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-den arbetar såmre, och förslttntngen fortsätter t allt hasttgare tempo. Renovera därlörfgodud-det
nlngen ökar

bltr dyrare att vänta.

men kom ihåg
lår experter göro iobber
Motorrenoverlngår eEkompllceratarbete, som fordra.r preclstonsmasldner och väutbtldade facknån. Låt Flerong ta
hand om Er mc-mdor. Flerons renoverlngslabrlk har spectallserat stg på notorcykelmotorer, och våra stdckllga experter förlogar över avancerade nagklner för varJe detaliarbete, t. ex. särskilt konstruerade flnborrverk för mc-cyllndrar, modernaate kolvsltpmasklner och venHlsltlrnasklner, speclalflrtrurer för renovering av belanspartler o.sJ9.
För reparatlon av alla slags lnstrument och motorelektriska
delar svarar en välutrustad avdelnlng.
Nikan lämna ln mctorcykeln tlll Er reparatlonsverkståd och
begära fl,ERolil-renoverlng ev motorn. Vtntertld är bästa
renoverlngsild - då kan vl leverera snabbare och Nl har Er
motorcykel i ordntng, när våren kommer.

AB

E. F]ERON

Trl. 723!5 vårrl
,r\.lng.t.tr 4 - f AIN\O
-

kom ihåg!
vid vor l5O mil

Ombesörj regelbundet noggrant oljehyte.

vid vor 5OO mil

v:nxsriht

a) rengörlng och tnsmörrnlng
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c) ,uEterlng av vlpparmarnas tryckpun&er, om qrorrnelt

sutags .v venulskatten uppgtått-spoctrlv€rLst'd adtttE,
d) byte .v lolvrlngar, e) byte av tändsttlt, 0 iustsrlng av
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I tr,mbaDd Bad qrllnderrenovertnlen kan vsv- och rrnlager
Dchova utUibt. Atrtlta Flerons renoverlngsfa'balt ör dessa
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'!fnd fn Dotom och v&ellåden tlll Floron! tör lultrtlndlg tL
vorsynt Vl ltholrr Losbradsförslag så Bnrrt vl urdorsöld de
tnsändr dclrrne.
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Iåta renovere megnetg€neratorn (trollStvls bohöver leger, bussntrgar och kof bytes och Lollcltorn svrrvas)
b) låta renovera förgasa,ren (trottol och sprldrr€ Uehöver

r)

sannolt$ bytas).

