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VOORSCHRIFI'

OIIe-Benzlna-Mlnglng zie hiervoor ook I:Idz.

Doorloopend werden dem uns proeven gencmen, wear-
bii de navolgende soonem alle gesdlikl bleken:

Golden Shell 1 op 20
Mobil on.; B 1 op 20
Aero Shell 1 op 30
Melanol B l (:p 30
Cuslrol XL 1 op 30

Bovensfacmde soorien kunuen zcowel 's zomers als in

den winter gebruikl werden. Als brandslol recommen-
deeren wii goede merken-benzine.
Gedurende het inriiden is de menging iels veflerle
’nemerl b.v. l op 15, resp. 1 ap 25.
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V66r “II In gebrulk nem-n vun h.? rliwlel "
De Sachsmotor is voor otzending in de motoren-
fubriek op den lack, metvreernde en eigen kracht,
buitendien in een riiwiel gemomeerd‚ beproefd.
Gorontie op motoren wordt ul|een voor mareriaal-
fouten gegeven.
Elke verunfwoordeliikheid wordt door de fabriek
ofgewezen. -

Men lex: nauwkeuvig de handleidung, door fouten
door het niet opvnlgen hiervnn ontstoon, alleen
tegen berekening herste|d kunnen worden.

Blizondere wunkenl
\. De eerste 700 KM. niet vlugger riiden don 20 KM.

op de hoogsta versnelling; 12 KM. op de laugsve
versnelling.

[Deu snelheid komt overeen met den gewonen
fietsgang.)

2. Let op de iuifle mengverhouding benzine-olie, (lie
voorschrifi].

Zorg dat de olie geliikmafig verdeeld is, alvoren:
de tank te vollen, dus eersr goed schudden.
Gebruik hii he! ingiefen een zeef,

_..___._.___

....e

. Vergeet nooit, ootu geen moiorriiwiel hebt, doch
Ben riiwiel me! hulpmofor. De Suchlmnlor in

seen nun-Mar! Mei een snelheid von 25 to!
30 KM. per uur meet men tevreden ziin. De mo'or
kun met zijn vermogen van 1'/t P.K. slech's het
voommppen van het riiwial vorvnngun.

. ame kalm meefl'uppen tot uW motor flink doorzot.

. Weigert de mo)ar ßens, lie dan eerst otde rproe-
ier niet verstopt is,

Reinigr den rproeier nooit .net een scherp voor-
werp.
‚ls de sproeier iuist doorgeblaxen ot vervangen‚
en weigert de motor flog, i'chroef don de bougie
los en reinig de contoetpunten.. (electrodent

Bii storingen raudpleeg ook de wenken op bladziide 22.



BESCHRIJVING
van den Sachs-mann.
Kennen-ken: De Sachs motor is een Meetokl motor,
die gefabriceerd werd} me': cylinderinhoud van 74 cc.

lboring 42 mm., slag 54 mm.). Sterkte 1,25 P.K. bii
3000 omwen|elingen per minuui en met: =ylinderinhoud
von 98 cc, (having 48 mm., Alag 54 mm,), srerkte
7,25 P.K‚ bii 3250 omwentelingen per minuut.

De meter Es vocrzien vun fwee versnellingen met vrii-
loop en een dubhelu platenkoppeling, die met het
motorcufler in één blok vereenigd ziim

Werklngswilza. In den cylinder wordt een mengtel
vun benzine en mm unsicken. Door de verbranding
van het mengsel, da! een greatere ruimte in wu namen,
wordt de zuiger, die lich in den cylinder bevindi, met
grooee mon om|oog gepem. Deze neerwaurrsche
beweging van den zuiger wordt door middel van de
drijfsfong op de krukas overgebroeh« en umgezel in

een drauiende beweging von deze loome. ‘De drooion»
de beweging von de krukas wordt door middel vun
venowielenovergebracht op de koppeling, versne|lingen
en kening naar het uch'erwiel vun he? riiwiel.
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He! vollen von den cylinder met gas en
he! verwiideren var her afgewerkte gas
geschied' op de volgende wu|z 4

In den cylinder bevinden lich 3 poorten;
rwee boven elkaar en een aan de regen-

_

overgesfelde ziide, n. I. de uitlautpoort,
;? die door middel von de uifloofpijp in ver-
]? binding staat met de bui'enlucht; de inlaur—

poor}, welke in verhinding naar me» den
carburutar, en de spoelpoorh die uitkome in de kruk»
kas' [car-fer].

an de opwuurtsche beweging van den zuiger onfsfaar
in her cur1er c. (fig. 1) een onderdruk. Zoodru nu de
onderkanf van den zuiger de inluutpcor' (o.) beginr
Ve openen, kam! he! carmr in verbinding mer den



curburator. Tengevolge van her drukverschil, sfroornr

de buitenlucht door den carburator in ner curl'er. In

den curburator werd! die lucht met benxinedump ver-

mengd, mode! er dus een brandbaar mengsel in hat

cur!er gezagen wordt.

Bii de neerwaarfsche hewegihg van den zuiger (fig. ||)

wordk dir brundbuur mengsel in het Carter samen-
gepersr, en no het openen vun de spoelpood, wordt
het mengsel door het spoelkanuul (b.) in den cylinder
gepersr, waarbii de lich duurin nog bevindende ver-
brunde gussen door het binnenstroomende versd1e

gas door de uifloorpoorr uitgedreven worden (fig. III).

Bü de volgende opwcur?sche beweging van den zuiger
sluit deze nu eersl de poonen in den cylinder uf, en

dumm: wordt her gas somengeperst In het bovenste
donde punk wordt dir mengsel door hat overspringen
van een eiectrische vonk Oct ontbrunding gebracht, De

zuiger word} nu door den grcoten druk van de gassen,
die den ontstuut, naar beneden geperst.

Even voor her einde vun die neerwuartsche beweging,
agent de zuiger ze|f de uirluorpoon1d.). Doordoor

cnlsnnppen de gussen door de uirloorpiip in de vriie

lucht.
'

W_onneer de luiger in ziin ondeme„ „und is man-

gekomen, herhuulf 1ich henelfde proces.

8
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Dear hei insiroomen, het samenpersen, hei onmekan
en hei uitlmen vun dii gas in één op- en in één near-
weensehe beweging geschieei‚ word? dit type „rwee-
tucimoior“ genaemd.

BESCHRIJVING
vun de onderdeelen.
Cyllnder. De cylinder, uit nin efiizer vervaardigd,
is een den buiienken' van zoogenqumde koelrlbben
voorzien, die eie warmte ven den cylinder een de ge-
durende hei riiden doarlangs siriikeneie Inch? efgeven
en loudoende de temporuiuur van den cylinder mo
ieeg mogeliik houden.
De meier ven 98 cc. is voorzien ven eene afneembure
koelkop uii een speeieui eiuminium mengsel, evene_ens
voorzien ven breede koelribben.

Zulger. De zuiger, vervaardigd ven iiehi melaul [zoo-

geneeme aluminium zuiger), is een den bcvenkant
voorxien van een nek, em de doonpoeling in den

cylinder te bevorderen en bezii voor de afdichrmgTwee
zuigerveeren. Door de aunwezigheid ven een berging
kunnen deze lich niei verdreei'en,

Krukus. De krukas, die een één kunt hei vliegwiel,
en een den anderen keni het ucndriiflundwiel draug|‚
is nit hei beste speeieei steel gesmeed en door iegen-
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gewichien nouwkeurig uiigebulunceerd. De krukas
vindr aan beide kamen bedding in mim berekende
iegers, Zii kunnen, zooals alle een den motor voor-
komende Iagers, gemekkeliik verwisseld worden.
Versnelllngen. Het groote voordeel van den Sachs-
motor, is de aanwexigheid ven een iweeversnellings-
meehenisme met vriiloop, wuerdoor men is sieei is,

zeer lengzeem ie kunnen riiden in druk verkeer; siei|e
hellingen kunnen genemen werden, en indien gewenschi,
kan de meter bliiven druuien, rerwiil he? riiwiel sfilsfaet.
Wenneer de motor in de vriilaop sieei, ken hei riiwiel
Zander meer als Nepfiefs gebruikt werden,
Hei versnellingsmechunisme bestem uit een ieneh}vieh
sielsel‚ dei veendurend in aangriiping is, zoodcif xonder
bezwaar op eik gewenscht eegenbiik ep de Iaagsie of
op de hoogste versnelling avergeschukeld ken werden.
Dir geschiedf door middel ven een everzefler op de
boven-framebuis, dus op een voor den besiuurder ge- -

mekkeiiike pleeis.
"

De versneilingsiendwieien ieepen in een soonvet, dei
voorvermellirvgen al id gebruiki wordt (Lg. cardarwet),
herwelk ven fiid iei iiiei door middei ven een vetdruk-
spuii in twee gemakkeliik bereikbqre nippels biigevuld
meer werden.
Koppeling. De koppeling dient am de aundriiving
van den motor naar het uchferwiel te onderbreken.

11



Dexe onderbreking, door hei enikoppeien, wordt bii
heioverschukelen van den versnellingen sieedsvereisehi,
wunneer man dus in een andere versnelling overgauf‚
of de moior in den vriiioop gezei wordt Indien bii
hei overschakeien niei onikappeld wordt, kunnen krukus

en iundwielen besehadigi werden.

De piuienkoppeiing is uiigen‚si meiiwee wriivlngspluien,
voorzien van kurknoppen, en 156 gmnsimeerd, dei
hei ontkoppelen gemukkeliiken soepel kan geschieden.
De piaien ioepen in vei, een meihode, die ulgemeen
b:kend is en een grooie duurzaarriheid weerisorgi. iiei
geheel is in een apari cuvier ondergebrud". Er kun

geen ver\nuar huiien dringen,

Onlslnklng. Voor de onlsieking en de verlid’lfing
wordt de sfroom geleverd door een vliegwielmagneei.
Hai is een pennanenie megneei, waarvan de polen

. voorzien 1iin van gelamellearde poolschoenen, ier ver-
sierking en concemrarie vun de magnetische kracht»
Iiinen. De magneeiring drauii om he! anker. Dit be-
siua9 uit een hoefiizervormige kern, aok van geiamelleerd
weekiizer vervaa(digi. Tussshen de beeneri van de
ankerkern is de zeugenaomdehoogspunningspoel aan-
gebrach9, en am de beenen bevinden zich iwee wikkei- ’

ingen, voor hei opwekken van den simom voor hei
electrische li hi.
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De hoogspunningspoel hesiaui „ii iwee over elkaur
Iiggenda spoelsn nl. de primaire en de‘secunduire
wikkeiing. Hei.verschii iusschen dem rwee spoeien is,
dat de primuire wikkeling dikke draud en weinig win-
dingen heefl, ierwiil de secunduire wikkeling uil don
draad an veei windingen bestem Het eene einde vun
de primaire wikkeiing gaqi direki naar de masse, isr—
wi]! hei andere einde over he'onderbrekerarmpie (dar
door een nok op de krukas felkens geliebt ward”, zoo—
dui de verbinding ielkens verbroken wordt, naar de
masse gem. Parallel mei de primaire wikkeiing is een
condensatcr geschakeid.
Het Bene einde vun de secundqire wikkeiing god! naar
de masse, het andere einde door den bougiekabel
naar een eiecimde in de bougie.
Door hei druaien von den moicr wordt hei magnetisch
veld lusschen de pooischoenen von de vliegwielmagneet
veranderi. Dit heefi iengeveige, den in de primaire
wikkeling een wissels'reem on?staai, weder de door
de spoelkern gaande magneiiSdie kruchtsiroom aan
een sicndvusiig wisseien onderwnrpen i5.

De'verundering von den krachisirccm en de duarmee
voorrgebrochie primuire stream, is her groots', als hei
wisseien von de polen plaaisvindt. Door deiuis'ein-
sfeiling von bei vliegwiel en von hei onkerien opzichie
van lief krukasmeciianisme von den motor, wordt nu
bereiki, dei op hei gunsiigsie ontsiekingsmomeni een

iS



16e'r groore srreem enrwikkeld wordt, die een slerk
magne'isch veld vom“. Word! nu op dir oogsnblik de

primuire sl‘roomkring onderbroken door her ander-
brekerarmpie, der. werde, door he« plofselingverdwiinen
van her megnefisrh veld, in de secundaire wikkeling

een hooge spunning opgewekr, die door den bougia-
kabel noor de elecirode in de bougie geleid war:",
an dem naar de massuelecrrode overspringl. Hierdour
onismat een hee|e vonk.
De condensutor diene, om het vonken den de ander-
orekereonrocren re voorkomen‚ De werking is als volg':
an ner onderbreken van den primairen stroomkring onr-
smaf ook in de primaire wikkeling door zelfinduofie

een srerke srroom, die, als de cundensutor nier fon:»

tioneerr, een vonk aan de onderbrekercontacien ver-

oorzaakt, Hierduor wordr de primaire kring nie? vol-

doende snel onderbroken, weder in de secunduire
wikkeling de spunning niet groor genoeg wordt, en

een zwnkke venk onrsreor. Bovendien zauden de con-

rorren inbranden. De condenscnor is dus ul! onde_rdeel
van den primuiren kring o„misboor.
». verliehflrrgeetroor'rr. In de beide endere spoelen
wordt evenaens door de ve|dsterkte-verandering een
stream opgeweki von lage spenning en geschikt voor
voeding von de lampen. De spoelen zijn 166 gemauld,
dor ook bii een |neg roerenm| een voldoende hoeveel-
heid „room geleverd wordL

14
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Hu nfnellen von de ontfoklng. [lie onfflekings-
schema, Hz., 16.)

De iuiste stand von da onfsfeking is als Voigt:
Als de zuiger lich 7 mm. vöér he} bovensve deode punk
bevindl‘, most de onderbrekerhamer iuisf beginnen re
lidrren. Tegeliikerfiid meet de puélschoen van het vlieg-
wiel de enkerkern 477 mm. gepasseerd ziin.
om dir instellen va vergemakkeliiken, ziin op het vlieg-
wiel rwee merkreekens 0 en M gezer, an man teeken
op he? moiercarfer. Kern} he? teeken 0 met het merk
op het motorcaner overeen, den naar de zuiger precles
in he! bovens|a doode punl. Word? het vliegwiel nu
zaaver terug gedraaid‚ den hat teeken M tegenover hei
merk op het morareaner staat, dan is dal de iuifle
anmekingmand.
Her insiellen von ner onrscekingsmomenrverkriigt men
door her versiellen van het onderbrekerboulie U, wear-
bij opgelor meet worden ne her losdruoien en herver-
stellen, der de contramoer G weer shavig vuttgexe?
wordt.
Bedroogr de afsiand vun pcolschoen la! ankerkern geen
4*7 mm., dan kun men door het verdrauien vun de
geheelé onkerkern tech den gewenschten afst0nd ver-,
kriigen. Hiervoormeet men een} den born S Iosdruaien.
Na hei versfe||en most de hour weer stevig aungehaald
werden.

15
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Carburufor.
Het iuisre ontsrekingsmoment kan men con1röleenm‚
als de bougie er uit gedrooid wordt, en deze 166 op
den cylinder gelegd word7‚ dat het moertie von de

bevesfiging von den baugiekabel voldoende wii ligt

von de masse.
Drooil men nu het vliegwiel rend, don meet bii het

passeeren van het merk M en hetteeken ep her motor-

caner, de vonk overspringen.

Curhuruior. De corburutor levert door verstuiving

von de hrondstof en de lich doormede vermengende
|uch9, het iuiste gasmengsel voor den motor. De cor-
buratar besmo' nit: vlall'erkomer,sproeier‚ mengkamer,
gusschuif en ludmoevoer. ln de vlotterkumer driifl in

de benxine een vlovter, die den toevoer von de benzine—

tank naar de vlotterkamer regelt, zoodat het benxine-
niveau in de vlatterkamér steeds constant bliifi.

Het oonzuigen geschiedt door den zuiger in den cylinder.
De lucht stream} mer groote snelheid door de uanzuig-
buis en pos5eerl' den zieh doorin bevindenden sproeier.
Door het snelle longrsrriiken von de luchä, stiig' uir den

sproeier een heel fiin stroulrie benzine op, am zid\

dodeliik met de luch| vermengd en di? oldus gevormde

gosmengsel bereik' her toner.
De corburo'or von den Sod15moior is geheel ingerich'

volgens de eischen, die man ann een modernen cart-m-

rotor voor motorriimelen mug siellen. Eersrem is hi]

19



100 ingericht, dot hii op teehten in bergachfig termin
automatisch den brandstoffoevoer regelt, die bii berg—
cpgang riiker is, don bii hetdolen. Desproeierh ge-
mekkeliik bereikheor voor demontoge en in rehuinen
stand geplaotst‚ aan welks ondereinde lich de nauwe
gecolibreerde henzinetoevoer hevindt, ferwiil hot boven-
einde met de huiienlucht in verbinding staat.
Met den hootdlnehtstream wordi uit den sproeier‚ die
in het midden vier heel kleine goot]es heefi, de met
lueht vermengde benzine meegezogen, zoadot een bii—

zonder fiine verstuiving verkregen wordt,
Inplacns von de gebruikeliike eenvuudige smoorklep,
regelt hier een gasschuif den foevcer van den hootd-
luchtslroom, Hoe hooger dit schuifie opgetrakken wordt,
des te meer lueht wordt uungexogen, dus ook meer
brondstot, zoedot het vermogen van den motor greater
wordt. Bii het zakken van dit schuifie, dot door een
spiroolveertio teruggeduwd wordt, is de werking om-
gekeerd. In het schuifie is een klein gufll‘ie gemaoki,
waardoor heel weinig luchf wordt anngezogen, dus ook
weinig hrandstet. Wunneer de gosschuii dus heelernael
dicht is, hesioot er nog een kleine gastoevoer. Hierop
druair de motor z.g. „flutlonuir“.

lenzlnetank. De gebruikeliike tank karl 4 L. bereiten.
Om morsen ie voorkomen is bei beter de Dank niet
geheel le vullen. Het kraun'ie in den bodem heefl drie

20

standen; Auf - Res - Zu (open - reserve - diehtl. Bii

niet gebruik van den motor meer de kraon op „Zu”
staan. Bi] hat wegriiden op „Auf", De stand „Res"
kcml eersf in anrimerking als de motor „bij gebrek aan
henxine weigert". De resewe-voormad van ongeveer
‘/4 L. komt nu in gebruik en karl men hiermede eenige
kilorneters riiden‚ zoodat men in de gelegenheid is bii
de eerste de beste benzinepomp lich von een nieuw
mengsel ie voorzien‚

um.-t. Doze hesieot nit twee daelen, de „itlaotbuis
en de knuldempei. Zii dient voor ufvoer von de ver»
hruikte gassen. Binnen enkele mnunden verzameh zieh
doarin een mengsel van olie en roei, dat verwiiderd
meet werden. Heefl zieh veel vuil in de piip opgehoopt,
dan bemerkt men dit door sferk verminderde frekkracht
van den motor.

21



Nut-tige wenken
voor het verhoogen van de
levensduur van den motor.
1. De Sachsmomr rnoet de eerste 700 KM. voorzichtig
ingereden werden, zoodot alle druaiende onder»
deelen goed cp elkuar pas loopen. Rüdtdoorom
op de hougste versnelling nie! sneller dan
20 K.M. (25 K.M. voor de 98 ne,).- op de laugslu‘
versnelling niet eno||er dem 12 K.M. 115 KM.

voor de 95 cc.).
De duo! von den motor hongt of van het nuvclgen
van dit voorschrifi.

2. Steeds riiden met het vo'orgeschreven benzine>olie
mengiel, opduteen goede smering verkregen wordt.

3. De Sechsrnotor is geen renrnotor. Met een snelheid
vun gemiddeld 2540 KM. per uur voor den rno-
tor 74 cc. rnoet men tevreden xiin. De motor van
74 cc. kan met ziin m. PK. ot|een het voornruppen
von den fiets vervangen.

4. Kleine storingen diem men direct te verhelpen, want
kleine oorzaken hebben groo|e gevolgen; dot wil

zeggen: groofe reparafiesl

22

Bruni-toi an |merlng.
Voor brondstof wordt een mengsel von benzine en one

gabruikl. De verhouding daurvan is 1115 (d.w.z. op
5 L. benxine ‘/s L. olie). Na de eerste 500 K.M. ge-
bruikr men een mengsel in verhouding van 1 :20 (d.w.z‚

op 5 L. benzine % L. olie). Zie de voorsd1rifien op
bladziide 2.

De olie en benzine rnoeten, voordot ze in de tonk ge-

goten werden, eerst in een tem goed vermengd werden.
Als de motor een tiidlnng stil gestoon heefi, is net oon
te bevelen, de fiets even flink te schudden, zoodot de

olie weer goed met de ben1ine vermengd wordt.

Door het gebruiken van het zieh ander den benzine—

vulsfop bevindende oliebekertie, kun men xelf he.

mengsel kluar maken.

Op ! L. benzine (hii een verh. 1 : 15] 4 bekerties clio.

Op 1 L. benzine (in een verh. 1120) 3 bekenies olie.

Bii hei vullen van de funk, moef een zeef gebruikr
werden. (He! beste is een zeemleerenlup.)

De iuis'e verhouding vun benzine is een onvoorwaqr—

deliike eisch voor den |everuduur van den motor.

Door het bonxineolie-rnengsel wordt de motor vunzelf

gesmeerd, zoodot een biixondere smering oysrbodig
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wordt, uitgezonderd de vennellingen. Hierin meet om
de 700«800 K.M. nieuw ver bii geperst werden.
Verder moeien Bowdenkohels vook gslmeerd werden,
am het vostroesten daurvan te voorkomen. Men laut
eenige druppels met benzine vermengde alle aan de
hoogste plants (dus op het stuur) in den Bowdenkubel
loopen, en men heweegt de handle ner zoo lung, tot-
dat de olie den den onderkont zichibaar wordt.
Oak de Torpedcneaf meet dikwiils met prima beender
of vaseline-olie gesmeerd werden.
De nauwkeurige opvolging von al deze instruc'ies lol
u veel ergemis en reparmie besparen.

Hat wegri|den met den Suelumolor.
De henxinekraan aan de tank openzetten.
Vlolterpennetie neerdrukken, tot de benzine over-
srreomt.
De gusmonette op het stuur 166 zetten, dat de motor
een heetie gm kriigt.

Den motor met den overzetter in de hoogste versnelling
1etten, De ontkoppelingshuodle en het handletie van
het decompressieklepje oprrekken. Vervolgen; stapt
men op en na eenige metersgeredente hebben, laut
men de entkoppelings-hondle Iongzoum zokken, maur

24
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man deonrappen. Direct duorno laut men het hund-

letie van het decompressiaklepie los, wnarnu de motor
onmiddelliik meet aanspringen. Men bliifi nu nog even

meetrappen, totdet de motor voldoende trekt.

De snelheld wordt ulleen door de gusmonet1e geregeld.
Wemcht men te stoppen, dan wordt de gasmonerte
gesloten en ontkoppeld, hefboom opgetrokken en ver-

volgens de motor in de vriiloop gexet _en den ge-
remd.

Meet men steile hellingen nemen, zoodut de snellheid

oanmerkeliik minder wordt en bemerkt men, dat de
motor te veel belostwordt dan moeter naar de Iuogste
versnelling over geschukeld werden. Dit geschledt,
door te untkoppelen en den overzetter in de eerste
versnelling te sd\akelen.

Hal overschclkelen moel noch mal vol aus 9.-
“Moden en ste-d: hli on!koppelden motor.
Bii het inriiden van een nieuwen motor, meet men er
vocrol clan denken, den motor niet over te belasten,

moor dezen door even mee te trappen, ziin werk te
verlichten.

Wanneer de motor lungen tiid nu ml bliiven staan,
is hat wenscheliik, dat men de kronn reeds 50.150 meter
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véér hei pun| van aankomsf sluif, feneinde le worke-
men, dot xich in den carburmor olie uiv de brand5tof
ufscheidt, wuerdoor hei opnieuw aunslaan word! be-
me:-: ?. In ulk gevul moe! men bii elke rusl'poole
needs de benzinekrcan sluiten.

Storingen,
en ‘hoe ze fe verhelpen.
De Sechsmeier is, mer her oog op xiin deei vun gebruik,
eenveudig en robus' geconsrrueerd‚ zeedei de bediening
eenvoudig is en hei weigeren van den motor bij een
verstandige bediening en behoorliik onderhoud vriiwel
uiigesieien is. Macht er een siering opfreden, dan is
deze dem hei eeniréieeren van de volgende punien
ie verhelpen.
A. Da motor slnul' l1|8' aan.
]. De benzinetunk is leeg.
2. De benzinekraan is dich?.

3. Lasse bougiekabel (vflstklemmen).
4. Benxineleidingversion}door alle, water of beziriksel.
5. Venlopr sproeier. (beten er voorxichtig uii-

draaien en deerbiezen. Zorgen, dat er geen water
in bliift en den sproeier noch met een stherp voor-
werp doorsfekon.|
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6. Bougle aungellflgen mer kcal, venlg‚ of da
“„und Wachen du eleciroden ls fe gran}.
Deze mei een siaalborsiel goed schoonmaken. De

afstund tusschen de elekiroden meet ongeveer 044

mrl'L zijn. Heefl' het schoonmaken geen succes ge-
had, dan meei even een nieuwe geprobeerdwerden.

7. De magneat gen" gean vonk; de bougie is

zoo iuisi geprobeerd en men weei dus, dei deze
in erde is.

Nu eeniröieeri men ep eie volgende wiize of de

megneei funcfioneert: Draoi de bougie er uit en

leg dexe op den cylinder, muarzöé‚dcthet klam-
moertie bovenop de bougie geen conmc' much
mei de mmsu.

De motor word! in de hoogste versnellirig gezet en
eenige mu\en (link rondgedruuiti Men ken den
xien of de magneet vonki. Is di! niet het geval
dan moei er een siering zi in den megneei en
het is randzaam, am den even naar een vakman

le gaan.

Hoi voendurond ver slunn von de hougie.
Div is ie wiiren aan een ie ve' mengsel, of aan een

losgevrilden sproeien of ook een versiepie uitlaat.

?“
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8. De mehr loop! onragelmutig.
1. Lone, uongealogen of ve"a bougio. (Bougie
vusidruoien, of schoonmoken.)

2, Defec1ehougIe-isoloile.Nieuwe bougie inzeflen.
3. Lasse kohelklemmen. Nuzien.
4. Do motor krligl seen brandsfol gonoeg. Na-

zien of de sproeier schoen il, of de' de benzinelei-
ding versiopi is an den er vuil in den carbumior is,

5. Onlsloking onlsleld. Door een vokmun lufen
nozien en opnieuw |:lfen insiellen.

€, Da motor irok' nlel op.
1. Hei decompressieklepie leid; $chocnmaken en no-
zien, ei hei deeempressieveerfie ook verslop' is,
Eveniueel nieuw veeiie inzeiien.

.“ De keppoling !Ilp7. Den sieibeui biisieiien iei
hei nokia neg iuisi een beefie speling heeii. De
koppeling „mei direei biigesteld werden, wanneer'i
slippen merkboar is. Indien hei biisfellen von de
koppeiing door den sieiboui nun den Bowdeqkqbel
niei heipi‚ dem bevindf zich in de buitenlomel von
de koppeling een sieisehmei, die no hei einemen
von hei koppelingdeksel ie hereiken is.
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. Do motor krllg' soon brom!slof gaming; een
oniuisie of versiopte sproeier, of een versiopie
benzinelaiding.

. Onlsfeklng onlstald. Door ean vakman |men
s!ellen. (lie blx. 16.)

e
. Cylinder en ulllooipllp zl|n door kooluorulog
vorlfopl. Bii hei gebruik van hei door ons mei-
geschreven mengsei, bliifi hei aunkoeken von den
cylinder en op den zuiger gering. Nieflegennoande
dei, moei men na zekeren fiid deze oriderdeelen
grundig schoenmeken‚ Hei is nocdxnkeliik, ein
oankorsfing ie vetwiideran, teneinde den meigi 1i]n
vermogen niei ie doen verlieren.

Het besfe schoonmaken is mei petrcl=um. Bei/en-
dien is hei raudmum den cylinder re demomeeren,
en dezen mei een speciool siuk gereedschap [een
driekonfschraper) uii te krobben. Bi] de motor van
93 cc. kun die iei ng gedoon werden 10nder
dan cylinder of fe nemen, muor doorveerwoudig
de ufneembore koelkop weg de namen. Om alles
goed schoen ie maken, mgeien ook de zuigerveeren
voorzichfig gedemonveerd werden am de veer-
groaven grundig ie kunnen reinigen. Div werk
eisdu' eenige vorzichiigheid en hei in man ie be-
ve|en‚ dii door een vokmun Na loien einen.
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Bemerkt men, de' de cylinder read! ne een ri! van
ca. rien minuten ie heat is, dan ken een fe klelna
spmeier duavvun de oorzaok ziin, evenxco van het
Iwan werden von de bougie-cenieeien. Oak is dii
euvel kenbuar aan het „knallen" vun de curburator,

Een In grau}: spreeier geeh onregelmafige gang
bii Iangzaum riiden.
Te weinig olie in hei mengsel geefi‘ ook speedig heei
loopen von den =y|inden veorul op lange iraiecreu.

Bl| her behandalen van den mehr, moel op
het volgende ung gelel werden:

De kening van den motor mug nie! ie siruk sign; in

het midden meet de1e flog ongeveer ] cm, doorxakken.
De veersie meior-ephenging is evenals een kefling-
spanner gemeuki. Bii hei nasie„en‚ meeien de keiiing-
beschermer en de bevestiging van de uitlautpiip los-
gemuak! werden, door deze anders enizeiien.
De keiiing meei von fiid ioi fiid in peimieum goed
gereinigd werden en na menieering ingevei. Na lungen
tiid is hat den |e bevelen de kelring in een mengsel
von talk en graphil‘ uit ve koken. Bii het umstellen von
de keniug "feed! een Iengieverandering op van de
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„engen van den overzefler. Men dieni ie <onlröleeren,
of de schakeling nog kiopi; eveniueei ken de schakel-

siang hiigesieiei werden.

De ufs'and vanuf den vriiloop iei de eers'e versnelling
„mei geliik tiin.
De Bawdenkabels moeien chiid me geeieid ziin, dei
de hindles si.ehis geringen doodeslag hebhen,

Bahundellng von da Meter-Torpedo-nauf.

Znolung de movor hei nehierwiei nog oandriifi, mug de
ierugtraprem niei voor hei remmenvun de fleis gebruiki
werden, cmda| hierdoor de ineiei niei alleen ie veel
belasi word}, meer ook de ieinineniei vun de nuuf
onnoodig slii1.

Voor hei remmen is hei noodzakeliik de gnsrneneiie ie
slui'en en iegeiiikeiiiid ie enikoppeien. Verder moe1
ei op geiei werden, dei under hei riiden de voei niei
al ie sieik ep hei nehiersie pedaal msi, deur anders
de iennnaniei dus eenigxzins geremd wordt. De naaf
wordt dan door de vaandurende wriiving heei, de olie
verdumpf en de maniei |eepidreog in de nuaf. Deer-
dem versliit de voering van den iernmaniei in kcrien |iid.
Bi] veel gebruik van hei riiwiel meei er op geieiwer-
den, dei de naaf voldoende olie kriigi. Van |iid iei
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fiil mei de naaf oek schoongemauk' werden. Hiervodr
meei hei ediierwiei gedemonieerd werden, am de nbdi
ie kurmen inspeeieeren. Bii bei Rmnieeren wordt de
remmunfel mei een weinig voseline ingevet, hefwelk een
lungdurige smeving wuerborgi. Hei weigeren van de
rem is meesidl ie wiiien aan een verkeerd smeer ' dei.
indien me"eriiid de naaf in de kngellclgers ists;/uimte
kriigt, dun_ meeien deze hiigesteld warden. Dacrvoor
werden de beide asmoeren en de eoniremoer den den
Iinkerkanf vun de naaf Iosgedruaid. Mei behulp van
een biigeleverden sieuiei circuit men da er bii hetvier-
kanfie zéé ver rerug, im bei wie! neg ner dreaii, niddr
gaen ziideiingsdne speiing meer.heefi. Duurnn dredii
men de contramoer
wear von.

B" da vqerenda voernauf is hat nun ve bevelen,
buiten de gewene smering in de exfru-oliegaa'iesdik-
wiils zuurvriie beender- of vaselineelie te spuhen, n.1.
in bei oliegu1 in den hevel reehis, en in de asring links

von de nauf‚ duer dir wiplagers 1 n. Na smering zijn
beide door de eiieveerie siniien.


