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S m ö r i n i n g sl ör eskr il te r

P,åfyl,lning av olja och btänsle.

Oljetanken är å samtliga maskiner monterad å sadelstolpsröret'
Tankama rymma i genomsnitt 2 liter olja.

För ait erhålla ett tillfredsställande resultat är det nödvändigt,

att endast en god olja kommer till användning Vi rekommen'

dera Gargöyle Mobiloil D och hänvisa iör rätt smörjning till
tabellen å sista sidan.

Använtlandet av g. k' ovansmörjning, d' v. e' olja som blandas

i bensinen, är särskilt tiilrådlist under de första 150 milenl
Kontrollera oljan i växellådan ch lörvissa Eder om att alla

andra delar äro tillräckligt smorda'
Innan maskinen startas allra första gången är det rådligt att

ge moton lite utra olja, vilket tiUgår på så sätt, att tändstiftet
bortskruvas och efter det kannan inställts i sitt nedre läge' slås

en kvantitet olja motsvarande två teskedar genpm tändstif6-
hålet. Un<Iersök oljenivån i framtedjeskyddet och om det visar
sig nödvändigt, fyll olja till rätt nivå. (Se sidan 41).
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KONTROLLER.
C-MODELLERNA" Tändningsströmbrytaren sitter i centrum

av ljusströmbry,taren på strålkastareo. rör att släppa på ström.
men insättes nyckeln i strömbrytaren och vrides medsols. Det
är abolut nödvändigt att bryta tiindFingsströmmen efter slutad
körning, annars urladdas batteriet. Det röda ljuset ger en pii-
minnelse om att täadningen är påslagen, men det slmknar när
motorn startats.

Någon tändningsreglering i övrigt finnes icke, enär maskinen
är lörsedd med automatisk högtändning.

Förgasarregleringetr sitter i höger handtag. \Ird vridning mot
föraren ökas gaspådraget. Luftreglage finnes icke, då det icke
behövs å dessa modeller.

Frikopplingshandtaget och avbländningsknappen sitta på vän-
ster styrstångshalva,

B-, M- och A-MODELLERNA. Förgasarreglaget sitter på
högra styrstångshalvan. Gasen regleras medelst höger handtag,
som öppnas vid vridning mot föraren. Luftkontrollen är dec
korta spaken monterad ovanpå {rambromshardtaget utom på
modell A 7, där luftkontrollen sitter under sadeln på maskinens
vänstra sida. Tändningshandtaget sitter på vänster styrstångs-
halva. Tändningen höjes vid handtagets vridning mot föraren.
l'rambromsen regleras medelst handtaget å höger styrstångs-
halva. Handtaget är å de större modellerna försett med en spärr.
Frikopplings- och ventillyftarhandtagen sitta på 1'änster styr-
stångshalvai

Bakbromsen regleras på samtliga modeller medelst vänster tå-
pedal.

INKORNING
Kör icke maskiuen med hög hastighet under de första 200-30C

miled. Ett noggrant aktgivande härpå under inkörningsperioden
förbättrar maskinen avsevärt och inverkar på prestatioaslörmå-
gan och maskinens livslängd. Det är titlrådligt blanda en aning
motorolja i bensinen, om s, k. ovansmörjning i övrigt icke
användes.

START.
På C-modellerna tillslås tändningen på sätt som beskrivits

ovan. övriga modeller tända ändå. Tillse att växeln ligger i
nolläge. Sedan man erhållit någon erfarenhet utrönes suart, i
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viltet läge handtaget bäsd inställes för att ernå en lätt start.
Till ledning föreslås ernellertid, att gashandtaget öppnas c:a 1/8
varv. Stäng luften genom att föra luftreglerings,handtaget så

långt bort från Eder sm möjligt och sätt tändningshandtaget
ungefär i mellanläge.

För att starta nedtrampas kickstartpedalen, till dess att kom-
pressionen kännes, Därefter höjes ventillyftarhandtaget och kick-
starten nedpressas unge(är en fjärdedet av sin rörelse. Låt kicken
gå tillbaka i toppläge och giv densamma utan att använda ven-
tillyftaren ett jämnt kraftigt tramp ned.åt. Trampa icke halvt
om halvt eller stånna, innan kicken nått botten av sin rörelse,
uta! gör fullt bruk av tickstartens hela rörelse.

I kallt väder kan det vara nödvändigt att flöda förgasaren.
Nedtryck dock icke förgasarflödaren alltför länge, enär alltför
rikligt med bensin å andra sidan kan försvåra starten. Sedan
flödarknappen nedpr€ssats ett par sekunder, öppnas gashandtaget
ungefär en å.ttondel och därefter nedtrampas kickstarten, till dess

kompressionen kännes. Lyft ventillyftarhandtaget och nedtlrarnpa
kickstarten yttedigare något på samma sätt som tidigare be-
skrivits. Trampas kickstarten ned ytterligare, hör man hur mo-
torn drager till sig den rika gasblandningen. On detta upprepas
två eller tre gånger och starten sedan göres på tidigare beskrivet
sätt, bör motorn starta även under den kallaste vädedell. För
all normal körning tiir tändningshandtaget inställas på sitt
högsta läge.

KÖRNING.
För att lägga in första eller lägsta växeln, lyftes kopplings-

handtaget på vänstra styrstångshalvan helt och fotväxelpedalen
höjes, så låugt'de1 går. Går icke växeln in med detsamma så
utöva icke något våld eller hårdare tryck på densamma utan
tryck varligt på pedalen medan maskinen sakta föres fram och
tillbaka, naturligtvis med kopplingshandtaget helt lyft. Låt kopp-
lingen gripa tag genm att varsamt släppa kopplingshandtaget
samtidigt som gashandtaget gradvis öppnas.

För nortnal körning ävensom start ned valm motor tiir luft.
reglaget vara fullt öppet. (Handtaget vrides helt in mot föraren).

För att växla perfekt är det nöd;ändigt att accelerera motorn
vid nedväxling samt att något stänga gasen vid uppväxling, be-
roende på hastighetsförhållandet mellan motorn och bakhjulet i
olika växellägen.
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För att växla upp lyftes kopplingshancltaget helt och hållet
som förut, stäng därefter gasen så snabbt som möjligt, för växel-
pedalen till nämast högre växelläge, öppna åter gasen samtidigt
som kopplingshandtaget varsamt släppes,

För att växla ned är förfarandet enahanda med undanqag av
att gasetr bör vara en aning öppen vid växlingen,

Växlingama kunnä givetvis göras endast genom urkoppling
och införandre av växelpedalen i önskat läge Icke desto mindre
är det till avgjord fördel on någon tid slösas på inlärandet av
det riktigaste sättet.

Skulle kopplingen icke kunna helt frigöras, försvåras växlingen.
I så fall justeras kopplingsmekanismen på det sätt som beskrives
å sid. 18 och 19.

öppna icke gasen alltför mycket vid start och kör icke motorn
på höga vatr, när maskinen står stilla. Använd gasm för atq

reglera maskinens hastighett Ganska kraftig uppbromsning er'
hålles genom att stänga gasen. Att lyfta frikoppiingshandtaget
och använda bromsarna är onödigt, när tillräcklig uppbromsning
erhålles med stängd gas. På hala vägar är det tillrådligt att
använda motom som broms, särskilt i förening med nedväxling,
Det är aldrig tillrådligt, utom när lara är förhanden, wre sig
att accelqera eller bromsa vårdslöctn båda ,ärc t*ken på en
hälsynslös förare, dessuton kan det vaa fdigt på hala vägar.
-Den bästa förrm gör minst vären av sig'.

SMORJNING
MOT,ORN. Smörjsystemet (se fig. 1, 2 och 3) är av torrsurnp-

tJp arbetand.e medelst en dubbel kugghjulsdriven pump belägel
i botten av vevhuset på dess högra sida med undähtag Iör mo-
delt.A 7, på vilken oljepumpen är placerad trnder generatordre'
ven. Qljepassagema ligga invändigt med undantag av tillförsel-
och returröretr mellan tank och motof.

Oljan flyter från tanken genom ett filter i densamma till ma"

tarpumpen och därefter förbi en tryckvmtil till vevstakens stor-
ända. Mindre stopp i oljetillförseln kan bero på att smuts sam'
lats på kulan i tryckventileni. Dmna bör då rengöras geflom att
skruven A uppskruvas, då fjädern jämte kulan kuma uttagas.

Därest kulan icke ligger riktigt an mot sitt säte kan detta
förorsaka, att oljan, även när maskiaen är stillastående, rinner
ned lrån tanken i motorn. För att råda bot härpå rengöres kulan
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och dess säte varefter kulan återinsättes. Giv kulan därefter ett
slag med en lätt hammare och körnare, varigenm man försäk-
rar sig om att kulan kommer att ligga an mot sätet på ett
tillfredsställande sätt. Skjut in fjädem och skruva fast skruven A'

På de toppventilade modellerna smörjes vipparmataa automa-
tiskt av olja genom en grenledning på returröret. Efter att ha

smort vipporna och de inbyggda ventilerna, återfötes oljan till
vevhuset genom ett rör som synes å fig. 2.

Sedan oljan smort vevstakens storända och cirkulerat genom

motorn i form av mycket finfördelade droppar sjunker den till
botten ay yevhuset, varifrån den genom retufpumpen återföres
till tan-keo. Därunder passerar den dels genom ett filter i vev'
huset och dels genom,ett liknande filter i själva oljeta.nken.

De två fittrm böra rengöras periodiskt minst var 100:e mil
varvid pumpfiltret uttages sedan plattatr D å fig. 1 resp. plattan
B å fig. 2 och 3 lossats. (Observera att pumpen är monterad Iör
sig samt att denna icke skall röras). Filtret i tankea uttages
lätt, sedan oljetankslocket lossats. Bfter rengöring btir det ome'

delbart återinsättas.

Förbindelsebitarna av gummi på oljerören skola vara oljetäta
och böra utbytas, om de visa tecken på läckage' Detta visar
sig ifråga om tillförselöret gencn att motorn stundtals icke
erhåller någon olja (å mas'kiner med oljetrycksmätare visar detta
sig genom oregelbundna mätarutslag) och i{råga om teturröret
genom närvaron av läckande olja.

Man förvissar sig om att oljan cirkulerar ordmtligt genom

motorn genom att olje{ankslocket lossas, medan motorn är i
gång. Olja synes då strömma ut fråo returröret. Ju hastigare
motorn köres, desto mera olja matar pumpen och stötre olje'
kvantitet strömmar ut från returröret. Pumpen är inställd av
fabriken och kan icke ändras,

Oljetanken och vevhuset böra ursköljas periodiskt (se smörj-
ningsschemat)l Använd icke fotogen till detta utan spololja som

fås på tappstatioserna eller tunn mas'kinolja. Filtren rengöras

bäst i bensin eller fotogen. Man måste dck noga tillse, att icke
något härav finnes kvar, innan de återitrsättas.

Undersök oljenivån i tanken före varje färd och. fyll på olja,
oln detta är behövligd. Fyll icke över returrörets nivå.



Fig. 1. Oljesystemet å C-rnodellerna.
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Fig. 3. Oljesystemet å M-modellerna.
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iSkulle olja läcka Irån överäudarr ay stötstångsrörens hylsa å
B- och M-rnodellerna behöver man eldast skruva åt den torn-
liknande muttern å detta ställe med den nyckel, som finnes
härför i verktygssatsen.

Ett rör för avledande av trycket iinnes i oljetankarna å samt-
liga rnodeller. Skulle detta rör täppas igen av smuts, ökas tryc-
ket i oljetankeu, så att olja kan börja läcka ut genom påfyll-
ningslocket. Skulle detta hända, avlägsnas smuts€n genom att
en böjlig ståltråd irföres i rörets nederända (strax framför bakre
skvättskärmen) och löres upp genom.röret till dess ståltrådens
ända skjuter lram genom den smala öppningen i tanken, varvid
sruutsen avlägsnas.

Cykelilelar.
Det är av största vikt, att maskinens rörliga delar srnörjas

regelbundet med fett. Rätt smörjning lörlänger icke blott ma-
skinens livslängd utan medverkar även titl att kontrollerna funk-
tionera mjukt och lätt. Det är tillrådligt att med fettsprutan gå
över smörjkopparua efter en längre färd på våta vägar, eftersom
det nya fettet trälger ut allt vatten, som kanske trängt in i de
rörliga delarna.

Styrhuvudet ch framgaffeln triira ofta smörjas, naven och
bronsama endast ned längre rnellanrum. Kontrollema på styret,
kablarna och bromsstagsledarna triira regelbundet erhålla några
droppar olja, Fördelningsdosan på C-nodellerna bör också er-
hålla regelbunden tillsyn

Beträlfande lämpliga tider för smörjning av ovannämnda delar
hänvisas till smörjningsschemat å sista sidan.

Det är rådligt att periodiskt montera av kedjorna och smörja
dem grundligt. Gör ren dern i bensin eller fotogen och sänk ned
dern i ett bad av uppvärmt lett tillsatt fled srafit. När ked-
jorna svalnat avtorkas överflödist srnörjmedel. Innan kedjorna
påmonteras böra kedjedreven befrias från ev. smuts.

Växellådan.
C I0 ch C ll, Upps,kruva påfyllningslrcket på lådans högra

sida ned hjälp av tändstiftsnyckeln och lossa nivåskruven bak-
till. Fyll på olja till dess denna börjar rinna ut från nivåskru-
vens håI,
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öVRIGA MODELLER. Fyll endast i nivå med påfyllnings-
lakets nedre gängor. Påfyllningen underlättas om kickstarten
under fyllningen Iöres upp och ned några gången

Oljenivån bör regelbundet undersökas och växellådan bör tap-
pas, sköljas och fyllas med ny olja med regelbundna mellanrum.
(Se smörjschemat å sista sidan).

lusteringar.
Kontrollera cylinderlocksbulitama så att dess Eitta stadigt

efter de första I00 milen.

Ventilspelet.

Särskild upprnärksamhet bör ägnas ventilspelet, vilket bör un-
dersökas me4an mourn är kall.

Kannan tiir ställas i tbppläge efter kompressionsslaget, vilket
konstateras genom tändstiftshålet med t. ex. en pmna. Exakta
toppläget finner man gmom att föra bakhjulet fram och tillbaka
med en växel inkopplad och maskinen upplyft på parkeringsstäl-
let. Se till att ingetrdera ventilen är öppen, när kannan belinner
sig i toppläge, och att varlen den ena eller den andra öppnas
genom fram- eller bakåtgående vridning av bakhjulet.

I
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MODELL C rq. Rätta spelet är 0,1 mm. för insugnings'- och
0,15 mm; för utblåsningsventilen. Lossa ventilkåpan. Ventilstöts-
huvudet A fasthål1es med en nyckel medan låsmuttern B lossas
med en annan genom att vrida till vänster. Ventilstötshuvudet
A vrides nu till höger för att minska eller vänster för att
öka ventilspelet, medan man håller {ast C nled en annan nyckel.
(Se fig. 4). Lås sedan B mot A och pröva åter ventilspelet.

MODELL C 11. Rätta spelrummet är 0,08 mm. för såväl iu'
som utblåsningsventilen. Tag bort vipphuslocket och lossa lås-

muttern A. Ventiljusteringsskruven skall nu skruvas upp för

Fig. 5.

att öka eller ned för att minska ventilspelet medelst en nyckel,
som anbringas på flatorna på B til dess att bladmåttet som

är rätt dimensionerat, kan nätt och jämt röras mellan vipp-
armen och ventilhalsen. (Se fig. 5). Skruva nu åt låsmuttern A
utan att B får ändras och kontrollera till slut ventilspelet,

B-MODELLERNA. Mellan ventillyftaren och vipparmen måste
alltid finnas ett spelrum (se fig. 6) emedan raotorn i annat fall
slamrar och ventilspelet allvarligt påverkas' IJnderlåtenhet att
kontrollera Iörstnämnda spelrurn kan resultera i brända utblås-
ningsventiler, Denna justering utföres vanligast genom sträck'
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ning av kabeln, men kan även ventillyftaren uttagas och insät-
tas i nytt läge, Iman något försök att justera vertilspelet göres,
kontrolleras att ventillyftaren är riktigt justerad enl föregående,
instruktioner. För att justera ventilspelet måste ovillkorligen
följande tillvägagåugssätt tillämpas.

Vrid motorn iramåt tills insugningsventilen är stängd, dvs.
då ventilspelet befinnes vara störst. Justera nu spelet till 0,08
mm. med bladnråttet enligt ovanstående. Lossa låsmuttern R
(fig.7) och fasthåll stöts'tången med en nyckel och skruva jus.
terskruven d upp eller ned. När rätt vef,tilspel erhållits åt-
drages låsmuttern B. Innan ventilspelet mätes med bladmåttet
är det tillrådligt att lyfta stötstången med fingret, då i annat
iall tyngden av densamma kan förhindra ins'ättningen av blad-
måttet och förorsaka lelaktigt mätresultat.

Vrid motorn framåt igen tills ventilspelet befinnes vara störst,
men icke så långt att yentilen Hirjar öppna sig, och justera
ventilspelet till 0,08 nnr. med bladmåttet enl. ovan.

M-MODELLERNA. Innan justering av ventilspeiet kan på-
börjas måste tillses att ventillyftarespelet är korrekt (se fig. 8).
I)etta justeras varrligen med justerskruven å ventillyftarkabeln.

Ventilspelet justeras på samma sätt som å B-modellema. Ven-
tilspelet å modell M 20 är 0,30 mm, Iör utblåsnings- och 0,25
mnr. för insugningsventilen.

MODELL A 7. fag av de lyra locken å vipparmskåpan (A å
fig. 9) med en specialnyckel ur verktygssatsen. Tag bort tänd-
stiften och vrid runt motorn rnedelst kickstarten tills den ventit,
som skall justeras är stängd. Tag då justerskruven B mellan
tummen och pekfingret och för dmsanma upp och ned. Om
justeringen är riktig, skall det vara ett lörnimbart spelrum, men
int€ mera. Vid justering ay ventilspelet iasthålles justerskruvm
B med en nyckel och låsnuttern C lossas. Därelter fasthålles C,
och B skruvas upp eller ned tills rätt spelrum enligt ovan för-
nimmes. När detta erhållits, fasthålles B med nyckeln och lås-
muttern C åtdrages säkert. Därelter provas spelrumrnet på nytt
{ör att kontrollera att detsamma icke ändrats vid åtdragningen
aY låsmuttern C.

Lossa ventilhuslocket och tillse att dess packning icke skadas.

t

a
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Ventillyltare

F"ig. 6.
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Bromsarna,
3akbromsen justeras medelst en vingrnutter baktill på broms-

staget, Irambromsen medelst fingermuttern på kabelstoppet på
framgaffeln.

Fis. 10.

Kopplingswiren.
C-, B- och A-MODELLERNA. Kopplingswirejusteringen är

helt inbyggd i yttre växellådsgaveln. Lossa påfyllningslocket
(se iig. 10) rch skruya därefter loss låsmuttern A, Justera cen-
trumskruven B till dess att något spelrum finnes mellan denna
mh kulan;. Drag åt låsrnuttern,

Något som helst tryck får icke iinnas på kopplingen, då kopp-
lingshandtaget icke är i bruk. Ytterligare justering kan verk-
ställas om så behövs medelst Iingermuttern C.

M-MODELLERNA, Kopplingen justeras medelst centrumskru-
ven sedan låsmuttern lossats. För att komma åt att göra detta,
rqåste gummiskyddet föras upp på kopplingsarmen. Ytterligare
justering verkställes medelst lingermuttern C (se fi::. 11). Se i
övrigt vad som sagts beträ{fande övriga modeller.

l8

F'ig. 11. Justerirrg av kopplirrgen å tr{-modeller.

Framgaffeln.
Å modeller försedda med teleskopgaffel erfordras ingen som

helst justering av framgaifeln. Den enda tillsyn som erfordras
ar, atl nä"r fjä{ringsförmågan minskas, påfylla olja. De båda
sexkantiga rnuttrarna A enligt Iig. 12 ä gaffelrörens övre ändar
avtagas och ca. 1 dl. olja (enligt smörjschemat, å sista sidan)
ifylles i varje ben. Bernärk noga att gailelrören absolut icke få
fyllas helt rned olja emedan gaffeln i så fall sättes ur funktion.
Korrekt oljenivå är ct, 44 cm. från gaffelrörets övre ända.

Å nodeller Iörsedda med vanlig ljädergaffel iakttages följande:

Länkarna skola vara justerade så att intet märkbart sidglapp
förefinnes. Vid justering lossas låsmuttrarna, som sitta på gaf-
Ielns vänstra sida, dtag åt bultarna på högra sidan och därelter
låsmuttrarna. Drag icke åt aUtför hårt. Det är båst att'lossa

I

I
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Fig. 12.

stötdämparen på nedre gaffellänken, så att man lörvissar sig om

att gaffeln är lätt rörlig upp och ned, Stötdämparen bör därefter
justeras alltefter vägbeskaffenheten.

Styrhuvudet justeras på följande sätt: Sn låda placeras under
motom så att framhjulet icke vilar på marken, varefter styr-
bromrsratten, om sådan finnes, lossas. Å maskiner med teleskop-
gaffel lossas låsmuttern å styrhuvudet (B å fig. 12). Klämmut-
tern C under styret lossas och justermuttern D åtdrages försiik-
tigt tills dess att intet märkbart glapp finnes.

Å fjädergaffelförsedda maskitrer lossas klämmuttern just under
styret och därefter drages den översta justermuttern varsamt åt,
till dess att intet märkbart glapp finnes. Viid alltför hård juste-
ring akadss Inrlskämq. Glöm ej att till s,ist draga åt klän-
skruvän. Behövs framgaffelfjädern bytas, placeras först en låda
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under motom. Lossa sedal rruttern i fjäderns övre ända. Skruva
loss länkbultar och länkar. Fjädern går sedan fri från ramen
och lossas genom att uppskruvas fråtr bott€nfästet.

För att lossa övre gaffelfjäderfästet, hålles bulten stadigt i ett
skruvstycke, under det ati man ger fjäderändan några slag med

en hammare då fjädern sedan kan skruvas loss. Vid hopmon-
tering kan fjädern skruvas på för hand-

Naven.
Å de modeller som äro utrustade med teleskopgalfel erfordras

ingen justering av framnaven. Å övriga modeller justeras fram-
navet genom att lås:luttern lossas och justerhylsan skruvas in
eller ut tills önskat resultat uppnåtts. Justering får endast verk-
ställas sed.an hjulet tagits ut ur ran-en.

Baknaven å C- och B-modellerna justeras sedan hjulet urtagits
från ramen genorn att lossa låsmuttern A (fig. 13) och åtdraga
eller lossa justerskruven B. Bemärk att dessa muttrar sitta på

vänster sida på C-modellema och på höger sida å B-modellerna.
Skruva fast låsmuttern när önskat sidspel erhållits, Det är yt'
terst viktigt att hjulen äro justerade med knappt märkbart sid'
spel vid lälgen när justeringen är verkställd.

t
{

t
I

Fig. 13.
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För att justera bakhjulet på M-modellerna lossas låsmuttern
A, varefter låsplattan B bakorn denna boriskruvas" Observera

att denna platta är hålslagen, vilka hål svara mot en tapp i
justerhylsan Den senare triir justeras så, att axelhylsan roterar
fritt med knappast märkbart spelrum. Skruva last låsplattan i
nårmaste lämpliga läge och drag åt låsmuttern A.

Det är ytterst viktigt, altt hjulen iirc justerade med knappt
märkbart sldspel vid fälgen,'när iusteringen är verkställd.

I\,I-modellerna äro utrustade med snabbt aYtagbart bakhjul' 11ör

att lyfta ut detta lossas först de tre bultarna runt navcentrurn

Sn nyckel härför medföljer i verktvgsväskan.

Lossa därefter muttern på maskinens högra sida och drag ut
axeln på motsatt sid:J. Axeln är sjord så att den går att tryoka

ut och in och någon nycketr får icke anbringas å uelhuvudet'
emedan en roterande rörelse avsiktligt förhindräs getrom att
huvudet är placerat i navet.

Lossa avståndshylsan och för naYet åt höger lritt irån ha'
karna" Hjulet kan nu tagas ut.

Det är ytterst viktigt, att de tre låsbultma fastskruvas or-

dentligt, när hjulet återinsatts.
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Samtliga modeller äro försedda med bakskärm, vars bakre del
är löstagbar för att underlätta bakhjulets uttagander För att
taga loss denna del lossas först kabeln till baklyktan samt de
två bultarna på skännen framför lyfthanft,aget. Sedan de två
återstående muttrarna vid de nedre bakstagen lossats, kan
skärmstycket losstagas. Observera, att dessa muttrar äro föf-
sedda med en ansats, och det är viktigt, att de placeras riktigt
i hålen på bakstagen, när bakskärmsdqlen åter fastsättes. Ä

modell A 7 erlordras ingen justering ay vare sig fram eller
baknaven.

Framkedian.
C-, B- och M-modellerna. Framkedjan justeras genom att lossa

på växellådsbultama D (Iig. i0) och skruva upp justerskruverr
tr (fig. 10). Skjut därefter växellådan lram eller tillbaka till ön-
skat läge och åtdrag sedan bultarna D. Kedjan är lagom spänd
när nan kan röra kedjan uppåt och nedåt sammaf,lagt 15 mm.
mitt på de lria delarna mellan kedjehjulm i auä kedjelägen.
Tillse noga att samtliga muttrar väl åtdragas efter justeringen.

I
I

I

Fig. 15.
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På modell A 7 justeras framkedjan på löljande sätt: fnspek'
tionslocket å kedjeskyddet avtages, låsmuttern B (fig' 15) lossas

och genom att tillskruva justerskruven C sträckes kedjan'

Kopplingen.
Fjätlertrycket kan ändras. Sedan maskinen körts en avsevärd

sträcka, kan det bli nödvändigt att öka fjädertrvcket' På'modell

Fig. 16.

A 7 skruvas muttrama då ytterligare in på bulten, på övriga
modeller lossas låsmuttern A (fig. 16) och muttern B åtdrages

några varv, men lnan måste försäkra sig om att alla muttrar
justeras exakt lika mycket, så att kopplingsplattoraa löpa jämnt'

Undersök oljenivån tidvis i kedjeskvdded' Låt överllödig olja
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avrinna och lyll på om ytterligare olja erfordras' När maskinen

står på marken skall oljan nå upp till den åttakantiga oljenivå-

skruven under fotstödet på yttre kedjeskyddshalvas. Genom Iör

mycket olja slirar kopplin3en' gsom för litet smörjes icke fram-

kedjan ordentligt.
oBSl! Om det vid något tillfälle skulle visa sig nödvändigt

lossa kopplingscentrum från huvudaxeln, kau detta visa sig

svårt på grund av att axeln är konislc Ett lämplig{ isärmonte-

rin3sverktyg torde dock kunna erhållas i närmaste verkstad'

Fig. 1n

Bakkedjan.
Å samtliga C-, B- och M-modeller justeras kedjan genom

tvenne kammar på bakaxeln. Lossa axelmtrttranra och vrid en'

dast själva axeln med en nyckel anbringad å lyrkanten på axeln

till dess att rätt sträckning erhålles på kedjan' Spånningen är
lagom, när ketljan kan röras upp och ned på mitten 3/4". Se till
att sträckningen icke blir mindre när bakhjulet Yrides runt.

,

t
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Drag först fast vänstet och sedan höger mutter, och se sedan
till att hjulet spårar riktigt. Obs'. ! På C-modellerna måste has-
tighetsmätaredrevet först lossas innan kedjan kan justeras.

På modell A 7 justeras bakkedjan medelst, en justerskruv C
(fig. U) belägen framlör bakaxeln. Lossa muttern A (fig.17)
och skruva upp axeln en aning med m nyckel placerad i hålet
vid $r Justera kedjans spänning med justerskruvarna C tills
lagorl spänning erhålles enligt ovan. Åtdrag alla muttrar och
se till alt hjulet spårar riktigt. Efter kedjesträckniugen bör man
tillse, on bromsen behöver justeras, då denna kan ha ändrats
genom bakhjulets flyttning.

Dynamcu å C-modellerna är kedjedriven mh monterad excen-
triskt. För att justera kedjan behöver därför endast den fast-
hållande bulten lossas varefter dynamon vrides yarsamt. Det är
av vikt att hålla dynanon pressad not kamaxelhuset, så att
intet oljeli.ckage sedan uppstår.

Kamaxelinställning.
C-MODELLERNA. Om kamaxeln av någon orsak måste lossas,

är det absolu( nödvändigt, att strömfördelaren Iörst bortskruvas,
annars skadas strömlördelarens ku3gdrev.

SAMTLIGA MODELLER. Registerdrevet på åotoraxeln samt
kamdreven äro märkta för att underlätta monteringen (se fig. 18).

lngen sm helst fördel erhålles, tvärJtom, om {qeven ändras
på något sätt från standadinställningen enligt märkena).

Tändningsinställning.
C-MODELLERNA. Om stömlördelaren lossats, underlätta ne-

danstående instruktioner monteringen.
Sätt kannan i sitt toppläge på kompressionsslaget (d. v. s,

med båda ventilema stängdä) så som förklarats å si{. 13. Låt
trotorn rotera bakåt till dess kannan gått ned 0,8 nm. Lossa
strömfördelarlocket och vrid axeln, till dess en öppning på ca.
9,5 mm. mellan {iberklacken och kammens öppningsläge erhållits.
Insätt fördelaren i dosan. med den flata sidan mot lyftarlocket
och rätvinkligt mot detta. Skjut ned fördelarm på dess säte
och tillse, att när fördelarens kuggar gripa in i det drivande
kugghjulet, Iördelaraxeln något 1'rides, så att kammen intar ett
nytt läge. Vrid fördelarkroppen en aning, till dess att kontakt-
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Fig. 18.

brytarspetsarna börja öppna och drag sedan åt låsskruven. När
spetsarna äro fullt öppna, skall öppningen utgöra 0,3 mm. Our
öfpningen aysevärt s,kiljer sig från ovan angivna mått, lossas
de båda skruvarna som hålla kontaktplattan och denna flyttas,
till dess ovannämnda öppning erhålles. Glijm icke a{t draga åt
låsskruvarna sedan justeringen verkställtsr

Den automatiska tändningskontrollen måste smörjas omkring
var 500:de mil. Lossa koqtaktbrytarlocket och lyft upp kontakt-
brytarplattan, sedan de två fasthållande skruvarna lossats. Smörj
de rörliga delama med motorolja och se noga till attl brytar-
plattan insättes exakt på sitt gamla läse Smörj lätt stålkam-
mens yta med fett var 200.de mil och S.mörj med en enda droppe
olja lappen mot vilken kontaktbrytaren arbetai. Det är av
största vikt, att dessa delar icke smörjas alltför rlkligt,
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B- och M-MODELLERNÄ'. Lossa kamhjulskåpan och magnet'
drevet och sätt katrnan i övre toppläge[ Vrid motorn baklänges

och mät det avstånd kannan sänker sig från topplägel Rätta
avståndet är: iör B-modellerna 9,6 mm. och M-modellerna 11

mm. Inställ däreiter kontaktbrvtarspetsama i öppningsögonblic'
ket till 0,5 rnm. med tändningshandtaget ställt på högtäfld[itrg.
öppningen mellan kontaktspetsarna justeras giYetvis lämpligast
efter bladmåttet på den lilla fasta f:ucasnvckeln, som medföljer

bland verktygen. Magnetdreven tiira åtdragas i denna tänd-
ningsinställuing. Kontrollera inställningen innan kamhjulslocket
fastskruvasr

Luftrenarcn.

Denm måste abmlut rengöras minst vil 250:de mil och betyd-
ligt oftare i distrikt med dammiga vägar, emedan oljehinnan,
sm lägger sig på stålullsliltrets ytor' efter hand blir så full av

damm; och smuts, att hinnan icke kan uppsuga detsamma. Allt'
eltersom oljan torkar, minskas filtrets luftrenande förmåga. In'
oljning verkställes på följande sätt: Sänk filtret i en behållare
innehållande en god lättrinnande mineralolja. Låt den överflö'

diga oljan rinna av innan iiltret fäste i förgasaren. Rengöring
verkstäiles på följande sätt: Tvätta filtret noggrant, i bensin och

låt bensinen avdunsta. Inolja därefter filtret med tanke på att
endast en tunn oljehinna är nödvändig för att ernå bästa resultat.

Yäxellådan.
Denaa är så kous'truerad, att kugghjulen ligga i ständigt in'

grepp med varandra. De olika utväxlingama erhållas genom att
kraften överlöres genom olika dimensionerade kugghjul, vilka
vid. växlingen utväljas medelst klackar å huvudaxeln mh bi'
axeln. Dessa klackar flyttas av kloliknande växelförare, vilka i
sin tur påverkas av kontrollaxelns vridning' För att erhålla till-
träde till kickstartmekanismen måste växellådans yttergavel los'
sas. För att göra detta lossas kopplingskabeln från hävartnen

och kabeljusteritrgsskruven från ändstycket. Lossa fotväxelamen
från sin axel gmom att släcka på'pinnbulten och låt fotviixel-
armen glida av axeln, Yarefter utväljarmekanismen losstages'
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Lossa skruvarna som håller växellådsgaveln ävensom de bak-
omsittande rruttrarna jämte de på kanteu av växelmekanism-
huseL Gaveln kan nu dragas ut tillsamrnans med kickstartseg.
mentet.

VÄXLINGS]UEKANISMEN.
Det enda, som någon gång behöver bytas, är i nomala fall

en söndrig fjäder. Det är d.årför rådligq att medföra ett par
extrafjädrar. Vid utbyte är det nödvändigt lossa växellådsgaveln

enligt ovan. Växlingsmekanismen uttages helt sedan centrum-
muttem baktill på höljet lossats. Tag bort den söndriga fjädern
och fäst den nya genom att pressa ddss öglor över de fasthål-
lande styckena. Detta kan lätt göras med en tång.

Rengör samtidigt alla delar noggrant och insrnörj dem innan
de hopmonteras.

Sotning.
Det är nödväldigt att sota motom gålg efter annan. De

symptom,, som giva sig tillkänna, då detta är påkallat är en
benägenhet för knackning, och en nedsättning i maskinens
prestationsförmåga. Alltför riklig sotavsättniug kän förorsaka
kärv gång, överhettuing samt försvårad start.

Fig. 19.
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Nedmontering.
Modeller med sidventiler.,

På dessa modeller är en sotning rch $opprengöring mycket
enkel. Lossa tändningskabeln @h tändstiftet, därefter motorns
stödplatta, (på de modeller där sådan finnes) vilken sitter fast
i cylinderlocket och sadelstolpen. Genom att lossa cylindedocks-
bultama, vilket bör ske i den ordning som anges i fig. 19, kan

cylinderlocket avtagas, varigenom kanna och veutiler bliva åt-
komliga. För att befria kaman från sot, bör deana ställas i sitt
högsta läge med stängda ventiler, varefter kanntoppen skrapas

med en gammal pennkniv eller något liknande verktyg, varvid
man dock bör vara aktsam, så att icke själva kanaan repas.

Cylinderlmket kan lätt belrias från sot.

Om ventilsätena se misstänkta ut, kunna dessa sättas i stånd.

Det är dock därvid rådligt lossa själva cvlindern lrån vevhuset-.

Man måste även vara ytterst noggragn med att icke någon

slippasta som användes Iöt detta ändamåI, kommer i beröring
med kanna,, ventilstymingar eller förgasare' Förgasaren bort'
tages sedatr bensinröret och muttrarna som hålla förgasaren

lossats. Förgasartrottlama, som sitta last på lablarna, tiira
bindas upp, .så att de icke hänga i vägen' Lossa därefter avgas-

röret och lösgör ventillyftaren. Detta utföres på så sätt, att
bulten i gafteländan på ventillyftarkabeln utdrages, varefter ven'
tillyftarmekanismen kan losskruvas i sin helhet Irån ventilhus-
väggen.

Cylindern är fäst vid vevhuset medelst fem muttrar, varav

fyra sitta på cylinderbasfalsen, under det att detr femJe sitter
inne i ventiljusteringshuset mellan ventilstötarna. Lossa de fem

muttrarrra och lyft cylindem varsamt av vevhuset. Om pack-

ningen mellan cylindrarna och vevhuset är skadad, är det av

vikq att en ny inlägges före hopmonteringen.
Lyft upp cylindern och luta den framåt uppåt i ramen och

vrid motorn framåt medelst kickstarten, till dess att kannan

kryper ut ur cylinderbotten. Stöd kannan när den kommer fram,

så att d.en icke ialler över och skadas, när den blir fri från cy-
lintlern. Täck över vevhusöppningen noggrant med en duk [ör

att hindra damm och smuts att intränga'
För att. lossa ventilema lägges cylindern på en bänk med

ventilhuvudena nedåt' Sammanpressa ventilfjädrarna genom att
utöva tryck på ventilfjäderbrickan medelst en skruvmejsel eller
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liknande iöremål. Ventilknastren kunna därunder uttagas, vari-
gef,om ventilen ch ventilfjädern lossas. Skulle det visa sig svårt
att taga loss ventilerna finnes verktyg härför tillgängligt i
handeln.

Skrapa noggrant av allt sot från ventilfickor och gaspassager

med m långskaftad skruvmejsel. Undasök om ventilstymingaru
äro slitna och byt ut dem om detta visar sig nödvändigt. Sedan
allt sot bortskrapats, putsa cylindem omsorgsfullt med en ren

i olja döppad trasa, så att alla spår av sot försvinna. Skölj
delarna dårefter i fotogen och torka dem torra.

MODELLER MED TOPPVENTILER. På dessa modeller un-
derlättas sotninge&. om bensintanken lossas så, att den kan
upplyftas något, varigenom man kmmer åt vipphus etc. Tanken
är fåst framtill vid styrhuvudet och baktill vid övre ramröret
och är monterad på gurmipackningar. Det är av vikt, att dessa
packningar återinsättas i den ordning de lossas, Tag bort ben-
sinkran och bensinrör. Tag loss hastighetsmätarkabeln genom

att öppna !å spännbulten under tanken. Tryck ut hastighets-
mätaren ur tanken och lösgör klockan från kabelnl.

Lossa tändkabeln från tändstiftet och skruva loss detta. Lossa
därefter stödarmen mellan vipphuset och sadelstolpsröret. Med
Iörgasarea förfares på samma säf,t som på de sidveutilade mo-
dellerna.

Tag därefter loss avgasröret och lossa oljetillförsehöret till
vipporna ävensom oljereturröret mellan cylinderlcket ch vev-
huset, Ventillyftarkabeln kan antingen lossas eller kan man låta
kabeln sitta kvar ch demontera locket till vippamskåpan.

Lyft upp bensintanken och kila fast den i ett sådant läge att
cylindern lätt åtkomes odh lossa de fyra bultarna som hålla
cylindern vid vevhuset i dess läge. Bemårk att mdast de små
sexkantig4 muttrarna skola uppskruvas, Topplock och stötstångs-
kåpa kunna nu avlyftasl Skulle svårighet att avlyfta topplocket
iöreligga lrigöres det genom att slå några slag med en träklubba
på dess undersida. Lyft upp cylindern ch förfar i övrigt på

sätt som beskrivits under rubriken "modeller med sidventileC'.

Ventilslipning.
Skulle dCn ena eller andra ventilen vara bränd eller skadad

å anläggningsytan mot sitt säte, kan den inslipas på löljande sätt:
Ingnid ventilhuvudet med något ventilslippasta (finnes i han-

)
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delu) varefter ventilen insättes på sitt säte. Håll ändal av ven-
tilskaftet medelst specialverktyget som medföljer maskinernas
verktygssats och vrid ventilen fram och tillbaka genorn att vrida
på handleden. En skruvmejsel kan användas för att slipa in
ventilerna på maskiner med sidyentiler. Ventilen kir efter några
vridningar upplyftas och såttas i ett annat läge, så att slip-
ningen biir jänn. En spiralljäder under ventilhuvudet under-
lättar detta.

Är en ventil illa åtgången, är det emellertid 1önlöst söka slipa
in den, enär rnan då kan s,kada ventilsätet i cylindern, så att
detta blir för lågt, Ventilutbyte förordas i så fall. Se till att alla
spår av slippastan avlägsnas efter inslipningen. Smörj ventilerna
med litet olja innan de återinsättas.

Kanna och ringan
Kannbulten hålles i sitt läge av kauuan medelst två låsringar,

vafay den ena måste lossas medelst exmpelvis en liten skruv-
mejsel. Observera noga vilken sida av kannan, som'sitter fraYn-

till i motom, så att den kan inmonteras i samma läge. Detta
gäller även cylindern, Se noga till när låsringen återinsättes, att
den sitter dktigt i sitt spår och att tjockäfldan passar in i
springan, smr slipats i kannan, ty enda ändamålet rned denna
springa är att undefträtta ringetrs uttagande. Om ringm är lös,

uttänjes den något, så atJ den fjädrar ut, när den montqas.
I\Iärk kannan på insidan, så att den vid hopsättningen mon'

teras i ursprungsläget. Skrapa bort atlt sot från kanntoppen med

skruvmejsel eller en gammal pennkniv. Polera till sist kann.
toppen med metallputs,.

Undersök nu kannringarna. Om de äro blanka och löpa fritt i
sina spår, böra de icke röras, eftersom de äro s'körta och risk
föreligger, att de brytas vid qttagandet' Orn ringama fastnat i
sina spår, bänd ut dem försiktigt och rengör dem. Skrapa bort
allt sot från kannringsspåren och från ringarnas insida och kan-
ter och sätt på dem igen under förutsättning, att de i övrigt
äro felfria.

Ätt observera vid kannringsbyte.
Det ät av stiirsta vikt, att endast specialhärdade kuniingar

användas till nredeller med specialhärdade cvlindrar. Likaså att
odast vantiga kannringar mvänd* till modeller med vanliga
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cylin{ru. Underlåtes detta uppstår det egendomliga faktum att
cylindrarna hastigt förslitas. Vad ovan nämnts gäller icke skrap-
ringen. Sarntliga kannringar erhållas genom varje B.SA.-agent
eller direkt från vårt lager i Göteborg, tel, 791221.

Har maskinen körts något) tusental mil kir avståndet mellan
kannringens ändar med kanaringen inlagd i cylindern under-
sökas. Om avståndet är alltför stort biir kannringen utbytas mot
en ny. Minimi- ch maximiavstånd återfinnas härnedan i delar
av millimetedt
Modell C10, C11
Modell B 31,M20
Modell A 7 för de två översta
ringarna och för den nedersta
ringen

Min. Mu.
0,15 0,25

0,20 0,30

0,20 0,30

0,22 0,33

Ringar, so:n uppvisa bruna fläckar, triira utbytas mot nya.
Försäkra [der, om att kannringsgapen, sedan kannan rengjorts,

icke sitta över varandra på samma sida av kannan utan på
motsatta sidor Smörj ävm kannans sidor rikligt med motorolja
för'att undvika varje risk, att kannatr skadas, när motorn fönsta
gången köres efter hopmonteringen.

Hopmontering efter sotning.

Montera vertilerna och ventilfjädrarna i cylindern eller cylin-
derlocket beroende på om maskinen är en sida eller topp och
tillse att varje ventil insättes på sin gamla plats. Montera kaq-
nan och kannbulten på vevstaken efter att först ha insmort dessa
delar med olja och tillse, att kannan sitter i sitt gamla läge.

Innan cylindern påsättes, hälles en aning motorolja i yeyhuset.

Smörj kanna och cylindrtopp generöst med olja. Drag runt
motorn till dess balansema just passerat nedre ödpunkteo Den
övssta kannringfl sammanpressas nu med lingrarta, under det
att cylindern trädres på kannan. De nedre ringarna samman-
pressas i tur mh ordning, lill dess cylindern kan trädas över
den, Tillse, att ventillyftarna sitta i sina lägsta lägen, innan
cylindern skruvas fast vid vevhuset, i annat fall kanske dessa
icke komma att sitta rikfigt beroende på det tryck,.som utövas
av ventilfjädrarna.
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Ivloileller med sidventiler.
Drag lätt åt muttrarna till att btirja med och drag sedan åt

dem hårdare.rnen icke ner dr l/4 varv åt gången' Det är råd-

ligt att iörst draga åt tyå muttru rnitt emot varandra och se-

dan de övriga två och sist muttern i ventilhusei. Lägg på to/pp-

lockspackningen och därefiler topplocket', Om packningen är ska-

dad på något sätt eller visar tecken på läckage, (vilket visar
sig genom bruaa fläckar) triir den gamla utbytasi Topplocksmuttl
rarua böra dragas i den ordning som framgår av fig. 19 mh
åtdragniogen biir undersökas efter 50 mil, Sätt fast vetrtillvftar-
mekanidmen, kabeln och därefter avgasröret.

Förgasaren monteras rtu. Tillse att nålen icke skadas, när

trottlartra insättas. Innaa tändstiftet insättes' tiir detta isär-
monteras och rengöras i enlighet med instruktionerna på sid. 36,

Justera ventilqrclet. Det åir av största vikt att detta sker på

det sätt m beskriw på sid. 13.

Modeller med toppventiler.
Cylindern påskjutes som ovan beskrivits. Se till att cy-indern

erhåller sitt gamla läge. Sätt på cylinderlocket och skruva fast

de fyra cylinderbultarna, helt lätt till att biirja med, och drag

seclan åt bultama men icke mer än 1/4 varv i tagetJr Det är
rådligt att först draga åt två bultar som sitta mitt emot var-
andra och däreiter de återståmde två. Drag åt dessa bultar
ytterligare sedan maskinen körts 50 mil. Sätt på vipphuset med

stötståtrgskåpa och stötstångsrör men observera att det är nöd'

vändigt att montera den.bakre vipphusfästbulten med vipphus'
locket helt löst, innan något försök göres att insätta någon av

de andra vipphusbultarna. Placera stötståtrgsrören i sitt läge

mellan lyftama eh vipparmarna genom att föra in fingrarna i
vmtiljusteringsöppningen och drag åt vipphuset på cylinderlocket
och stötståagskåpan på vevhuset' Montera fast ventillyftaren'

Obsqvera att stötatångsöm på mdell C 1r gå i kors rned

varudra och icke få monteras panllellt. Montera ol jeretuiröret

mellan cylindelocket cn vevhuset och fvll på olja i ventilfjäder-
husen till den nivå, som bestämmes av oljereturöret" Påsätt

vipphuslocket och oljetillförselröret för vippaxlama'
Förgasaren monteras nu' Tillse att nålm icke s'kadas. Bensin-

tanksmuttrarna påsättas. Tillse att gummipackningarna monte-
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ras i samrna ordning sm de avmof,terades. Sätt fast bensinrö-
ret. Imran tändstiftet fastsättes, bör detta isärtagas och rengöras
på det sättr som angives å sid: 3d. Justera ventilspelet. Se till
att detta göres i noggrann överensstämmelse med instruktionerna
å sidan 13.

Skulle något läckage visa sig mellan cylindern och cylinder-
lmket och detta icke avhjälpes genom att draga åt bultarna
jämnt och hårt, biira locket och cylindem avruonteras och locket
slipas mot cylindern på liknande sätt som sker'med ventilerna.

Ventilstyrningar.
Skulle ventilstyrningarna vara alltför slitna, kunna de lätt

lossas genom att drivas ut med en hammare mh körnare. Vid
inmontering av nya böra dessa drivas in ovanifrån medelst en
mjuk kopparkörnare. Observera att styrningen för qtblåsningen
skiljer sig från insugningsstyrningen, i det att dess överända
är borrad, Den helt plana styrningen får icke insättas, där ut.
blåsningsstyrningen skall sitta. Ä de toppventilade modellerna
måste man iönissa sig om att kragen på styrningen kommer
i kontakt med topplocket.

Ventilliädrar.
Dessa ha en tendens att förlora sin effektivitet efter en tids

användniog på grund av hetta etq. Det .är därför rådligt att
periodiskt byta ut dem exempelvis samtidigt som motom är
nedmonterad för sotning.

Rengöring.
Maskinens utseende mh värde bibehålles bättre, om man re-

gelbundet äguar litet tid åt att göra rer den. Särskilt noga bör
nan vara med sådana ställen, där sandpartiklar och annan
stnuts kunna komtna in till de arbetande delarna, speciellt hjul.
naven och bromsarm, förgasaren och magneten.

Torka ej bort stelnad lera o. d. utåf, att iörst blöta upp den

ordentligt med vatten I annat lall komma de hårda bestånds-
delarna av sand och grus att repa lackeritrgen, så ath denna
inom kort blir matt och IuI.
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Bekvämast är att använda en vattenslang, fnen man måste

därvid undvika att spruta vatten så att detta tränger in i de

ovannämnda maskindelarna'
Borsta sedan bort smutsen med en ej alltför hård borste och

torka sedan torrt med en trasa eller ett sämskskinn. Motorn
rengörps bäst med lotogen och torkas med en trasa eller trassel.

Aluminiumdelarna kunna befrias lrån fastbränd olja medelst

bentyl,
Cylindern kan i någon mån skyddas mot rost genom att över' l

dragas med spissvärta eller en lösning av lamp,svart i fotogen' t
helst tillsatt med litet guldbrons' Denna förbättrar också väme-
utstrålningen.

TÄNDSTITTET.
Det tändstift maskinerna utrustats med har utYalts efter

många ingående och långvariga prov. Observera att täfldstiften
äro av KLG:s fabrikat och typer' beroende på vilken modell som

köpts. Vid utbyte biir man absoluq tillse att samma fabrikat
och typ levereras för att erhålla bästa resultat betr. pålitlighet
och prestationsförmåga.

Gnistgapet är 0,38-0,45 mm. och detta avstånd bör bibehållas
för att tililörsäkra maskinen en jimn gång'

Rengöring.

Efter de första 250 rnilen inberäknat inkörningen är det rådligt
rengöra tändstiftet ty vid riklig oljetillförsel avsätter sig sot på

den inre tändstiftsisolerirgen'
För att rengöra tåndstiftet isärtages detta, Tätrdstilten äro

av två slag. Det ena två'och dret andra tredelat. På det två-
delade får icke något ftirsiik giiru att lossa muttela' sm sitter
på den isolerade centrumelektroden från denna. På det tredelade

stiftet är deflna mutter monterad separat; vilket synes, så snart

tändstiftet lossats från motorn'

Symptom på mindre tändstiftsfel.

Feltändnin€:, isynnerhet vid hög hastighet, och vid stor belast'
ning vid. låg hastighet, tillkännager vanligen att gnistgapet är
alltför stort, medan ryckig gång vid låg hastighet kan hänföras

till ett alltför litet gnistgap.
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Altför riklig flödning av lörgasaren eller en alltför riklig gas

blandning har en förstörande inverkan på stiftet vilket resulterar
i alltlör rjklig sotavsättning,

ÄLLMÄNNA RÄD BETRÄFFANDE MASKINENS
UNDERHÄLL OCH KORNING.

pn god förare ser ibland till att alla muttrar på hans motor-
cykel äro tirlskruyade samt att allt på maskinen är i sin ord-

ning.
Det finns så många faktorer, som inverka på maskinens till'

Iredsställande gång, att vikden av att följande punkter iakttagas
måste påpekas, för att ett till alla delar gott resultat skall er-

hållas.
Dålig kmpression kan bero på antingen att ventilerna behöva

slipas in, att ventilslpelet icke är justerat eller därest maskinen
triirjar bliva gammal och körts några tusen mil, kannringsslitage
med åtföljande otäthet. Alltför kraftig sotavsättning i avgas-
rören kan förorsaka överhettning med åtföljande. kraftförlust.

Man trör alltid så mycket som möjligt köra på högtändning.
I detta sammanhang måste iramhållas, att en smutsig motor'
d. v. s. en sm är alltför sotig, eller ett felafttigt tändstift' kan
omöjliggöra fullt bruk av högtändninge4.

Under vissa förhållanden kan ett nummer rnindre {örgasarmun-
stycke användas, men i a.tlmänhet torde icke detta vara önsk-
värt och man biir i stället på nedannämnda sätt lörsöka

ernå en så ekonomisk bensinförbrukning som möjtigt,. Skru'
ven på förgasaren, med vilken tomgången justeras, skruvas ut
så långt det går utan att starten därigeaom omöjliggöres. På-

ståendet, att denna inställning icke inverkar på betrsinåtgången,
är icke alltid fullt riktig' {y orn vägförhållandena äro sådana,

att maa kör mycket på tomgång eller t, q, i utförsbackar, var'
vid motorn tillåtes bromsa i stället för at$ draga, minskas ben-

sinåtgången ju magrare gasblandningen är.
Alla fogar i förgas.arsystemet ch bensinröret biira hållas täta

och för att undvika slöseri med becsiuen bör bensinkranen
stängas, så ofta maskinen lämnas stående under längre tid än

en timma. Det behöver icke finnas någon läcka, men avdunst'
ningen i flottörhuset är under vissa förhållauden relativt stor
och den bensiakvantitet, som kan slösas på detta sätt, kan un'
der en längre tid bli avsevärd. Att alltför rikligt flöda förgasa-
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ren vid start är även förkastligt och bör alltid undvikas ej en-
dast på grund av bensinslöseri, utan också emedan starten där-
igenom försvåras och oljan å cylinderväggarna mer eller mindre
bortsköljes på en kall motor.

Lufthålet i bensintankslocket bör rengöras gång efter annan.
Stuldom kan detta bliva tillstoppat, varvid bensinen icke rinner
fram.

Även bensinkranen i tanken bör periodiskt genomgås. Kranen
är skruvad i en tapp, i vilken sitter etq filter. Detta bör ren-
göras tillfälligtvis, när tanken är i det närmaste eller alldeles
tom och varje 5amlilg av smuts eller vatten i botten på tanken
bör msorgsfullt avlägsnas genom sköljning med bensin. Själva
kranen bör blåsas igenom i båda lägena. llnderstundom kan
smuts eller vatten fastna i kranen rch lörhindra bensintillflödet.

S. k. "flytande" hinder i förgasarmunstycket äro stundom
svåra att lokalisera och tillkännagiva sin närvaro genorn atl
med oiegelbundna mellanrum delvis kväva motorn. I.sådana fall
bör man göra ren munstycket.

Alta B.S.A, moiorcyklar äro sdm standard utrustade med luft-
renare. Allt damm, som går genom luftrenaren, uppsamlas av
densamma och når sålunda aldrig motorn, Man biir allti{ köra
med lufFenare, enär det damm och grus, som annars kommer in
i cylindern snabbt nöter densamma och minskar livslängden å
de ilesta av motorns delar. Det har dessutom befunnits, att stet
i en cylinder, när lirftrenare icke finnes, kan innehålla ända upp
till 50 procent damm. På grund härav behöver, när luftrenare
finnes, sotning icke företagas så ofta som annars. Luftrenaren
inverkar icke på motorns styrka vid. vanlig köruing och kraft-
minskningen vid högt varvantal är så liten, att ett borttagande
av luftrenaren endast är motiverat vid tävlingar.

Maskiner med sidventiler gå bäst på vanlig bensin. Till ma-
skinerna med toppventiler använder man dock med fördel den
benqyl, som säljes å tappstationema. Sotbildningen är mindre
vid köning på bentyl och förbränningen sker snabbare,

Tillsats av "ovansmörjning" i bensinen är i samtliga fall att
rekommendera.

KORNING.
Häftig acceleration vare sig på högsta eller någon av de lägre

växlarna bör undvikas ävensm otillbiirlig körniag på de senare
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I samband tned tändningen är det kanske rådligt att än elr
gång påpeka vikten av att så rnycket som möjligt köra på hög.
tändning. Körning på låg- eller halvtändning förorsakar över-
hettning lrånsett att gången blir otillfredsställancle.

FEL OCH DERÄS AVHJÄLPANDE.
För att vara beredd på de fel, som kunna uppstå, bör man

medföra följande reservdelar: Ventil komplett ;ed fjädrar, fjä-
dertallrik och knaster, Tändstift, Ke{ietåe, Reservliinkar och
Kedjebrytare smt Repairatimsask för ringarna frånsett verk_
tygsutrustf,ingen, som levereras med varje m,askin.

Vad som sannolikast kan förorsaka bekymmer är hensintill-
förseln och tätrdstiftet.

Skulle motorn börja missa på tändningen eller stanna helt mh
håUet, så se iörst efter om det finns bensin i tbnken och att
bensinkranen är öpperu Flöda förgasaren och se till att bensinen
rinner fram. Giir den icke detta, undersökes huruvida bensinrö-
ret är klart, Röret losstages genom att fogmu(trarna vid ben-
sinkranen och på undersidan av flottcirhuset på förgasaren skru-
vås uppl Undersök därelter munstycket, vilket framtages gmom
att skruva loss den åttakantiga muttem vid basen på förgasa-
ren. Munstycket blir då, synligt och kan lätt skruvas ut. Om
maskinen ändå icke tänder, undersökes huruvida elektrodema
på tändstiftet satts ur funktion gmom förbränd olja. gkulle detta
vara fallet, fengöres stiftet på det sätt som omnämnes å sid. 36.

Sedatr tändstiftet rengjorts, skruvas kabeln fast och stiftet läg-
ges ovanpå cylindern, varvid tillses att det kommer i kontakt
med denna. Rotera motlorn några gånger med tillhjälp av kick-
starten. [n gnista skall nu visa sig mellan elektrbderna med
vissa mellanrum, försåvitt stiftet icke är felaktigt. I så fall får
man ta till resetrstiftet. Naturligtvis är det lämpligt, att man
först undersöker tändstiftet, om man tror felet ligger här, innan
man övergår att undersöka det övriga.

gURANSON' MOTOR AKIIEBOTAO
GUTEBORO

Vi förbehålla oss rätten till kostruktionsåindringar på maskiner
ocb delar utan att detta på ftirhand meddelats.
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SMöNJNING S. SCfIE MA

1

2

3-4

5-6

7

Oljetank

Vevhus

Växellåda

Kedjehuset

Teleskopisk framgaffel

Framgaffel
Styrhuvud
Hjulnav

Sommar och vinter.
Gargoyle Mobiloil D
Som'mar och vinter:
Gargoyle Mobiloil D
Somar och vintel:
Gargoyle Mobiloil D
Gargoyle Mobiloil D

Gargoyle Mobiloil Arctic

Gargoyle Mobilgrease No. 2

1

3-t

5-b

7

8.15

Kontrollera oljenivin och fyll på erforderlig oljekvantitet
dagligen. Byt olja var 300:de mil.
Töm vevhuset vid oljebytet var 300:de mil. Gör sarntidigt
rent oljeliltret i pumpen.
I(ontrollera oljenivån en gång i veckan och fyll på erforder-
lig oljekvantitet. Byt olja var 300:de mil.
Byt olja var 150:de mil och fyll på olja upp till påfvllnings-
hålet.
Fyil på erforderlig oljekvantitet vid behov. Totala oljekvan'
titet€n i varje ben 0.15 liter.

Surörjes var 150:de mil fled fettsprutan.

Smörj:rs var 150:de mil med motorolja.

Bromsoedal
Hastighetsmätardrivning,
Stöd
Sadelbult
Bromskammar
Strömbrytarförställning
Kopplingsarmar
Reglage

I e.rs
I

*

Gargoyle Mobiloil D I.r5
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IN NEHÄLLSFORTECKNING :

Kontroller
Inkörning
Start ----------

Körning
Smörjning

Justeringar
Ventilspel

sid
t
2

2

3

4

13

13

l8
18

t9
2t

25

24

25

26

26

29

31

32

35

36

37

39

4A

Bromsar

Kopplingswire

Kamaxel

Tändnin
Sotning

Ventilslipning
Kannringsbyte ------------------

Rengöring

Iändstif t -------

Ällmänna råd

Fel

inställning
gsinställning
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