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vänto inte med
renoveringen

En sltten motor kostar mer t drtft-ävenbränsleförbruk-
nlngen ökar -den arbetar såmre, och förslttntngen fortsät-
ter t allt hasttgare tempo. Renovera därlörfgodud-det
bltr dyrare att vänta.

men kom ihåg
lår experter göro iobber

Motorrenoverlngår eEkompllceratarbete, som fordra.r pre-
clstonsmasldner och väutbtldade facknån. Låt Flerong ta
hand om Er mc-mdor. Flerons renoverlngslabrlk har spe-

ctallserat stg på notorcykelmotorer, och våra stdckllga ex-
perter förlogar över avancerade nagklner för varJe detali-
arbete, t. ex. särskilt konstruerade flnborrverk för mc-cy-
llndrar, modernaate kolvsltpmasklner och venHlsltlrnaskl-
ner, 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.
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kom ihåg!
vid vor l5O mil

Ombesörj regelbundet noggrant oljehyte.

vid vor 5OO mil
v:nxsriht
a) rengörlng och tnsmörrnlng av kedJorna

b) juBtortng av ver*Ilerna
c) demonterlng och rengÖrlng av o[etanlen
'foNrROrtlrl
tändst!ft - förgåsare - tärdntng - koppfhg - kedtor och drev

-om o[an t väaellådan behöver påfyUas eller bytas;

vid vcr IOOO mil
llr urrönl
e) sddng av notorrL b) snFfng; event. byto rv venuler,

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

törglsar.o, g) iusterlng avtiindntngen, h) rusterlnt avkopp-

Itngen, l) btt€ av o[r I väreUåalen, L) byte av kcdle (<lrev

bör byt E sr.mttdtgL emedan förslltne tänder gnrbll rulne-

rer 6n ny kcdla), I) Lontro[ lv vov- och rrmkgcrnr'

yid vcr 2OOO-3OOO mil
Ilt Lontrollnlltr cyltndertoppet. Om tördltnrrgen ltverstl-
ger QE mm, bohövcr cyllndern rEroveras'

I tr,mbaDd Bad qrllnderrenovertnlen kan vsv- och rrnlager

Dchova utUibt. Atrtlta Flerons renoverlngsfa'balt ör dessa

lrbetonr

Yid vor 3OOO-5OOO mil
'!fnd fn Dotom och v&ellåden tlll Floron! tör lultrtlndlg tL

vorsynt Vl ltholrr Losbradsförslag så Bnrrt vl urdorsöld de

tnsändr dclrrne.
rlmilDror iör xt
r) Iåta renovere megnetg€neratorn (trollStvls bohöver le-

ger, bussntrgar och kof bytes och Lollcltorn svrrvas)

b) låta renovera förgasa,ren (trottol och sprldrr€ Uehöver

sannolt$ bytas).


