axel har ett kugghjul,
vilket erioer in i ett segment, som medelst en

srång ä"r kopplad till växlispaken (se B fig' 6)'

Axeln C har två stift G (fig. l)' som röra sig i
speciellt kurvformade spår i växelförargafflarn-a,
,å "tt 

d.s,a få sina bcitämda rörelser, när axeln

C roterar vid växlingen.
För att C skall stinna i de riktiga lägena finns

cn f iäderspärr vid segmentet D. När växellådan
flvttäs lid iustering av framkedjan, måste stång-

en rill växeispaken-iusteras, så att de fyra lägen,
som markerai av fjäderspärren, övcrensstämma
med växelspakens lägen i legmentet vid tanken'

Växellådans smörini'ng.

olienivån i växellådan bör kontrolleras ofta
och erforderliga påfyllningar i enlighet med in-
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struktionerna å sid. 4 göras åtminstone var roo:de
mi1. Vid var tredic påIvllnine, d. v' s' var 3oo:de
mii, bör den gamla^oljan arriappat helt och hål-
let 

'och 
r'äxeliådan spolas ur med fotogen. För

att eöra skölininsen elfektivare bör m.rn låta mo-
,.orrr" gå .tt ,t,rnä på stället med högsta växeln
inlagd. For tömning finnes en bottenpropp'

Instrumentbräda.

Alla modellerna äro i år försedda med instru-
mentbräda, vilken uppbär hastighetsmätare,.8 da-

sars klocka, lrrfr- och- tändningsspakar, ampöremä-
iare o.h omkopplingskontakt till strålkattaren' In-
strumentbrädan-är 

-invändigt 
belyst.

Oljennätare i tanken.

Modellerna B.3r-i, L.3r-6, H.ii--8 samt

S.rr-ro äro d.isutorn föisedda med oljemätare
infälld i tanken, vilken betydligt noggrannare än

föregående tryckvisare utvisar oljesysremets tunk-
tion-i varje ögonblick.

Kedjorna.

Båda kediorne, men i synnerhet den bakre, böra

med regelbundna mellanrum (zoo mil) avmonte-
ras för -.rogg.nott*." skötsel.

Först tvåitas de noga i fot-ogen och läggas se-

dan ned i en blandning av fett och grafrt, som

värmes till bortåt rooo C. När alit svalnat, tages

kedjan upp och torkas noga ren från överflödigr
fett.

Gör kediehiulen rena, innan kedian monteras
på iecn nih 'ko- ihås, att fiäderklämmaren på
k.diiåset sk,rll vändaE så ati den rör sig med
spcrsarna sist. Detta för att den icke skall fastna
i-kläder, remmar eller dylikt och rivas bort.
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Frarnkedjans smörjning.

Regleringsventilen är placerad på vänstra sidan
av vcvhuset och bör vara öppen rl8 ä rl4 vart
för vanlig körning; något mera för höga hastig-
heter. Om så erfordras, kan droppmunstycket un-
der kedjeskyddet skruvas loss och rensas med en
jårn'rräd.

Framkedjornas justering.

Om muttrarna på bultarna L (fig. 6) samt lås-
muttern 14 lossas något, kan framkedjan spän-

Fig.6
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nas senom att växellådan svä-nges bakåt med steill-

.krui'en N. Spänningen är lagom' nar man Kan

röra kedien uppår och nedåt sammanlagt- r5 mm

;; ;t J; iiiå d.lu'"u mellan kedjehiulen' .om
:ä;rf'-; l'- "tir, i olika 1ägerr'' gällcr , 

detta

det lägä, i vilket kedjan är härdast spano'

' Fig'z

När växellådan har flytrats' måste man ton'
,rott.it, om växellägena icke ha ändrats' så .att
:i;ilil ni.ii"n"ul*.i'paken och växellådan behö-

"i,'i,';,";;;--;cd den dubbelgängrde hvlsmuttern

tj di".6). För att verkställa detta' lossar man

fir'.'*i-"''c' id.n'-u,-tdtt är vänsrcrgängad;' och

ää;;;'1";.'ar m,ln hvlsmuttern-.D.' så..att man

kan känna på hlivarmen B, att ljädersparren .la-
ser denna i'dess främsta 1äge, semttdlgt som vax-
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elspakrn står i sitt högsta' Fjädcrspärren- skall
då varken utöva tryck eller dragning på fötbtn-
dclsesråneen, utan det lilla glappct vid gafilarna
i dcss ändar skall tydligt kännas" Man kan nog-
grannast kontrollera' övirensstämmelsen, om- man

i"n., los skruven vid ena ändan av stången'
piärl" o.ktå, att inställningen är riktig f ör de

båda andra växlarna (tvåan och ettan)' Glöm e;

att draga fast låsskruvarna C.

Bakkedjans justering.

Lossa de utvändiga muttrarna på bakaxelspin-
deln, först på ,tänttt" sidan och därefter . pä

trånru Ctip f vrkanten på ändan av styrspinde-ln

åä--""-tliftnvckel (måd handtaget vänt uppåt)
och för dcss handtag brkåt, tills kedian är tullt
sträckt. Tack vare 

- en speciell anordning med

kurvskivor bliva därigenom båda sidorna auto-
Å"rit[t flvrtade lik-a Äycket- För nu skiftnyckeln
åter nåsot framåt för att minska spännrngen' trlls
k.Cjan'loper ledigt och håll den stadigt i-rätt
iae., -.djn den vånstra muttern drages fast' Drag
dä'refter fast muttern på högra sidan. Ko-ntrol.lera
för säkerhets skull, ati kurvorna hela tiden ligga
an mot sina anslag.-' 

Eventuellt behöier bromsen justeras, sedan hju-
let på detta sätt flyttats bakåt.

Justering av kopplingswiren.

För detta änd:rmål finnas två anordninger, stäil-
rkr*.n "ia f lfig. 7) och snabbjusteringen vid
G. båda med låsmuttrar. Man får icke sätta an

iusterineen så mvcket, att ställskruven F ligger
an mot"d"n genom växellådans huvudaxel gående

tivckstången 
"H, ut"r, ett tydligt märkbart spel

måste finnas mellan dessa. Då och då bör man gc

dessa ställen ett par droppar olja.

g.-ill

,W's'
lu.
F
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Justering av kopplingen.

?to cc. (fie. 8). Sedan kedieskyddet avtagits,

-,iit.urn" 2 lottutt och kåpan S tagits bort, kan
man iustera fiädertrvcket på lamellerna med ställ-
muttern )'. Behövei kopplingcn spännas, skruvar
man X inåt (medsols), och för att få dcn mjukare
och smidieare skruvar man Y utåt (motsols). För
att tasa iiär kopplinsen skruvar man bort Y helt
och hful.t (försiktigt" på grund av fjädertrycket)

och drager ut gaveln R och fjädern X. När man
tager ui innanmätet, måste man noga hålla reda
på den inbördes ordningen mellan de yttre och
inr" lamcllerna och friktionsringarna. Framför
allt bör man inte försöka sätta tillbaka lamellerna
bakvända.

För att övervinna fjäderspänningen vid sam-
mansättningen använder man en skruv, som fin-
nes i maskinens verktygsutrustning.

too cc. (t'i.g. il. Fjädertrycket regleras liksom

Fig. 8 Fig.g
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på föregåendc typ, men vid isärtagningen är att
lilläsea, att muttrarna Q mäste tagas bort' uDser-

,r"rr-iu.n, att den centiala fjädern här är ersatt

av sex småfjädnr (X).-. 
Ä"";i"i"d", for justering av kopplingswiren åter-

finnas å sid. 28.

Sidvagnens inställning.

Fig. ro visar hur sidvagnens riktiga inställning
kontiolleras. Lägg två långa linjaler eller. nog-

srant rakhvvladä-plankor mot hjulen som tiguren
iira.. Der'är Iämpligt att låta linjalerna vila pä

lådor. teqelstenar 
-e. -d., så att de ligga an mot

hiulen tiflräckligt högr upp för att ge ctt. tydhgt
utslag. När sidvagnshjulet är rikttgt lnJusterat'

skall'måttet mellan ,4 och C vara r2-r4 mm

;-dr;-t; måttet mellan B och D, d v' s' lrkelns
hiul och sidvaenshiulet skola peka ihop iramät'

Justcringen veikställes vid främre stagets fäste

åå ,id åent.hassiet genom flyttning av mellan-
iiggtbrickär från ena 

-sidan till den andra''Fö, iurtcrins av maskinens lutning är sned-

,t"n.t fiån sad"ein skjutbart på axelrörct' Det bör
it.iällas så att maskinen står iodrätt eller lutar
något iitet bort från sidvagnen.

---.--.-----'r Dr,-1:------t---------:---r-t--=
REAR WHEEL I

I FRolfi wHEtL xLÅR vYnLeb 
Ilr

I

tltlr=-!. J----- ------ :-*\n
Fig. to
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För att icke hindra justeringen är det- bakre

sidvagnsfästet vid maskiriens bakhjul utbildat som

kri1led.
Vid monteringen av detta fäste skall muttern

lossas ett tlz virv, innan den iåses med saxsprint,
ty annars hindras rör.elsen i kulleden' Glöm ej att
montera saxpinnar på alla kronmuttrar'

Fel och deras avhjälPande.

För etr vara bcredd på alla fel, som-.kunn.a.upp-

ttäda pä landsvägen, bör man medtöra tÖlJande

reservdelar:'""Vr*;i, l<.^plett med fjddrat, f.iädertallrik och

knaster.
Tändstif t.
Kedie!å's, rescrv[änkar och kedjebrytare'
Re btraiionsask för ringarna
OÅ motorn börjar missa eller stannar helt och

håll;;. böt man först undersöka' art bensin fin-
n"s i iank.å och att kranen öppnats' Pröva, genom

att flöda förgasaren, om bensintilloPPet- är klart'
6lr*" unnui, iosi bensinröre t vid fö-rgasaren

å.tr- ti"""" och rensa der genom att blåsa med

munnen ellcr ringpumpen' I nödf all rensas rör-et

;;J-;; iii"t'åd. ljndårsök också munstvcket, vil-
k.t k"n losskrulas med en vanlig skiftnycke-1,^.se-

dan man skruvat loss bottenproppen, som häller
fast flottörhuset.--'Orn 

-oro.r, fortfarande vägrar att tända, måste

tändstiftet undersökas. Ar det oljigt, tages det

isär och torkas med bensin, varefter det skrapas

rent med en kniv'

3r
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