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VOORWOORD

Een en eenkwurt millioen "SACHS" motoren ziin
de baunbrekers vun de nieuwe motor die Oak U

gedurende veie iaren vreugde ml verschaffen eu U

zu! helpen, lange an vermoeiende verplaotsingen,
ul spelend at te leggen.
Door deze 11/4 millioen SACHS motoren hebben de
fobrieken de ondervindingen cpgedaan die in uw
nieuwe motor veraenigd zijn. chnans is er IETS

dat onmogeiiik in de motorken umgebrachtworden
en dit is: het great belung ap den levensduuralsook
op het unberispelijk Werken von de motor door de
manierwaarop man er zid| vun bediend en de wiize
wuarop men ham underhoudt. Het doel van dit

handboek is iuistom U von alle upgedane ervuringen
te luten genieten. Lees het a.u. b. met de graotste
oplettendheid en zo spoedig mogeliik, beter nog:
Steak her bii U als ge met uw voerluig optrekt en dit

zu lang tot ge volkcmen met uw mc:th vemouwd
ziit gerückt. -
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genomen werden. Om het contact af te zetten meet
men hem hier sans induwen. Verder bestaan er ook
nog versdtillende andere systemen.

2 De koppelingshevel links op het stuur veroarlooft
het ontkoppelen; op dexe wii1e wordt de verbinding
tussen motor en versnellingsbnk ulsook achterwiel
onderbroken. -

3 Handremhevel rechts op stuur, bedient voor-rem.

Fig.21 5amk-lnun ... t..
l 0nderhreker Veor Dnt;leking en keplld\i
2 Knupelirtaihevel 5 Sthakeluurcpstuur
u Havel der hundrem e Knnp vcnrelukxnn
4 Druc?end gaxhundvul 7 Schuk'luur

voor dead punt
4

! Vo-r alstempedanl
9 Kruk vun kiduiurtnr
m Rampedaul

4 Drauiend gushqndvat dient om gasschuif van curbu-
roter te openen of te sluiten.
Sehaketeer op stuur: weg en codeverlichring.
Knop voor clakson Op sdtctkelcmr gemonteerd.
Dead punt schakelaar rechts of links op het stuur.
Trekt men hleruan terwiil de motor ontkoppeld draeir
ot het madtien zonder gas holt gaut men uutomatisdt
ui| ‘t is geliik welke versnelling in dood punt ever,
Vogt atstempedual. Neerdrukken am in een onmiddel-
liik kleinere versnelling ever te gean‚oplreffen cm in

een onmiddelliik grorere versnelling te kome . Het
aistempedaal komt steeds automatisch in ziin ver-
'reksland terug.

9 Kruk voor kid(starterz am in gang te geraken.
10 Rempedual: bedient de adrterrem.
Blind ul deze hevels Runnen iets of wat in een andere
stand gepluutstwordenin verhouding tot het zadel. Men
kun de schakeloctrs op het stuur 1elf gemakkeliik in een
andere stand brengen, 1elfs kan man het stuur doen
druuien. Biinu alle voet-rusters en de hevels die met de
voet in werking werden gebracht 1iin getand, zodut iii
kunnen verpluatst, aan de grootte vun de beriider en
aan de zudelstund aungepustwerden, Degene die ge»
makkeliik en londer lich te vermoeien, zelfs lange af-
stunden, wenn er te leggen, xou niet mogen nalaten de
voor ham meest voordeelige stand der hevels te zoeken.

\lO—Ut
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Her sturan: mehr In gang zarten
Contact aanxetten‚ kraan apendraaien. Dobber vun
curburutor (tig. ?) gedurende A to! 5 sekonden naar
heneden drukken. Terzelfdertiid aan dead punt hevel
trekken om zieh re vergewissen dat de motor zeker op
dood punt staat.
Gashandvat am ‘ne. maximum openzeiten.
De kruk vun kid(stnrter snel naar beneden drukken rot
de motor start. In den winter ot bii temperaturen ander
10° Celsius ml de motor gemakkeliiker aansluun als
men de luchtklep op de curhurntor sluit. Als den de
motor circuit, opent men geleideliik deze klep. Bii warme
motor niet sproeien nach de ludttklep sluiten.

Vurfrek
Trek op het koppelingshundvat (ontkoppelen). Druk met
de linker voet het ofstempeduul naar beneden rot dat
de eersie versnelling ingesd'tukeld staat. Alstempedaal
laten terugkomen,



Gas ‘/| lol ‘/1 openzeflen.
Koppelingshundval‘ langluam luren guun (geleideiiik
koppelen], hel machien beginne hellen.
Van versnelling winelan
Gas'cevoer volledig afsluiten.
Koppelingshundvat aunfrekken (ontkoppelen).
Fun!“ von linkervoel ander efslempedeel brengen en die

naar omhoog lrekken ml de 2e. versnelling inspringt.
Afslernpedeel lemg la?en gaan. Geleideliik koppelen
maclr sneller dan mi het slerlen‚den koppellngshundvel
loslaten.
Versnolling vermlnderen
Als man heeft moefen verlregen en uiterliik als de motor
beginl le klappen, nmel men ouns'orlds op de nuasl
kleinere versnelling oversdmkelerl. Gasioevoer volledig
efsluilen‚ gßns onlkeppelen, mev linker voet snel uf-
s!empeduul omlaag drukken im regen het sh".
Gas seven io} dat de motor aanmerkeliik sneller dran“
dem vooruleer van versnelling te verminderen.
Koppelen.
Opgelel. Noch riiden met een koppeling die slip}: de
handhevel viidens het riiden volledig loslnten.

Ver9rugen
Gusloevoer afsluilen,
Yegeliikerfiid op de twee wielen remmen. Als men in
redfle Hin nm en op oneffen weg, dan geek men de
voorkeur aan de handrem. Op zandige, notre of glibbe-
rige wegen bedient men 1ich hel xekerste vun deveelrem.
Sfe‘eds met gevoel remmen: blokkererlde wielen
veroormken slingeren en valparliien.
Stoppen
Zoveel mogeliik lüdens het uilbellen Ierugsdmkelen op
lsle.versnelllng, on|koppelen en hi] middelvan de scha—

keluar op dead punt1ehen. Dun kan men de kep„eling„e
hevel leslelen terwiil de motor op deed punl dreeil.
sul loggen
Onlsleklng afsluifen.
Voor een lung epenll.eud benzinequan eluilen.
Nu dexe eersle verplealelng zeudl ge ook de volgende
bludziiden van di! boekie zorgvuldig meelen instuderen.
Ge zoll daarin _zeker flog menig inieressunie rand-
geving vinden.

&

B) Beschru
(Zylinder an zulger
De cylinder von de SACHS 175 is gemaakt uir griis
gieviixer, me' afneembare cylirlderkop uif licht mama].
Deze twee delen ziin voorzien van Uilerst brede ribben
derwijze da} een volr.loende ufkoeling door dewindver-
pluarsing verxekerd wordt, zelfs Wormsermen langmam
riidt. De zuiger uif lichlmelaal druugl rwee legen
dreallng verzekerde 1uigerringen. Hii is aan de :!

Stang verbonden door de zuigerpen die door 'wee 1eke-
ringen op haar plants gehenden wordt.

ng van de mehr

Fig.3: SAENS 175 In dounllvdl



Carlar
De carter uit licht me|oul besiegt nit 4 delen: de iwee
halve middelsie carters en de beide 1iidelingsedeksels,
In da twee middelsfe carrers Iiggen de krukus en dever-
snellingsbak met de inrichfing vobr de versnellingswissek
ing en hai stanen. Redlts is he1mognefisch vliegwiel ge»
monteerd mwe| als her keflingtandwiel, door het rechts

Fig.4; sAcuslrs, ruhh _d.kn| wlggummln
1 Vhegwiel » Smeer-sehmef
2 Kemmvandwnel 5 Somensre\bus
3 Kilomeyerleflemundriiver 6 Schraeven um m dekm „me 1enen

ziidelings deksel besdlermd. Ann dit deker is verder de
inrichfing vastgesd'1roefd veor de uundriiving van de
kilometerfeller, dewelke in de hoofdas griipt. Onder hef
links ziidelings deksel ligt de koppeling die aan de
krukus verbonden is door een in aliebad werkende
Rafting mnder eind.
Krukas
De krukas is vocrzien van tegengewirhien om de werne—
Iende muss:: von 1uiger en driifsrang uit te bulanceren.
Dele tegengewichten ziin afgedekt door kringronde
deksels, derwiize dat de krukos biine volledig de voor-
kompressiekamer vulf. De driifslung die gesmeed is uit
lichfmemal met hoeg weersmndsvennegen, druuit op
een rollenluger met kevie. De driifsmnglup, ulsmede de
fwee krukaswangen, werden warm in de Wangen ge-
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persl. Langs beide kamen |ch de krukus in marke
xüuinse kcgellagers. De didnheid van de caner word!
verzekerd door dubhellippige Burmdichtingen.

Ver!nellingnbnk
Acm de ud|ferkunt vun de motor figrde versnellingsbak.
Door fussenkomst vun de koppeling breng' de mehr de
hulpas inwerking. Hierop zmen 4 tandraderendie steeds
in verbinding sfann me94tundrcderenvan de hoofdaas.
De twee paar middelste iandraderen kunnen ;;eh 'e-
1umen xiidewaarfs verpluutsen.Volgens hun Hand zenen
de «undmderen der me, 2e, 3e of 4e. versnelling de
beweging van de meter over op de hoofdas en verder
op het keninghmdwiel en het achierwiel: De Enrichfing
voor versnellingswisseling schier de hoofdas verpluatst
de tundrudpuren, schakeh bi] elke beweging van hei



nstempedaul de onmiddeliik hageve of Iagere ver-
snelling in en siui' deze af door midde| van een klink
Beweegt men ep hei stuur de hevel van hetaummalisch
dead punk, dan springt deze klink omhoog en de fund-
rudparenwerden in een der drie stunden tussen Owee
versneilingen feruggezei, m‚ op dead punk

Fig &: Maierunndllilkulllug In kcppcllng In d. sAcusvs
1 Kicksmnerns
2 Afs|emas

3 Binnensle ndeieisdunef der kopp2iing
4 Snekviis voor deadpunmeiling

Koppeling
De koppeling die op de hulpus gamonieerd is besraa?
„„ 3 sd1iiven voor1ien van kurkstopjes en uangedreven
door de koppelingshevel op de Carter en een drukspil
met regelingsschroef.

Elskfrlsche ulfrusfing
De onts'ekingsstroorn wordt geleverd door een magne-
tisch vliegwiel BOSCH, dat eveneens de iid1'stroom en
de Inadstroom voor ba'teri] Ieverf, Hei onders’el druogt
de ontstekingsspoel, twee lichtspoelen, een |uadspoel,
onderbreker en condensator. In het vliegwiel Iiggen
6ALNI magneven mei hun 6 poolschoenen. Het vliegwiel
is op een excentrische nagf gebouwd. De licht en lead-
spoelen leveren een spanning von 6 v., een stream van
45 W. in fofaul. De wisselslrocm bevoorraudt de Duplo
lamp ui' het koplidit (35/35 W., een achferlamp van
3 W. ulsook de andere, eventueel gebruikte lampies
(ridfl‘ingsuunwiizer,lichten op sliikweerder, enz. De land-
spoel ievert eveneens wisselstroum die echter door een
siroomgeliikrichl‘er in de kop|ump in geliiksiroom ver-

10

underd wurd} am de ba"erii ie laden, die stream [even
voor de clakson en mi sfilstaand voer!uig voor he? pur-
keer en achterlicht. Om de_ontsiekingfe kunnen ufs|ellen
en de motor sm te leggen ver1rekt een korvsluitingskuhel

F.g. 7: dl|upulige suekku ap d. meter
i vcm3mnnd gedeehe 2 alnesmbaardeei 3 gummikflp

van de ontsvekingsspoel naar de :ontactonderbreker.
Alle elektrische kabeis die von de mo'orvertrekkenzijn
in een enkele driepalige siekker, vocraan de unter,
vereenigd.

Curburator
De mo?cr is uiigerus' mer een RING curburcnor‚ die
neurmute de beschikbare planisruim'e, hetzii rechß-
treeks aan de cylinder, ofwel op een piip wordt ver-
bonden. De sproeiers 1iin von buifen af gemukkeliik ie
bereiken.

11



'
. s: ame znrhurulor nm Schuh-sl xpmci-r cp d. SACHS 175

Hoefdsproeier‚ naaldsproeier met nanld, mwei als het
veriragingssysteem leveren een sleeds onverunderd
brundsiof-ludnmengsel en an niettegensiaande alle
wisselende werk en belasiing-verhoudingen. De kuip en
de vlotter zorgen voor hei iuisie hmndsrofpeil in de
carburuier dat sier.hts !iideliik kan verhoogd werden
indian men op de dobber drukt die uit her :erburamr
deksei sieekf.
De brundsiof vloeit uiide curburatorkuip doorde hoofd-
sproeier in de naaldsproeier woaruit zii, bii geopende
gasschuif, door de eingezogen buitenludn heftig op»
gezogen wordt Ann de monding van de nealdspreeier
heeft een zeer fiine vers'uiving plants, derwiixe dat de
brandstof bii hour aunkornsr in de cylinder indian niet
reeds in gas veranderd, den tech een leer fiine nevel
vormi. Door de gussdluif wordt de sproeiernauld cp en
af bewegen. Haar onders'e conisch gedeelte dringt in
de naaidspreeier.Naar gelang de gussduuif min of meer
openstun', laut het conisd1 gedeehe van de naald-
sproeier min of meer brandstof doorvloeien, dewelke
zich dan met de ingewgen lud" vermengt. Aangezien
de naald op verschillende hcogten in de gussd1uif kan
vusigemaakf werden is de doer de carburalorgeleverde
brandsmf-ludü mengeling, in middelsie bpening vun de
schuif des te grofer naurmuie de naald hoger in de
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Fig. 9 .» Cnrbvrfllnr „... imma.-
1 Kuip van de vloner 3 ngsei vun de mengkumei
2 Dopper 4 Ludnkiep vun my„

schuif hung}. Het vertragingssysteem van de cerbura'or
werki als de gassduuif vulkomen of biina volkomen ge-
slofen is. Een biimndere sproeier ulsmede een lud"-
kanaal, dal vun de hoofduan1uigbuis eigezonderd is,
leveren hei veriragingsmengsel waurvan de samen-
stelling kun veranderd werden door middel van de ver»
tragings-Ivchtsdlroef. Hee meer de verlragingvluchf»
sl:hroef in de curburater gevezen is hoe minder lud“ zii
doörlaat en hoe riiker het mengsel ml 1iin.
Een groVe vor.htige luchifilter, vooraan de :urburator,
zuivert de ingezogen lud". Een luchfklep aan de fiher
vergemukkeliiki het staunen van de motor bi] koud we-
der. is zii gesloien dan vermeerderd de onderdruk in
de ccrburator uanxienliik, IOdOY veel brandstof uit de
sproeiers gezogen werdL
Ulflquilnrlclning
De uiilunthuis, uitluufpot mei knuldemper ziin op de
mehr ingesteld. Elke verandering ann dexe delen aan-
gebradn vernnderd biigevolg hei regime van de mmor
en verminderd iiin rendement, afwel verhoogi het brand-
nofverhruik.
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Ventilator
Als de SACHS 175 gemonteerd wordt op voertuigen die,
door de vorm von he! koetswerk, ofwel door verminderde
snelheid, niet genoegzoom woorborg bieden voor een
de'geliike ofkoeling van de motor door de verplourste
wind, don wordt de motor voor1ien van een Ventilator
en een ventilofiebuis. De onderdelen die op deze motor
von de gewone ofwerking ofwiiken 1iin: de cylinderkop
waorop de ribben overdwors von de windrichfing liggen,
het vliegwiel met sduofielwiel en het redi|s ziidelings
deksel met een ventilotiebuis. Dexe onderdelen kunnen
echter op een normale motor gemonteerd werden. De
bediening is dezelfde voor de twee ofwerkingen.

Fig 10: V.ntllutuv up sAcusws

Handschakellng
Elke SACHS 175 - ook dem met Ventilator - kan op
oonvroog geleverd werden met hondsdtokeling, ofwel
later met deze sdlokeling uitgerust werden. In de plants
van het normool ofstempedool, wordt den een kleine
redrte hevel op de es von het ofstompeduol gezet en
deze con een karte, op de hundsdiakelos zittende hevel,
verbonden door een stongenstel.
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Het lager van dem es (huls) wordt vosrgexer door twee
:ylinderkopschroeven. iine ribbeties udn beide ds-
einden loten tee het handvm noor keus von de beriider
te verplootsen. Even als het dtstempedeel, kemtde hond-
sdiokelhevel nd elke beweging automolisdl in xiin uh-
geng„teiiing terug en is biigevolg steeds tet gebruik
gereed.

€) Brundstof en smeren
Motor
De binnenste wand von de cylinder, driitslanglugers en
krukus werden gesmeerd door de olie die aan de ben-
zine loegevoegd werd, Bii voorkeur wordt dit mengsel
in een zuivere bus gereedgemookt, door olie auf! de
ben1ine |oe te voegen in verhouding von 1:15. Dort
sdtudf man de de bus goed door elkoor om een geliik-
mutige mengeling te bekamen en eerst den meg men het
mengsel in de henxinebok overgieten, Om de mengeling
te meken gebruikt men best de speciole SACHS olie
woorvan een busie (200 cc.) volstuut voor 5 liters ben-
1ine. Besdiikt men over geen SACHS olie, dort kann men
desnoods ook een ander merk motorolie dat overeen-
komt met SAE 50 of 40 nemen.

rig‚iir Smnndnmu vun de lun.l1lnuxbok
i Vuiiingsdeksei 5 einem in de koppelingskomer
2 ierugsvuwkunuei d Pell-kontroolxäiroel
3 Overloopkonna! 7 Atiuuis<hroef
4 Oliepeii in vereneiiingsbuk &! Kid<oonxlogschroef, NIET AANRAKEN
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Moor in dii gevul mag men sledifs oiie von een gekend
merk gebruiken en ahiid xuivere minerole oiie eisdien.
Zogexegde "gedopeerde" oiie (koersolie), olie voor
Dieselmoioren of gemengde oiieen moeien sireng ge-
weerd werden. Voor wei de benzine beirefi, zo kan 'i
is geliik welke benline van een gekend merk gebruikt
werden, zelfs benxine mei 72 oeionegeholie, 10als de
meesie dergehruikeliike henzine iegenwoordig geleverd
wordi,voidoeiondemiieomsionriighedenvoorde5ACii5.

V.r;nelllngsbuk
De versnellingshak wordt reeds door de fubriek met de
nodige hoeveelheid olie geleverd. Nu elke 5000 Klm.
konimleeri men het oliepeil. Hiertoe plants! men he!
voer1uig op een stundaard derwiize dat de mehr gned
woierpos iigi (zcnodig vocrwiel endersieunen.

Fig.12. Kunnnol von all-
I Peiiironiroeisciiroef 1 Anno; roei
:} K!diuansiugid\reef N\ET AANRAKEN

Dan vi]si men de siuiisdrroei hoien op de <orier en de
kontmolschroef onrieroon les. Vioeir de oiie langs de
kon'rcmlopening uii dan is er vuldoende oiie in de oorier,
zoniei wii men bii mei SAE 90, moor bi] veorkeur SACHS
ulie voor ooriers der 50 - 150 - 175 cc. moioren, gemerk|
op de husies ois„GeirieheöiSACHS" 50-150 475 et.".
Onder geen voorwendsel hypeid oiie gebruiken.
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Nodoi men engeveer moon Klin. heef1 ofgelegd, oiwei
beier eens per iuar, iooi men de oiie gans uiiiopen en
vervongi 1e door Verse. Op voorhund wordt de moior
goed warm gereden, den sdiroeh‘ men da oiiopsehroei,
de konlroulsdircef en de siuiiseinroef los. De warm ge-
worden o|ie is dan vloeibucirdar en loopi sneiier weg.
He! wordi oanbevolen iiidens hei affoppen hei voeriuig
naar alle richfingen ie doen overhellen epeieide o|ie uii
oi|e hoekeri en bodnen lau wegvloeien.
Don vuh men de corier opnieuw mei ongeveer 650 eo,
SACHS clio voor eorier 50- 150 en 175 oe.
Als men de vulling doei Iangs de Wil-opening, nee-ni
men eersi de |uehifilier weg. Om sne||er ie werken kan
men ook hei voeriuig op 1iiri 1iikan7 leggen en de verse
olie ingieien lungs de opening dieversiepi is under hei
„s" srliildie op hei links 1iidelings deksel, koppelings-
koni. Zodra de moier werki la! de olie over de ver-
snellirigshak en de kcppelingskamer verdeeld werden.
No vulling peil der oiie nozien.

Aundrl|flnrlchvlng van de kllom-lurtoller
Nieiiegensieonde de kiiemeierieiier uaridriif i iing
door een soon geiiuii ie kennen geeii doi z|| nreimeer
voldoeride gesmeerd is, werdi hei sierk aanbevolen
ioikens deze inrichiing grondig med: ie smeren eis men
een nieuwe olievulling van deeorier doei. Te dien einde
neemi men de smeerschroef 4 (59.4) weg en spuii on—

geveer 3 cc. iegen groie wermie besiond vei in (SACHS
ve} voor kilomeierieiier 150/175). Terxelfderfiid smeeri
men ook vers vei in de gieui von hei hoofdaseinde en
de ?elleruandriiver.

Kafllng voor u:llferwiel
Zelfs als de kefling naar hei aditerwiel in een gesloten
keningkasf werk! is het nodig haar vun fiid lot !iid 'e
onderheuden, Nu elke1000 Kim. meer ie dem met goede
moiorenolie gesmeerd werden. Nu elke 3 000 Klm. lau
us moeien gedemonieerd en in ben1ine of peiroieum
gedrenk' werden. De uldus gereinigde kefring won“ in
keiiingvei doi men Iidi'ies verwarmd, gedompeh. Men
neemt de ke|firig terug uithefver,laut1e gaed ufdruipen.
Wanneer men de keiiing ierug man'eed er goed op
leiten der de veer van de sluifschukel op de iuiste maniar
geplooisi wordt, i.i.z. mei hei gesloien einde in de werk-
ridifing von de ketfing.
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Trhnsmllsleknbels
Alle kabels van curhurulor, koppeling, dem! punl en rem
moeren eveneens van riid im fiid gesmeerd werden. Als
de hulzen voerzien ziin vun smeernippels spuil men er
Wal“ motor of currer olie in. Als er geen smeernippels zijn,
dein gebruiki men besi een zeer eenvoudig ioesiellerie
mals de (>|-fix MAGURA, waardoor men gemakkeliik
alle in de hu|zen karl late—n lopen.

Hundschakellng
Deze schukeling vergl geen enderheud. Enkele druppels
alle of ver vun iiid von op de gewrichien von de sicngen.
De us van de versnellingswisseling Iigi in ver Regen huge
vemperaiuren bestand en eischl dus geen zorgen. Moesi
hi] echter de een ci andere dag loch gedemon'eerd
werden, den vergewisse men er zieh bii de remonmge
ervan, uangezien hi] boven de cylinderkop iigi die leer
wenn wordt, of hei wel degeliik vei vaor hege iempe
raiuren is da? men er insteek9‚ zoals b.v. het ver voor
kilameierieller SACHS 150/l75. Normnal ver of olie
landen onmiddelliik op de warme motor vleeien en de
klederen von de beriider bevlekken.

D) Onderhoud
Reinigen von luchffll|ar
De filter veor de carburular moel van riid im fiid ge-
reinigd werden naar gelang de hoeveelheid sfof der er
in Ill, meer in elk geval na elke l 000 Klm. Klemsdiroef
(fig‚13) |csschrueven, dan kan men de geliele filter vun
de carbururor afnemen. Grundig uirwassendoor liem in
benzine, pelroleum of Diesel olie um ie spoelen en dan
reinigen bii voorkeur me! samengepersfe iuehi. Alvorens
ierug ie monleren even in met ben1ineverdundemalen
olie weken. Het leveel een olie lauten „inimipen.

Reinigen vun :urburufor en benzlnelelding
De carburumr meet Oak von tiid lo? fiid gereinigd wor-
den vun alle anzuiverheden die elke brundsiof ben".
Hierveor meet hii volkumen gedemon'eerd werden
Iowel als de hen1ineleiding. De iwee sdnoeven von hei
deksel lessnhroeven en dit deksel en de vierter weg-
nemen. De onzuiverheden vormen gewoonliik een he»
zinksel in de vloherkuip. Men vind er echter ook in de
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halle schmal under de mengkamer. Men bereikf de
hoofdsproeier en de verirugingssproeier wanneer men
de sproeierliouders lossdiraefl. De eigenliike sproeiers
meeren niet neodzakeliikerwiixe uii hun houders ge-
nomen werden.

Figi l3: Spraeler5 ep de RING misumies
! Sproei'erheuder 3 Mengkemernflnenehmei
2 Sproeier 4 Klemschmef van iuelnfiiier

zn werden doorgeblazen, mei een penseel afgebors'eld
of mei een dunne koperdraad doorsfoken (in geen
gevul me! een stfluldruod). Her verlragingsluchlkunaal
van de aunxuigbochl lol de verlragingsullboring kan
den mei gepersve ludn doorgehluxen werden indien
men voarheen de verfrugings>luchisdiroei (AH), 20l met
de veer heeii weggenomen. De gassrhuif kan uil de car-
bururor genomen werden findet heldeksel losgesdiroefd
werd. Met een zuiver |innen, der nie!'mei elie doordrenkt
is, reinigen. Bii de remoniege lene men er op de rege-
ling sfriki le volgen mals dere op le.2 is aungeven.
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Ne een long gebruik (meer den io 000 Klm.) ken hei
voorkomen dei er lidile sleet kam? op de nooldsproeier
en de eigenliike noald, die in elkonder sdiuiven hi] e|ke
heweging van de gessehuii. Deze sieeiword vosigesieid
door een grorer broudsfofverbruik. Tot een de ver-
vonging der beide delen kun men de nauld om een
kerf |eien zakken.

Koolknrsl verwl|dsron
In alle motoren vernnderr een deel der verbrande
smeerolie in koolneerslcg die 1idi vusrzet op alle delen
die mei de vlom of de verbronde gassen in oanroking
kamen, dus in de SACHS motor: de Niger, de cylinder-
kep, de uiilacnopening, de uitloovbuis en de uirloatpoi.
Von 1iid lol liid meet men dus dexe koolkorslneerslog
verwiideren. Ioniel 1ou de motor niet meer goed Werken.
Deze reiniging moe| gedoun werden zeier men merke
dat de moior verzwakl, dot men een geklik in de molar

Fig.l4i Vuwlidonn du koeiirom

hour! ofwel deze lautste neiging vertoont am viertukt
te Werken nie"egensmonde iuisie ins|elling von de cor-
burator. In hei algemeen kan aongenomen werden dm
een koclkorsi'verwiidering noodzokeliik is no 3 Oct

5000 Klin. en een eerste monl direkt na hei inriiden.

Om de verbrondingskomer te reinigen, meet men eerst
de cylinderkop wegnemen. Bü middel van een niet te
sdierp gereedschap, mals b.v. een sdiroevendraoier of

een krohber, kmh} man alle neerslag van de cylinder—

kop. De cylinderkop mug metoulblank ofgekrabi werden.
Moor op de 1uigerkop neemi men siedris de korsi‚ von
bruingebronde kleur weg, bii voorkeur mer een nalen
bereie|‚ De 1worle „sie loog op de zuiger moel bliiven,
zii beveiligd de zuiger legen te groie verhiiiing en belev
oldus dat hii vos! xou lopen, Enkel de Owee xiidelingse
openingen boven op de xuiger, die de siroemspoeiingen
leiden, moeten grundig ufgekrobt werden. Om de uii-

looiopeningen te reinigen meet men de uillaavbuis los-
maken en de zuiger op xiin long dead punt zenen, Don
kan dexe opening gemokkeliik von builen of gereinigd
werden. Alle siofdeelties verwiideren die bp de zuiger-
kop zouden vollen door eens duchrig door ie Holen.
De „iiieeibuis ken’eiedirs grendig gereinigd werden in

een werkplaols die over speeioie bersieis beschikt. Hier
kun ed11'er een kleine neerslog, wel ie verslnan indien
hii nie!overdreven is, geen kwood. Doereniegen kunnen
de kleine openingen von de knoldemper ien langen
|eeisie versiepi geroken. Nude! men de meer aan de
oditerkant von de uillouipot heeii losgemaok‘l, iron hii
gemokkeliik gedemonieerd werden. Den neemt men de
binnenste knoldemper er „ii en legt hem op een smids-

vuur ofwel moaki men hem mei een steekvlum food
gloeiend om alle koolneerslug le verbranden. an voor-
keur is xulk werk oon een vukman overl‘e ieien. Orier
geen enke| voorwendsel mogen de openingen von de
knuldemper veronderd werden, want div zou her geluid
von de onisneppingen vevhogen en een vermindering
von rendemeni von de motor voor gevolg hebben.

Ondorhoud dor olokrrluchu ul|runlng
Na elke 5000 Klm. meet men op het magnetisch veld
de opening von de onderbreker nuzien. Men neemf hei
red"; ziidelings deksel weg waaroon de 'ransmissie van
de kilome'erieller hliih hangen enmen droaif hetvliegwiel
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in de drauirichfing vun de momr zodunig den de ander-
breker volledig open vom een opening kann le Iiggen.
De Opening mug nieil kleiner den 0,4 mm er nie! grorer
den 0,5 mm zijn. Meet de ufsmnd verbeierd werden,
dan sd1roeff men de klemschrcef van het onderstel los
en bii middel van een leer dunne sd'ir0evendraainr,
dreeii men de exeenirisehe ireui langxunm rend ioi men
de gewensie opening bekamen heeii.

Fi'g 15; Onnhklnnl nnd-nm
a i<ienndneeiven piulinuviis-nndnrnel
7 Exeenirieei.e bei"
a Lidnkubel [geeli
9 Lundkahel (food)
iii 51mumunderbrekinmkabel(xwarl)

i Onmekmgrepeei
z lldmpoel
3 Leedrpoei
4 Cendmeier
s Pieiineviis en onderhreker

Dun xei men de klemsd1roef vun hei endersiei terug vesi.
oe hei ogenblik der onderbreking, i.i.r. als de ander-
breker inisi begini open ie geen, dan meei de iener
„M" riie op de emirek vun hei vliegwiel geslagen is iuisi
over hei merkieken op de eerier sieen‚ Mei een kleine
opening heer de enisieking ieier pieeis mei een
greiere, vroeger. Binnen deze grenzen kan dus hei eni.
siekingspuni geregeld werden door de opening ven de
onderbreker.
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Op de SACHS 175 met ventilaior bereikt men de ander-
breker eers! nude? men eerst hei teems-deksel van de
kap en vervolgens hei schaffelwiel van het vliegwiel
heeft weggenomen, Deze twee delen ziin vus9gezet bii
middel van 3 sr.hroeven met cylindrisc.he kop M. 6.

‚‘.X'

‚£g„

;„.:.

_

‚

=. e.

‚

„ne; „n'1“

’
";?x.

%?

;
„_,33‚
i

‚„2.
„

„

a::„w

„{

„

—;;=3;21:<„

“.
N

_
Eigene? ‚r.;

Figf|61 Kenireei du undlrhrnklng up sAcnsws« um vln|llu|ov
1 Teems—deksui 3 Sd\mef meieyiindrirr:.ekop die bei
2 saieweiwiei sche«elwiei Op hewhegwiei vamei

!. „. .

Voor wei verder alle bewerkingan op her magnetisrh
veld beirefi die de demeniene ven de krukcis need-
zukeliik maken, 10 is hei een ie reden zid1 hiervocr iei
een speeieiisi ie wenden, iieisi iei een SACHS Service
Sieiien, unngexien deze in bezii ziin van hei nodige
gereedsdrep e. e. de vliegwielafrrekker 676111 en de
kap 776 880 die eieseiuui noodzukeliik xiin.
Buiien onderbreker en plufinaviis is er flag sledns de
bougie die een nerrneie sieei onderhevig ir. De elek-
ireden slaun op 0,7 mm ieii nieuwe bougies en dere af-
eiend vergreei naargelung de sieei. Als de eiekireden-
efsiend 1 mm oversdniidi den brengi men de buiiensie
eiekireden bii middei van een biizonder gereedsdlap,
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oiwei door er none slagen op 7e geven, didiier bi] de
midden elektrode, zodanig dat de normale ufsland von
0,7 mm lerug wordt bereikt.
Als men lungen fiid met een warme bougie 225 T ii
[maggereden heefi, is hei mogeliik der er lich kleine ver-
brandingsdeeliies op de isnleering vaslgehedil hebben
die ongemak veroormken als men opnieuw sneller he-
gini re riiden. In dir gevul meet de bougie vervangen
werden en iii ml slerhis cpnieuw kunuen gebruikl wor-
den na volledige reiniging door een specialist.

SI 231
Fig.i7= Sdiomu durunkoppniing vun glvlou_—
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Von de verlidifing ins|ullalie is er slechls de bunerii die
regeimoiige verxarging vereischl. Bliih hei voerluig in
rusi clan moei de banerii alle 6 re! e weken ierug ge-
laden worden. Bii normdoi gebruik moei men alle o lol
8 weken hei peil von bei eiekiroiyi "alien. Ziin de piaien
niei meer mal hei 1uur overdekr dan moei men gedisfil-
leerr.l wmer biivoegen. Wensl men na ie zien of de
halferii fiidens lie! riiden regelmufig Iaudv‚ dan modkr
men de mussaaansluifing los en laut de moior iopen.
Door middel von de onderbreker cp her kopiiehi, doei
men her porkeerliehi brunden. Brondi de lamp, don be»
wiisl dir da! de boriori] haar stream omvangl. Brandl hei
purkeerlicht niei don is het mogeliik dal de kleine, een
umpere-zekering in de s'roomgeliikridiler gesprongen is.

Het megneiisch vliegwiel is aan het kopllchl verbcnden
mei een drievoudig kabel voorzien von dvie s?eekcon-
mann die men gemakkeliik von de motor kan losmnken.
De knnlrool van de druudkoppelingen wordi verge-
makkeliikr door de verschillenda kleur der kabels en de
numers der klemmen:
Lichmroom (geel) klein 51

Lundslroom (road) klem 59
Struomonderbrekingskubel (1wuril klem 2
De lichlslroom wordi volkomen uiigeimionceerd door
her verbruik von de |ompen. Gebruik dus sledi's vol-
gende lamperi:
Koplichh Duplo [amp 6 V 35/35 W
Purkeerliclif 6 V 1,5 W
Verliuhfing kilomelerleller: 6 V 1,5 W
Adnerlichi: 6 V 3 W
Stop: 6 V 15 W
Biikomende lampies die lerxel£
derliid branden als hel koplidil,
in formal maximum: 6 V 3 W
Belangriik: Als man udn de stroomkring meer Werken
en in het biizonder in het binnensle van de koplamp,
den man men eersl en vooral de 3 polige slekker vun
de motor afirekken. Wordt dit verwaarloosd den ten
een onvriiwillige karlsluifing de magne'envon heivlieg-
viel belangriik kunnen verzwakken en biigevolg ock de

un de gensler en die von her lid".

dor koppollng
von de SACHS 175 meer vccridurend een

.- meer dem 9 vs overdragen. Moor op lekere
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alwel door er lidrle slogen op le geven, dldrler ou de
midden elektrode, mdanig dat de normale ufsfand von
0,7 mm terug wordt bereikt,
Als men langen nid mel een warme hougie 225 T 11

"mcg geraden heefl, is het mogeliik dr." er lich kleine ver-
hrundingsdeellies op de iscleering vustgehecht hebben
die ongemuk veroorlaken als men opnieuw sneller be»
glnl le rliden. In an geval meet de bougie vervangen
werden en 1ii ml sledl95 opnieuw kunnen gebruikt wor-
den no volledlge reiniging door een specialist.

9257
Fig. „, Schema der unnknpplllna um „wenn lreplldn.n

24

Van de verlichring inslallalie is er slechl's de ballerli die
regelmalige verzorging vereisdn. Blijfl hei voerluig in
rus' don nmel de bellerü alle o rot 8 weken lerug ge-
laden worden. Bii normaal gebruik meer men alle 6 lol
» weken het pell van hereleklroly1 nu1ien. zur. de plu'en
niel meer mel hel xuur ererdekl dan moel men gedisfil-
leerd waler biivoegen. Wensl men no te 1ien of de
bulterii fiidens he! riiden regelmafig leadl, dan meakl
men de mussaaansluifing los en laol de molar lopen.
Door middel van de onderhreker Op l.el koplidn, doet
men lrel parkeevlidn branden. Brandt de lomp, den be-
wiisf div dat de batterii haar stream ontvungr. Brandl her
parkeerlidrl nie! den is het mogeliik del de kleine, een
ampere-rekeringin de stroomgeliikridlfergesprongen is.

Het megnerled. Vliegwiel is don hel koplich? verbunden
me! een drievoudig kabel voorzien vun drie sleekeon-
malen die men gemakkeliik vun de molor kan lasmuken.
De konlraol van de drundkoppeli n word! verge-
mukkeliikl door de verschillende kleur der kabels en de
numers der klemmen:
Lichtstroom (geell klem 51

Laudsfroom (road) klem 59
Stroomonderbrekingskubel (zwarl) [dem 2
De lidrlslroom word! volkomen uitgebqlanceerd door
het verbruik vun de lompen‚ Gebruik dus sleehls vol-

gende lampen:
Koplidn: Duplo Iamp 6 V 35/35 W
Purkeerlichv & V 1,5 W
Verliuhfing kilometerteller: 6 V 1,5 W
Achterlichv: 6 V 3 W
Step: 6 V 15 W
Biikomende lampies die ferxelf-
derfiid branderl als her koplidn‚
in value] maximum: o v 3 w
Belangri Als men den de slroamkrlng moetwerken
en in nel biixonder in l.el binnensle von de kaplamp,
dan moe' men eersl en voornl de 3 polige slekker vun
de molor af'rekken. Wordl du verwuarloosd den xou
een onvriiw'llige konsluiting de magnelen vun hetvlieg-
wie! belangriik kunnen verxwakken en biigevolg cokde
slerkle von ale gens|er en die van het udn.

Regalen dar koppnllng
De koppeling vun de SACHS 175 meet voortdurend een
km:!“ von meer dan ? PS nverdrugen. Moor op 1ekere

25



ogenblikken, b.v. om stil re hauden 05 am vun versnelling
fe verwisselen meer zii ed1ler mehr en versnellings-
mechanisme volkomen van ell<ander scheiden. Bii start
uir siilsiclnd meer zii grore verschillen in roerenrul ba-
lanceren. li kan dus haar werk sledl's behoorliik doen
indien zii iuisl ingesteld is en men von nid lol liid de
nafuurliike kleine sleei inneemv, Om een perfekte koppe-
lin; en een volledige onlkoppeling re bekamen, meet
men volgende gegevens sllpl in acht nemen:

Inn-Ilm
dcr kcppollllg
i Minimum spel vun
de kapnell'ng&
havel op mniar
hi] lashnngende
kubnl la mm

7 Verlreks'und
3 Kuppellng lusl
« Nuslelxthroei
„„. Kabel

5 v=„;lmw ipel ann
hevel op sin-„

6 Binnenste
siel-schroe'

1 Kabel vun motor koppelingshevel losmaken en naxien
of op hei“ einde de koppelingshevel wei degeliik
10 mm spel heh.
anrelschroef vun koppelingsirunsmissie (A) insiellen,
derwiixe der de hevel op het sluureen spel her:“ von
M mm (5).
De sleer der kurksiopies vermindert her spel von de
hevel op het siuur. Door hei verplclalsen der nasrel-
sdnroef (4) is her gemukkeliik het veorgeschreven spel
terug |e bekamen.

4 Als hei gebean dat de nastelschmef niet meer verder
kan uangetrokken werden omdat li] gans ren einde
van de draad is geschroefd, neemr men her schild
„5“ van hei links cur1erdeksel weg (Hg. 'l9l, zer de
srel-moer los en regeltviis 6 von de buitenste plant
derwiixe dal men opnieuw hei voorgesdweven spel
vun IO mm clan de koppelingshevel op motor beknmr
(lie punk ll.

»

u
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Fig. 19: inshllen van 4. koppullug

Installen von de cloud punl-lransmlssie
Om de insrelling van de iransmissie von hat dead ‚zum
nu re zien, moet men herveerwigoplidlien zodanig der
her achierwiei wii kun drauien. Men Schinkel} den de
3e. versnelling in en mad" hei achterwiel naar voor en
naar uchrer ie doen druaien voor zover hei spel op de
versnellingsbak dir roelaai. Terxelfdeniid rrekr men
langzaam aan de dead punr schakeluur op het sruur. De
ingeschakelde snelheid meer dan met een lich! dodl
hoorbar geklik loskomen en het wiel vrii kunnen rend-
druaien als de ufs'and Nissen dead puni hevel en siuur
10 mm bedroagf, Is deze afsiund kleiner, dan ml de
dood punl steiling nie? alliid op bevredigende wiixe
Werken; is hii gro|er clan besiaai hei gevaclr dar riidens
hei riiden een ingeschakelde versnelling overspring'. Her
ogenblik waarop hei door! punr meet inspringen kan
geregeld werden op eerder of later, door de nusrel-
sd1roef van de rransmissie op de motor aan of los re
sdlroeven. Als de insielling iuisris, den meet men needs
in rusnuesrnnd voelen dat de hevel een gedeelie weg
allegi zonder Ve werken.

Innellun vun de ver|raglng
De eers'e insiellingvun de curburalor wordt in de fubriek
met de meesi zorg uiigevoerd zadanig dal men er nie?
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mußt aan ruhen. Meer eens de |dperiode echter den
rug is het aanbevelenswaardig de instelling von de ver-
traging eens no te lieh. Daurom meet de motor alsook
de versnellingsbak goed warm zii Men laut de motor
up dead punt druuien en sluit het draaiend gashandvqt
voikomen af terwiil men op de transmissie van het gas
een spel laut von ten minste 0,5 mm. De meter meet
voort bliiven drcmien. Don 1et men de stelmoer von de
stutviis von de gasschroef los en stelt deze de iixe in
dat de meter zo lungmum mogeliik draait. Bii middel
van een sdiroevendruuier, schroeft men de ludutinlaut-
sduroef von devertruging i of uit tot het regime van de
motor verhocgt t.t.x. tot hi; rapper begint te drauien.
Een instelling van meer dan een mer vun de schroef ml
zahlen noodzakeliik weten. Dan steh men de ve raging
opnieuw zeer iui5t in bi] mid-ziel von de stut . Rijke
vertragings-mengeling - de lun‘nsd1roefvandevemeging
een toer vaster_zetten - za| het vertrek hit koud weder
vergemukkeliiken.

Fig.m. Inn-Ihn vun de vlriruglng
| Luchtinluulschrcet van de 4 Houdervan vertrugingnproeier
verlrnglng 5 Header vun hecfdsproeter

2 Sun-Wü vun de gusxdwit & Nauulxdurcef
3 Stelmuervnor dlte 7 Sielmnervoor idem
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Enkele wenken bii het r‘iden
Inri|dun
Zelfs de best bewerkte vlakken van <ylinder en zuiger
van een motor zijn niet m effen als twee delen die
sedert lungen tiid tegen elkander uanw ven. In het
begin meet dus elke zuigerinlopen. Indien ti|dens de in-
riiäperiodeoverhoden voorzurgen geensxins von noode
1iin, mug de motor evenwel niet gedurende lungen tiid
op de grens van ziin cupaciteit Werken. De meer dan
gewone wriiving vun nieuwe delen tagen elkunder zou
een warnte verooorxuken die de 1uiger zo leer xou
uit1etten dat hii in de cylinder klemt. Bovendien meet,
i in het begin von 1iin ingebruikstelling de zuiger
lid! met een Iid1te Iaag koelstof bedekken die hem vun
direkte uunraking met de hete verbrundingsvlam wii-
wuurt. Vermiidr biigevolg de motor gedurende de eerste
1000 Kim. te hard te doeh Irekken. Neemt de heliingen,
die de motor gemakkeliik in Ae. 1ou kunnen beklimmen,
bii vocrkeur in Ge. terwiil men de meter sneller laut
draaien. Hager toerentcl bii geringe belasting bekomt
de motor beter dan hard trekken met volgas. Kiest bii
voorkeur voor het inriiden wegen wear ge dik 'ils met
hei gashundvut meet Werken, dus zoveel mogeliik bedü-
tige wegen. Wed" er u voor hier te riiden zoals op een
autostrude. Zelfs een nieuwe motor die zonder open!—
houd aan lid! ufwisseiende vereinen is onderworpen
verdrnugt een kortstondig (1 tot 2 minuten] riiden met
volgas. (Met andere woarden: plaagt uw motor). lnd‘ n
ge xeker wilt ziin van uw motor gedurende de inriid-
periode naoit te veel te verlangen, driift hem niet ge—

durende 'de eerste1000 Klm. tot grotere snelheid dan
65 Km/u in 4a. versnelling
48 Km/u in 3e. versne
33 Km/u in Ze. versnellmg
18 Km/u in ie. versnelling

Hoe meer kilometers de motor gelopen heeft hoe meer
en hoe langer ge hem moogt belasten. Meer het is
sle:hts na ten minste 2000 Klm. dat hi] 10 ver is inge-
reden dat ge hem cok ep langere fsvanden valgas
macgt leiten Iopen. Gedurende de in erier.ie van een
SACHS 175 is het niet nodig de meng-verhouding von
benzine-oiie ie veranderen et een biilendere inriid>
sproeier te gebruiken.
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Als man fiidens he! inriden veslslell del de snelheil van
het veerluig verminderd efwe| de meler moe |k lrekr,
xender der dir le wijlen is een hellingen ef slerke legen-
wind, die beide nevuurliike hinderpelen vermen, den sluir
men ner ges ef en onlkoppell. Drau" de molor op ziin
dem! punl zonder sleg ef siooi verd_er den is alles in
erde en ge kunl gerusr uw weg vervelgen.‘
Meer als de molor stil veli onmiddelliik ne hei ont-
koppelen, leer den her voerluig uillopen en srepr ge-
durende enkele minulen om de meter le lelen ufkeelen,
leniel mu de miger mer een krissend geluid in de
cylinder kunnen klemmen. Oak dio is nog geen great
engeluk. Zeker im elk klemmen vun de Niger, nen-
bare, blinkende Sporen nchler. Meer doorvecrzichlig re
riiden zullen dere plekken geleideliik uilgeslepen wor-
den. Her is slechrs nadar een zuiger meerdere malen
vesigeklemd was, dar hii en eok de cylinder een een
Sachs Service Sraricn ler herstelling meelen gezenden
werden.

Julfle versnelllngswlssellng
De SACHS 175 is zeer soepel. Mel een cerrecl gespennen
kelling (alles hang! hiervon ef), riidl hi] londerschokken
of fielen tells wenneer men im op 25 Km/u doeh in
Ae. versnelling. Deze soepelheid is sems gemekkeliik de
oerzeek vun de lreogheidom ven versnelling tewisselen.
Meer de SACHS, zeels elke entpleffingsmulor, hereikr
slee‘rls Xiin volledig rendementopeen veslgesleld leeren-
aanral. Om dir regime ongeveer le heuden, meer men
een kleinere versnelling inschakelen als men minder snel
riidr. Indien men meet versnellen, ofwel op vlone menier
hel „gen bestiigen ef slerke legenwind bekempen kun
men in volgende snelheden (voorepgesleld del mei ner-
male demulliplicelie gereden werdll, in een onmiddelliik
kleinere versnelling evergeen:

op 65 Klm/u von 4a in Be,
ep 45 Klm/u von 3e in 2e,
op 25 Kim/u ven 2e in 2e.

Deze snelheden warmen legeliikerliid de grens weerin
de motor gedurende lungeren liid mug gereden werden.
Hogere snelheid in dem versnellingen en deermede
gepeerd hoger leeren'al ziin leegeleien‚ dodr sledns
gedurende karte lussenruimlen b.v. bii helversnellen of
bergen Men ken in elke versnelling naluurliiker Neger
riiden meer men meer er oplellen dar de motor nie?

im

klepr. Een zuiver ingeslelde, langxeme verlreging leer
..„sr een eangenoem riiden, Zander re hoge hela fing,
lee. Biixonder in de sleden wear elk onberispeliik riider
zieh wil verplaalsen zonder ennodi uirlaergeluid, meer
men 10 mogeliik needs in Ae. of 3e. riiden melweinig ges.

Eenveel voerkomende fo!" hli hat everschulrelon
heeh voor gevolg der de ingesrhekelde 3e. versnelling
bii her gesgeven Iesspringl, efwe| bii herrenigsdinkelen
vun de 4e. in de Sa., in hei dead punr russen 2e. en 345.

cverspringl. Sleeds ligl defoul daerin dar o6we| bel gas
niet veldoende efgesleienwerd, efwel niel volledig onl-
keppeld werd. in de lwee gevellen xiin de nokken vun
de essen in de versnellingsbek niet volkomen les en
kriigen zii op hei ogenblik van de overschekeling 1ulk
een ldap der zii nier ep md door hei koppehendmd
kunnen gegrepen werden.
Velledig onlkeppelen, gued he? ges ufsluilen bii her
oversdrekelen‚1elfs indian ge ne een lange nr min ei
meer vermoeid gereekl‚ zijn de beste weerborg voor
een goede werking van de versnellingslaek.

Keus der bouglo
De BOSCH bougie M 225 T ll weermede de motor in
de febriek werd uiigerusl, voldoel ook voor geforceerde
rillen, Hiermede kan de motor op lange afsranden en
in de verschillende versnellingen volkemen nirgereden
werden. Deze bougie ken edrler oek aanleiding geven
rar sloornissen als de meter re lreeg geraden word?
b.v. op s|echre wegen, in de winter ef in her drukke
sladsverkeen
Den gehruikr men Iiever een BOSCH beugie M 1757 „.
Op de iseleering der bougie M 225 T 11 zellen 1ich
gemakkeliik verbrendingsreslen uf fengevolge van het
groß! loedgehelle der 'egenweerdige benzinesoorren,
die bii grolere belusling von de motor 1elfonlslekingen
verwekken. Eersr ne volkemen reinigen ven zulk een
hougie bii middel van een specieel uppureal (und-
slrael-leleasmerhien) is deze wederom re gebruiken.

Ter konlroel of her wermlecoefficienl ven de bougie
neg voldoende is ofwel of reeds xelfenßlekingen ep-
lreden, sdiukell men gedurende her riiden de enlsleking
uir‚ minder edirer ges weg re namen. De enlslekingen
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moeten don volledig wegvullen. ls dit niet het gevol
dan meet de bougie tegen eene met heger warme-
coeh‘icient werden uitgewisseld. Alvorens na deze proof»
neming de ontsteking opnieuw wordt ingeschakeld, sluit
men hat gas af. Zoniet knalt het in de uitlootpot en
de knoldemper zou kunnen besdmdigd werden.

In da wlnier
vertrektdemotor gemokkeliiker zelfs bii 1eerlogetempe-
ruturen indien men, vooraleer het contact of re sluiten
voor men stopt, eerst de luchtklep sluit terwiil de motor
„og druuit. Dan geeft men gas en de motor niettegen-
stoande opstuand contact, voii stil. De motor die oidus
behandeld wordt bi] het stoppen zo] later, nndut men
gesproeid heeft, gemokkeliik starten,

Een woord over hei benxlneverbruik
Onder de technische gegevens op bl1. 2 werd hat nor-
muol benzineverbruik qongeduid. Under normaol
verbruik is te verstoon het resultaut dat men bekomt
volgens een vastgesreldetormule,voortvioeiend uiteen»
vormig vostgelegde rii-verhoudingen (bestendige snel-
heid, windstilte, op vlokke uutostrude in de 2/3e der
grootste snelheid.
Moor dit betekent „eg niet dat het zu‘| henoderd werden
door elke normale riider die er een hem eigen monier
von sturen op nohoudt.
Tiidens het verbruik-testen mag ander geen enkel voor-
wendsel geremd worden, want na elke vertroging meet
er opnieuw versneld werden, hetgeen von de motor een
vermeerdering aan energie verlangt, dewelke slechts uit
de brundstot kan gehaold werden.
Hoe leer het benzineverbruik afhangt von de monier
von riiden‚ wordt duideliik oangetoond door de ver-
bruikscurvevon uw motor (otb. 21). Ook de1e curve werd
opgemookt volgens hestendige snelheden; schokelt ge
op een kleinere ver5nelling over en geeft ge doorno
wederom volgos om te versnellen, clan stiigt ook het
verbruik in verhouding tot hetverschil in demultiplicotie.
BUS: Als ge spcurzoum en met het kleinste ben1ine-
verbr wilt riiden don moogt ge niet over de bonn
vliegen, ge moet er steeds op bedacht ziin een regel—
mutige gang aan te houden en vermiiden de bruusk te
remmen om doorno wederom in vlie9ende wart over te
32
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guon. Moor als ge meer genoegenvindt in een sportieve
ri! ofwel gedwongen 1iit een hoog rei59emiddelde te
holen en veel sterkere machienen die op bedourde
manier riiden wenst voor te steken, don meet ge er u

niet over verwonderen dat dir genoegen meet betuold
werden op de ehe of andere monier, in onderhovig ge-
val door een groter ben1ineverbruik.

Wenn nl" to govoollg
Do SACHS 175 is een motor met hoog rendement. Uit
een cylinderinhoud von 175 cc. heeft men een rende-
ment weten te holen dot, tot voor enkele ician nog,
reeds als uitstekend werd be;dioqu voor een 250 cc.
motor. Neemt het dus niet kwuliik dot ge, direkt na het
ingang 1etten van uw koude motor een zocht geklik
heart. Dit wordt veroorxookt door de luiger wooroan
wii wel een weinig spel moesten leiten, indian we von
hem verwoditen, dot hii zonder huperen Werke als we
het maximum von onxe motor 1ullen eischen. De grote
koelribben verzekeren steeds een voldoende afkoeling,
tells als ge steile hellingen of moeiliike wegen beriidt
moor terzelfdertiid vermeerderen 1ii ook bii elke ver-

von rid1ting, het geruisch dot de zuiger kun
maken zolong mi nietop 1iin gewone werk temperatuur
gekomen is.
Ook wanneer de schoen gechromeerde uitluotbuis no
enkelen tiid blouw "sloot, don verruadt de motor door»
door slechts dot een m hoog liter-rendement heeft



als 55 FK. Monk: u dus geen wrgen om te waren of
corbum'or of anisreking slecht muden ingesield zijn of
dei ge verkeerde bewegingen zeudi uiigeveerd hebben.

Da man man“ da muziek
De SACHS 175 is uiigerusi mei een uiiersi doelmafig
knuldemper. Maur zelfs de beste knnldemper kan niet
beleiien dat uw voeriuig meer gerule maaki wanneer
ge under een peeri dagrriidi ei een smelle sireei velgr,
don wanneer ge over een ouiosirade hell. Hauch dus
rekening mei uw evenneesie. Overluig uxelf dei ge bii
middel von uw geshendvei en uw versneilirlgswisseling
niemand zuli sieren, rekening houdend mei de pleeisen
wear ge riidi. Vergeev hei biixonder niet indien ge, lelfs
door goed ie riiden‚ niei in beising wili kamen mei hei
Gefecht. Volgend ui"reksel van een besiuii door de
Minister von Verkeerswexen in West-Duiislund a data
29.4.53 man} wel can - nach" de snelheidsbeperking
die nie. meer van enzen md is werd opgeheven . der
in de ogen van de verantwoordeliike overheden, hei
door de weggebruikers veroorzauk'e mehr werkeliik
hei eriieriunr geworden is von de houdlng dermeierisiem
„Zelfs wunneer op een gesield ogenblikgeengevaarvuor
lichaam of mensenleven, of voor beduidende goedere
wuerde besiaai, 10 beiekeni overdreven snelheid,
zonder wunneer dere begelaid wordfdooreen huilende
motor, een zware aunslug iegenover andere wegv
gebruikers en de inwoners von de belendende strom.
lk wong ook hier streng op te [reden iegen dezulke die
deer hun menierven handelen die andereweggebruikers
las} veroor1clken.“
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F) De sfoornissen (pannes)
en hun ren-ned 9

De motor sinn} niet nun
Onrxau k:
0nisiekingsernleep is niei
gesleien

Kreen gesleien
Benzinelank ledig
Benzineleiding verslepi
(1elfs ul sproeiend loopf
de curburafor niei over)

Lasse of besdiudigde kabel

Vuile, overbrugde of
beschodigde bougie

Aungekoek'e of ges'oken
caniucien

Vonk ie zwak

Om hiereen le verhelpen:
Coniccrsleuiel goed ten
einde drukken

Openzenen
Tank vullen
Lei ing, kruan en 1eef von
de ienlr reinigen

Bougie of ontsiekingskubel
vervangen

Reinigen ei vervungen

Reinigen, effenen en
insiellen, krukclslagers
laien ngxien

In open lud" meet de vonk
ren minsie 4 mm lang
1iin, zoniei ontsieking
daen naxien

Maler Slant ann muur vn" stil
Oarluak:
Ludrlgei in iankdeksel
rersiopi

Vertragingssproeier
versiepi

Elektroden der bougie
overbrugd

Om hiereen ie verhelpen:
Tunkdeksel einehrnen,
luehigei zviveren 10
nodig twede got baren

De motor leep sleehis 10
lung in veriruging iei de
door sproeien over-
ge|open brandsiof op-
gebruik Veriraging&
sproeier reinigen.

Bougie reinigen ei
vervangen

Du mehr :luai nun muur VII" stil
als men gas geefr
Oorxaaki
Spreeierneehl von s=hulf
losgereeki

Heeiel en vertrngings—
sproeiers van pleeis
verwisseld

Om hiereen ie verhelperl:
De neeld opnieuw iuisi
insiellen

Hocfdsproeier [Nr.115)
hoori in opening mei H
gemerkt, aan de kunt van
luchfiriiclcli
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D. malor verzwukt of vu" "II
Dorian k:
Geen benzine meer
Benzineleiding versiopi
(zaifs door lung sproeien
loopr de carburaror
niei over)

Ludrigar in iankdeksel
versiopf

Heefdsproeier versiepi
Gloeiende bougie emdai
li] niei geschikr is

Uiiluo'inrid'iiing versiapi

Versinpie luditfilier

Om hllrunn i. v.rlulpnnz
Tunkvullen
Leiding, kruan en 1eefvan
benzineiank reinigen

Tunkdeksel afnemen, lud"-
gai ontstoppen, zo
nodige iweede gar baren

Sproeier reinigen
Een bougie mei
voor eschreven thermisch
cos icieni piauisen.
De bougie mei und
einen afbluzen

0Eeningen van uiiiaei ennaldemper van
koolkorsf reinigen

Deze reinigen

Meier werk! unr.gelmullg
Oorxank. Om hieruen ie verhelpen:
Lesgernnkie ei besdmdigde Terug goed vesirneken of.
enisiekingskebei

Angekuekie of gesiuken
conrakien

Vervuilde, overbrudge ei
besdiadigde bougie

Beschudigde enisiekings-
inrichl'ing

vervongen
Due reinigen‚ze effenen en
den |nsfellen, de krukas-
l gers dnen namen.

Rei men of vervongen

Door een specialist ieien
onderloeken

Do mo'cr dran" vier-'ukt en froh dacht
00r1nak:
Ludnklep geslclen
Cerhuruier Ioepi ever
omdai 1ifling von
vloiiernaald mangelnden

Om hiernun i. verhulpen:
Dexe openzehen
Hevig s roeien, heipi dir
niei an reinigen

Vlofl'ernauld en vloiierkuip- Beide vervangendeksel hebben ie veel sleel'
Vloher is lel< Vervangen
Spreeierzii las in ziinhcuder Aansdiroev°fl
Vertrugingssdiroef geslofen Juisi insiellen
Verirugings-Iuchlkanacil
versiopi

Uirlaurinridnirrg versiopi
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Cnrburnier reinigen

Opening en uiiluaipoi van
koolkorsi reinigen

De mo!or trekt nlst
Ourxuuk= Din hiereenie vorir.1penr

Leidin alseok kraan en
me von henzineiunk
reinigen

Vluflerkamer ulsook
de sproeiers en de snap-
sdil'oef von de meng-
kamer reinigen

Afdidiiingen van inlaa'piip,
mak ven niei gesloien of :ylinderhasis en krukas
beschadigde ufdidilingen nazien en vernieuwen

Vusigebrande zuigerringen Zuigerringen |osmaken, z_o
iziin bii weggenemen nodig vervongen‚ en uii-
uiiluaibuis leer gaed door slui'eliik moicrplie beste
de opening 1idnbaur) kwalifeir gebrmken

(SACHS)
Insfelling nazien en 10
nodig de plu'en mei
kurksiopies ven/ungen

Onvoldoende ieeveerlwiii
de ieiding versiepi .s

Carburuior vervuild

Ludit dring? door uii cor-

De keppeling slip?

Ds mo'nr nimm." hun! wunneer man vermell
Corinnk: Onrhiernnnie vlrhelpen:

ln een kleinere versneiling
oversdmkelen

De muiar Iaien a‘koelen

De motor werki op
TE LAAG regime

De motor heefi ie lang
zonder voldoende
afkoeling gedrciaid

De ribben van cylinder en A| deze ribben goed
cylinderkap 1iin vervuild reinigen

In de compressiekamer is er Van dexe kcolkorsrlaug
een TE DIKKE lang bevriiden
kcolkcrsirieerslug

De motor heefl ie veel
voorcmsieking

De enisieking regelen, in
hei hiixonder de opening
vun de contacien

Herde onlplofflllgon en krukon
aan de curhuruior
Onrxnuk: Om hleracn !. v-rhulpen;
Gloeiende bougie doordat Een beugie mei hei_veor-
mei sieciri ihermisrh geschreven iherm_lsuh
eoeii.eieni eeeiiicieni gebruiken

Bougie elekfreden Beugie_ reinigen of
overbrugd vermeuwen



De motor krijgt te weinig
ben1ine toegevoerd

De motor kriigt valse Iud1t

Benxineleiding, kraan‚
1even, curburator en
|uchlgot van benlinetunlv
deksel reinigen

De ofdichtingen von de
pi'p de basis von de
cy _der an der krukas
namen

Motor wordt le heil, zulger kl°lllf
Oomsuk=
Motor nietvoldoende
ingereden

Om Human t. verhulp-n:
Met riiden voortgoon‚ maor
10nder de motor boven-
move te belasten

Motor slecht von koolkorst Voorxid'ttig riiden zonder
gereinigd, de 1warte lang
werd von de 1uigerkop
ofgekrabt

Onvoldoende benzin:-
1oevoer

te forceren tot dezwarte
lang zid\ opnieuw
gevormd heeft

Benzineleiding, :orburutor,
kraan en benxinetonk—
deksel reinigen

Curburator te kort ingesteld De voorgesd\reven meet

Bau ie verwekt
ze tontsteking

vun sproeier gehruiken
en de stand von de
nuuld in de sproeier
verbeteren

Bougie met hager warnte
coefficiem ploolsen

Motor nlel door de kick In gang te zarten
omdo} de koppellng ullpt
Oonouk:
De koppeling is sledut
ingesteld

Te veel of te dikke alle in
de versnellingsbak

Koppelin skubel
beschu igd of in ziin
werking belemmerd

om hieraan ': verhelpnn:
|nsfelling nozien, voor-
geschreven spe| Intern

Het oliepeilna1ien, SACHS
:urterolie von de klos
SAE 90 gebruiken.

De transmissies in erde
brengen an smeren.

Te hang bonzlneverbrulk
Oerxnok:
Benzineiunk, leiding of
carburator ziin niet dicht

Ben1inepeil in cnrburotor
staat te houg
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Cm hiernnn te varhclpen:
Alles nazien en in erde
brengen

Op een stilstuand voertuig
mag de corburator niet
overlopen‚ nuzien

Naulds roeiar en nuuld nu Deu vernieuwen
zeer ung gebruik erg
versleten

Vertraging te great
ingesteld

Juist instellen

Motor trilt stark, blizonder in zokore
versnolllngsn
Dor1nuk: Om hieraunte verhelpen:
Metcrvast1etbouten gelost Alle sdvroeven en moeren

aan de koder biixonder de
4 meter vastzetbcuteu
stevig oontrekken.

De motor voll nie! sul ul; man da
onüloklng afsluit

Om hiuruun ts verhelpen:
De stekker gaed ten einde
duwen‚1ien of de pinnen
goed op hun plaats litten

Slechtecontactonderbreking Dale in ordre brengen
of korfsluitingskuhel
gebroken

Dorxaak:
De 3polige stekker op de
motor geett geen contact
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G) Wisselssfukken en herstellingen
Ondervindt ge met uw SACHS motor sroornissen ef
averii die sled.rs door een herxtelling of de vervanging
von xekere enderdelen kunnen beholpen werden, wer-dt
u dan „„ een SACHS Service Station.

De herstellingen werden ersnel en goed, door mekonie»
kers die de speciule leergangen in de SACHS fabriek
fe Schweinfurt gevolgd hebben, uilgevoerd en gii zult
ter pluafse alle onderdelen vinden die ge nedig hebt.
Ge vind? er verder onderdelen voor de Siundaard ern-
ruiling: |ever! deer uw onbesduudigde ge-ovuliseerde

ders, afgesleten koppelingen en krukclssen in en gii
| er aan 1eer vocrdelige voorwaarden norspronke-

Iiike enderdelen, die in de fabriek zelf hersleld werden,
voor in de pluafs. In biizonderegevallenkunnen ook de
motoren in onze fubriek te Schweinfurl herlien werden,
meer zii mceten ons in elk gave! door fussenkcmsf van
een Service smfien ?cegestuurd werden.
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