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Geae/ltc Sp(l1'ta-lwzitter,

In de allereerste plaats willen 'Wij U yelukwensen met het feit, dat U zieh
een Spltrta /Iromjiets heeft aangeschaft! Hetgeen U hie1'oVel' l'ecds 'vertelcl i.~,

zal ollel'tl'offcn lIlol'den dOOl- Uw eigen el'vnl'in.rJe-n, -nu U één dGl' modernste
IJrom.fiet,wm /mzit, Deze zal Uw leven Veracl.1lgename-n cn het l1lo,Qelijk maken dat
U tJums in 111natsen lomt lwnwn, die U V1'oeller met moeite en qrote onkosten
heiJt '"umlf'n /)()T(;ilwn. Wij van onze kant hebben alles gedna.n en zulhm ook
'in de toc1COlnst nxldijlccl'1vijze nesproleen no," alles doen O'In U tot een tevreden
Spl/.l'ta-ydJ/'u:;lccT te ?naken, Dnanloor moeten 'lVij edLtl'!r vóór alles Uw hulp
ÜLI"OC!WI/ door (Ut instrueti.dlOelc,ie .']oed door te lezen en de nanwijzin.']en 7I4UW

lwnriy Of! te volqen.

U zult bC.'1l'i.jpen, dat de Spnrta, die zo Weill.ig yeeomplieeerd en toch tot zulke
.I/mte daden in stltnt is, met ovol'leq liehandeld dient te wm-den., wil hiJ zijn
functie ,Iloed blijven l'el'richten.

Dit boekje zal U cen leidraad {leVen voor het -rijden, de IJchandelin.ll en de
reqelmnti..']e controle,

La/lf cchter eventueel oflt'redond(~ storin,llen steeds (IOOl' een ,Iloed vnkman
0llzoo/wn en herstel/en.

Wij 1V"n..~(jn U heel veel .'Jenoe.'Jcn toe met Uw liezit en twij/dlm er ni.et aan
of Uw SlI(l.l'fn zal U dit .'Jenocqen oolf geven!

Sparta Rijwielen- en Motorenfabriek N.V.
Apeldoorn

1

www.oudebromfiets.nl



www.oudebromfiets.nl



l

••.)

0 .• _

www.oudebromfiets.nl



ENKELE TECHNISCHE GEGEVENS

Boring
Slag
Cilinderinhoud
Elektrische Installatie

Verlichting

Ontstekingstijdstip
Onderbrekeropening
Bougie type

Bougie elektroden af~tand

Carburateur
hoofdsproeier
naaldsproeier
naaldlengte
gasschuif
naaldstand

4

38 mm
43 mm
49 cc
Bosch vlicgwielontsteking met wis
selstroom 6 volt, 17 watt
gloeilamp koplamp 6 volt 15/15 watt
gloeilamp achter 6 volt, 1,5 watt
gloeilamp km-teller 6 volt, 0,6 watt
2,3-2,7 mm vóór bovenste dode punt
0.3 -0.4 mm
Bosch- W 225/T 11 of W 190 M 118,
K.L.G.-F 70,
Loclge - HH 14, Beru 225/14 U 2 of
BZ-C 70

0.1--0.5 mm

Bing 1/12/121
61
1217
33 mm
No 2
3 (van boven af gerekend)
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ENKELE TECHNISCHE GEGEVENS

Smering van de motor

Smering van de versnellingsbak
Kopp€ling
Reductie in motor

Reductie motorkettingwiel
tot achterwiel
Motorketting
Banden

Tankinhoud

Reserve voorraad benzine

,. , ••••... . __ ..__.0." ••--._.. _-

olie-benzinemengsel 1 : 20, bij ge
bruik van normale twee-takt olie in
de dikte SAE 40 of SAE 50
(na ca 1000 km inrijden 1 : 25)
Motorolie SAE 20;
Staal-frictielamellen
Ie versnelling 11,15 : 1
2e versnelling 6,75 : 1

1. : 2,33 (12 : 28)
V:l" x 3/16"
23 x 2 x 2,25

GD 50 tour 7,2 I
GD 50 sport 12,5 I

GD 50 tour 0,4 I
GD 50 sport 0,6 1
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Afbeelding I

Cen bl:/r in de motor
1 vliegwiel-magneet ontsteklnl'
2 bougie
:l r.'mhevel met vrijloop
4 kettingwiel
5 stelschroef voor schakelafsteJlinl
l' stelschroef voor

koppellngs-bowdenkabel
7 nylon riem
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Afbeelding!

7 nylun ril'.nt

II koppelings
hefboom

9 vrijloop voor
trapaslager

10 traplager-as

I t tandwiel,
e.erste
versnelling

12 tandwiel,
tw(~ede

vl\rsDt,lIing

13 sehakel
hdhoom

'i~ J4 koppelinl:'
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De twee-takt motor, die zich tegenwoOl'dig in l,CJl steeds
grotere belangstelling verheugt, is e>nekl' de velhl'aIHlings
motorcn de minst gecomplieecnje. Dit hctC'l{('IJt dat deze
motor, door een minimum aan bewegende onel('I'(1clen be
trekkelijk weinig onderhoud vl'aagt. Ool{ wanneel' lat!ll'
deze motor aan een revisie toe is, hecft dit zijn vool'dccl.
De l'cvisic zal zich dan over minder onrlel'(lelen uitstl'ek
ken (,n dit heeft natuurlijk ecn gunstige invloed op dL:
kosten hiervan.
Het eigenlijke hart van de moto!' is de ruimte die gevol'mcl
wordt dool' de cilinder met het daaronder liggend carter
gedeelte. Dit cartergedeelte. waar dus de krukas in draait,
is g'rheel afgesloten van de rest van het motorblok, waarin
o.m. het koppelings- 0n vcrsnellings-rnechanisme zijn
ondergebracht. Afb. 3 t.e.m. f) stellen het. inwendige van
dit hal't schematisch Vaal'. Aan de hand hiervan kan de
werking van de twee-t.akt motOl' vel'klaal'd worden.
In afb. 3 beweegt zich de zuiger naar boven. De benzine
damp wordt samengeperst. Tevens ontstaat in de lucht
dicht afgesloten carterruimte onder de zuiger een onder'
druk. Hierdoor wordt via de inlaatopening, ook wel inlaat·,
poort genaamd, benzinedamp afkomstig van de carbul'llteuI'
aang-ezogcn.

IETS OVER DE TWEE-TAKT MOTOR

8
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Afb. 4 stelt de eigenlijke arbeidslag voor. Tengevolge van de door de bougie
ontstoken benzinedamp, hetgeen een sterke drukverhoging veroorzaalÜ. wordt
de zuiger met kracht naar beneden gedreven. De zuiger schuift nu voor de
inlaatpoort en perst de zojuist aangezogen benzinedamp in het carter samen.

In afb. 5 is de zuiger nog verder naar beneden gekomen. Daarbij heeft deze
allereerst de uitlaatpoort vrij gegeven, waardoor de afgewerkte gassen, l.!ie
t.O.V. de buitenlucht nog een betrekkelijk hoge druk bezitten. via de uitlaat
kunnen ontsnappen. Even later is de overstroompoort. die iets lager in de
cilinderwand is aangebracht dan de uitlaatpoort, vrij gekomen. HlCrdoor
wordt via het overstroomkanaal een verbinding met het carter gevormd. De
samengedrukte benzinedamp die hierin aanwezig is, kan zodoende naar de
cilinder ontsnappen, waar op dat ogenblik een lagere druk heerst.

In afb. 6 beweegt de zuiger zich weer naar boven. De overstroom- en de uit
laatpoort worden door de zuiger gesloten en het proces herhaalt zich weer.

Zoals reeds gezegd. springt even voo l' dat de zuiger in de bovenste stand is
aangekomen aan de uiteinden van de bougie een vonk over. Dit heet voor
ontsteking. Gedurende de tijd die nodig is om de henzinedamp hierdoor te
ontbranden is de zuiger juist in zijn bovenste stand aangekomen. Dit tijdstip
heeft veel invloed op het g-ocd fllnetionenm van de motor. Bij de Sparta GD 50
bromfiets ligt dit ontstekingstijdstip 2,3-2,7 mm vóór de bovenste zuigerstand,
ook wel bovenste dode punt genoemd. Door allerlei oorzaken kan dit tijdstip op
de duur wat versteld raken. Het is daarom a.an te bevelen dit regelmatig door
Uw handelaar te laten controleren.
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NADERE KENNISMAKING

GAS

~~REM

CHOKE

Bedieninqshandles

De plaatsing van de bedieningshandles is vrijwel gelijk aan die van motor
rijwielen en scooters.
Zo treft U rechts op het stuur een draaibarC' handgreep aan, waarmee U de
toe te voeren brandstof, dus de snelheid, regelen kunt. De:.~e neemt toe naarmate
U dit handvat meer naar U toedraait. (afb. 7). Naast het ~ashandvat bevindt
zich de manette voor de luchtregeling, de zg. choke. Wanneer deze wordt
ingedrukt, dan wordt het benzinemcngsc1 rijker gemaakt. Het gebruik hiervan
moet zich beperken tot het starten en
het wegrijclen van de kouue bromfiets.
Bij een wanne motol' behoeft de choke
niet gebruikt te woruen. De motor zou
dan I<unnen ..venmipen". Voorts is
reeht.s nog de vool'wielremhandle ge
monteerr1.
Aan de linkerkant treft U de koppe
lingshandle aan (afb. 8). Wanneer deze
ingetrokken is. clan is cr geen directe
krachtsoverbrenging tussen motor en
achtcl'Vvic1 aanwezig. Dit laatste is nl.
nodig wanneer de stand van de versnel
lingshaktandwielen gewijzigd moet wor-
den. Dus bij het in- en uilscllakelen of/en

11
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BEL

bij het ovel'sehakden. Deze handle moet daarbij steeds zonder een enkele uit
zondering gehruikt worden.
Het linkerhandvat is eveneens dr'aaihaar. Hiermede kunt U de versnellingsbak
hl'dienlm. 3 standen zijn hiel' mogelijk. Wanneer clit handvat zo vel' mogelijk
van lJ afgedraaid is, dan staat de motor in de Ie versnelling. Dit wordt dan
dool' het cijfer 1 op het handvat aangegeven. Draait U nu dit handvat naar U
toe, dan komt op een gegeven moment de motor in de vrij stand. Dit wOl'dt
aangl)duid met het cijfer O. Draait U het geheel naar U toe dan wonlt de
21) vl)rsnelling ingl'sehakl,lrl. Het cijfLl' 2 geeft dit aan. Tijdens dit veJ'Clraaien
van het venmclIingshanclvat moet uiteraard cic koppelingshandle won!en in
getrokk()n. Tevens moet dit verdmaien
bij een lopend() mot.ol' geschieden.
Links bevindt zich ()venr)ens de bedil)
ningsmanette voO!' de bel. Dl) manet.te
Inol,t even krachtig worden ingedrukt
om d ireet daul'lla gehed t.e worden los
gelat\)n, ZOd'lt de mandte terug kan
springen. ;(,0 kornt de werking van de
twe()-tonigl) hd !let hl)st tot zijn I'l'cht.
Recht.s op het stuur vindt U verder de
lichtschakelaar. Deze heeft drie standen,
cen nl)utrak, óén voor gl'ootlicht en (,én
VOOl' dimlicht.. Vanzelfsprekend hl'lJndt,
wanneer de schakelaar m een van deze
laatste twee st.anden staat, ook het

12
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achtl'rlicht Bovendien is op deze schakelaar een knop aangebracht, de Z.g.
kortsluitschakelaar. Wanneer deze bij draaiende motor naar voren wordt
~edrukt, kan Cl' aan de bougie goeen vonk meer overspringen. De motor zal dan
af:>lnan, Uw Sp:nta GD 50 is vcrdel' uitgerust met een teT'ugtrap-tl'ommclrem.

I-Id stIllII' Iwstaat lIit tWl'1' stllllrhl'lftpn die in l'lImar valll'n I'n die voorts door
t",el' stllllrstrnpppn op de vorl< hevl'stigd zijn. Ml't dl' twel' sÏl'rmol~rlm naast de
vl'rlÏ<'htl' 1<IlI-tl'III'I' haalt IJ dl' sttlllrstrOltpl'n aan, Hoor tll'ze los te llraaien
l<all op hppl 1','nvoIHIig-e wijzl' de stand van Jwt stuur gewijzigd worden, (lus
wat Ine!'r nallr VOl'pn of Jlaar a.chteren.
Tussen rle stuurstl'Oppen bevindt zich het stuUl'slot, Het stuurslot moet U
bedienen bij geheel scheef gedraaid stuur.

Tanken
Zoals reeds gezegd heeft deze bromfiets een twee-takt motor. Bij dit motor
type worden de zuiger, de luukas en de krukaslagers gesmeerd door de olie,
die tegelijk met de benzinedamp, via de carburateur in het carter komt. Daarom
is het noodzakelijk olie met de benzine te vermengen en wel nauwkeuring in de
verhouding van 1 : 20 tijdens het inrijden. Later kan 1 : 25 aangehouden worden.
Omdat de smering van eerder genoemde onderdelen uitsluitend met deze olie
g-eschiedt, is het zaak hiervoor een g-eschikte kwaliteit te gebruiken. Het
allerbeste kunt tI twee-takt olie SAE 40 of 50 van een bekend merk nemen.
Weiger olie, waarvan de oorsprong niet bekend is, daar het mogelijk is dat
een minderwaardige oliesoort voorhanden is, welke niet geschikt is voor de
smering van twee-takt motoren en waardoor Uw motortje in korte tijd vernield
zou kunnen worden.

13
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Ook is het noodzakelijk dat de olie grondig met de benzine vermengd wordt.
Dit kan het beste in een mengkan gebeuren. Dit geldt niet voor de z.g. zelf
mengende twee-takt olie, die de laatste tijd verkrijghaar is. Ook deze olie kan
zonder bezwaar gebruikt worden. Bij zelfmengende twee-takt olie moet U
echter een wat rijkere mengverhouding aanhouden, gewoonlijk 1. : 20 of tijdens
het inrijden 1.: 1.6. Denkt U er bij het tanken van deze olie vooral aan de
benzinekraan vooraf te sluiten. Anders bestaat de mog-elijkheid dat er pure olie
in de carburateur komt, waardoor de motor niet zal lopen.

Het beste kunt U zo mogclijl< bij Uw handelaar tanken. U kunt dan in dl, gevat
vcrzel{C!'(1 zijn van eml goede service op dit gebied.

Houdt U zich tijdens het tanken aan de volgende wenken:
1. Tank openen door de tankdop zover mogelijk naar links te draaien en

deze daarna er af te nemen.
2. Rook niet en licht niet met een open vuur in de tank.
3. Zet de motor wegens vonkgevaar stop.
4. Dek de vulopening zoveel m.ogelijk af, wanneer het regent of stuift.
5. Giet het olie-benzine mengsel, vooral wanneer niet aan een benzinestation

getankt wordt, door een fijn gaasje of doekje in de tank.

Rescr~evoo~~acd benzine
De tank heeft een benzinekraan met een reservJstand. De rescrvevoorraali
is meestal voldoende om tot een tankstation te kunnen rijden, wanneer de
tank met normaal geopende kraan leeg gereden is. Went U zich echter aan
het niet zo ver te laten komen.

14
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De stand van de benzinekraan is als volgt : R. of RES
Naar beneden
Z. of Zu

reserve
geopend
gesloten.

Bandenspanning

Alvorens te gaan rijden is het gewenst dat U zich even van de bandenspanning
overtuigt.
Het beste is om deze zo te kiezen, dat U zonder stoten rijdt, dus niet al te hard;
maar U dient er tegelijkertijd voor te waken, dat de banden niet te zacht zijn,
want dit is de zekerste weg, om deze onherstelbaar te vernielen.
Vraag Uw leverancier U op dit punt even wegwijs te maken. Want de span
ning is bij bromfietsen nooit nauwkeurig te controleren, omdat de gebruikelijke
ventielconstructie het meten van de spanning met een spanningsmeter onmoge
lijk maakt. Bedenk hierbij. dat niet alleen de levensduur van de banden maar
ook Uw rijcomfort van de spanning afhankelijk is.
Regelmatige controle der banden is aan te hevelen. Bij duorijden moet de
aCl1terband behoorlijk hard opgepompt zijn,

MOET IK MIJN SPARTA INRIJDEN?

Deze vraag- kan het hes te met een duidelijk .. .la" worden heantwoord.
Alle onderdelen van Uw motor zIjn nieuw. Deze moeten eerst op elkaar inlopen.
U dient deze onderdelen hiervoor even de tijd te geven. Deze zg'. inrijperiode
is dan ook van veel invloed op de latere eigenschappen van de motor. Ook komt
een goed inrijden ongetwijfeld de levensduur ten goede.

15
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met pedalen bij ingeschakelde 1e versnelling enkele meters te rijden. Wanneer
do koppeling onder gelijktijdig gasgeven langzaam wordt losgelaten, slaat de
motor eveneens aan. Ook hier kan bij koude motor gebruik gemaakt worden van
de choke.

De motor moet stevig gereden worden, d.w.z. U moet de motor niet met
lage toerentallen, vooral als hij in de 2e versnelling belast wordt, laten lopen.
Het is dus zaak bij het oprijden van steile hellingen tijdig de motor terug te
schakelen, d.w.z. van de 2e versnelling naar de 1e versnelling over te guano

U doet dit als volgt:

Gas terugnemen.

Koppeling intrekken.
Ie versnelling inschakelen.

Koppeling I a n g z a a m loslaten en tegelijkertijd weer gas geven.

Indien U dit niet doet, of wanneer U om een andere reden te langzaam rijdt,
dan gaat de motor schokken. Een dergelijke manier van djden schaadt niet
alleen de motor, maar ook alle dolen van do overbrenging, zoals koppeling,
aandrijving en ketting.

Nimmer mag bij een vrij hoge snelheid (bv. 25 km/uur) plotseling van de 2e
versnelling teruggeschakeld worden naar de Ie. El' ontstaat dan een enorm
grote krachtstoot, die buitengewoon slecht is voor alle bewegende onderdelen,
bv. voor de ketting, de tandwielen, de koppeling en de nylol1l'iem

18
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De snelheid moet alleen met de gashandle geregeld worden, nooit door een half
ingetrokken dus slippende koppeling, omdat delle daardoor vr(wgtijdig kan
verslijten.
Wanneer U een lange afstand snel wilt afleggen, raden wij U aan, de motor
niet voortdurend "vol gas" te rijden maar af en toe eens wat ga!: terug te nemen.
Bij kortstondig stilstaan in het stadsverkeer moet voor het definitieve afremmen
de koppeling ingetrokken worden en na het tot stilstand komen, schakelt U de
le versnelling in, Bij het wegrijden de koppeling langzaam loslaten en gelijk
tijdig gasgeven.
Bij bergafwaarts rijden mag U nooit te veel op de motor afremmen, omdat dan
ne smering geen gelijke tred houdt met het verhoogde toerentnI. Het ontkoppelen
van de motor heeft echter ook zijn bezwaren, omdat dan de wegligging van de
hromfiets niet ilO goed is als bij ingeschakelde motor, De vrijloop mag bij
bergnfwnarts rijden in geen geval worden ingeschakeld,
Achteruit <luwen van de hromfiets met ingeschakelde versnelling is niet moge
lijk, dnar dan automatb;ch de rem in werking wordt gesteld. Voordat U achter
uitduwt, altijd de motor in de vrijloop zetten.

S~oppen

Di t doet U dool' het gas af te sluiten. U kunt nu geleidelijk afremmen. Komt
de snelheid hierbij heneden de minimum grens, waarbij de motor nog soepel zou
lopl~n, dan ontlwppdt U de mot.m' ('n sc:halwlt U lk vJ'ijstal1l.1 in. Wanncer U
stilstaat, kan de motor afgellct worden door het kort.sluit.contact te bedienen,
lId. vCJ'<lil~nt altijd aanbevcling wannecr U lang(~l'l' Ujll wilt stoppen, <Ie motor
af te zet.t.en. D(~ze zou ande!'s te heet kunnen worden, Bij stilstand ontbreckt

19

...-, .....

www.oudebromfiets.nl



immers de koelende luchtstroom, die tijdens het rijden optreedt en de motor
koelt. Stopt U even, al is het voor een kort oponthoud, dan moet dl' h.'nzilwkraan
gesloten worden. Maak hier een vaste gewoonte van, want het is niet denkbeel
dig, dat bij een geopende kraan benzine in het carter kan lopen door een
kleine lekkage van de vlotterpen. bv. doordat zich tussen naald en zitting een
klein vuiltje bevindt. Tijdens het starten hierna zou deze benzine ernstige
beschadiging kunnen veroorzaken in het inwendige van de motor.

Remmen

De Sparta bromfiets is voorzien van twee prima werkende remmen, waarvan
de voorste bediend wordt door middel van het handle aan de rechtel'kant van
het stuur. De trommelnaaf achter werkt door terugtrappen. Hoewel het rem
men op zich zelf weinig moeilijkheden oplevert, is het toch nuttig om hiervoor
enige aanwijzingen te geven.

In de eerste plaats is het belangrijk om er een gewoonte van te maken de voor
rem tegelijk met de achterrem te gebruiken. In noodgevallen zal Uw remafstand
daardoor aanmerkelijk korter worden, dan wann(~ur U één rem g-chruikt.
Indien dit nu niet Uw gewoonte zou zijn, dan is hel veel moeilijker om in het
korte reaetiemoment, dat in gevaar heschikhaar is, heide rummen snel te kunnen
bedienen.
Verder is het altijd nuttig te waarschuwen tegen een te bruusk remmen, vooral
natuurlijk op gladde wegen en in bochten. Een slip wordt vrijwel steeds door
een plotselinge beweging ingeleid. Traeht er dus een gewoonte van te maken,
een soepele rijder te worden door tijdig gas af te sluiten en eventueel rustig bij

20
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te remmen Uw eigen veiligheid is hier ten zeerste mee gebaat. Bovendien
verlengt U hierdoor de levensduur van Uw bromfiets.
Moet U plotseling remmen of gaat U stoppen, trek dan tegelijkertijd het
koppelingshandle op, daar de motor anders gaat rukken en stoten, wat zeer
slecht is voor alle onderdelen van de gehele overbrenging.
Denkt U er om, de rem niet te laten "slepen", d.w.z. voortdurend door middel
van de voet druk naar beneden uit te oefenen op het pedaal, dut naar achteren
gericht is, zodat U doorlopend iets zoudt remmen. De naaf wordt dan te heet,
waardoor de remvoering op de duur verbrandt.
V<;Ol':ll als U lan:.;e hellingen afl·ijdt. moet 11 el' aan denken <lat U niet steeds
aan één stuk door de rem blijft gebruiken. Beter is af en toe krachtig bij te
remmen, afwisselend voor en achter, zodat de naven niet te heet worden en
kans krijgen telkens weer af te koelen.

Fietsen

Indien met Uw bromfiets, om welke reden ook, gefietst moet worden, dan kan
de koppelingshevel opgetrokken en verankerd worden door het verankerings
heugeItje om te klappen. Door nu in de tweede versnelling te schakelen is het
mogelijk te fietsen.
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HET ONDERHOUD

Hoewel de Sparta bromfiets zeer wellllg onderhoud vraagt, L:lJn Cl' tocil enige
punten, waaraan de nodige aandacht moet wOI'den besteed.

Achter in dit boekje vindt U een overziehtssehelll<l van de pel'iodieke on<1eriloulls,
werkzaamheden. Vanzelfsprekend is hiel' uitgegaan van een mi<l<kll11atig
gebruik. Voor hen, die elke dag flinke ritten maken, is !leL <ll~rhalve aan t;,
bevelen met kortere tussenpoL:en de aangegeven wel'k",aumlwden te (dol,n)
verrichten.

Geregeld en doelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en sLol'ingen,
Wordt een vervoermiddel dit onderhoud gelICel of gedeeltelijk onthouden, dan
is "pech" onvermijdelijk. In plaats van "pech" moet men dan spreken van "eigen
schuld" .

Enige bijzonder belungl'ijkL~ punten geven wij hieronder nog aan:

De motor steeds stof- en vuilvIij houden, waardoor gemakkelijk kleine stOl'jngell
te herkennen zijn, die dan tijdig verholpen kunnen worden.

De koelribben van de cilinderkop en de cilindennantcl zorgen cr voor, dat dc
motor niet te heet wordt, Zorgt U cr voor dat L:ij hun Laak naar behoren
kunnen uitvoeren en niet door vervuiling hlel'in beleHunenj worden, De buiten
kant van de cilinder dus steeds ontdoen van verontreinigingen, "mals bv, wegvuil,
All«. van buiten te hereil{ell schrllevml cn mOl'rcn mOl\tell na dc CIII'ste f>UO 1"111
('" lak" VIUl tijd tot tijd ol' vast:.dt.tl'll j.Ç('('(lIlh'ult'(','d word".. ,

22

www.oudebromfiets.nl



... "._... ., w·,'~_··

S=hoonmaken van het lakwerk

Het lakwerk mag nooit droog schoongemaakt worden. Hierdoor zouden er
ontelbare krasjes, veroorzaakt door ha.rde stof- en zanddeeitjes, op komen en dit
zou op den duur de gelakte delen een dof a:mzieht geven.
Het beste kunt U een en ander met benzine. waarin een weinig olie is opgelost,
]'einigen. Een zachte kwast leent zich hier uitstekend voor.
Deze methode van schoonmaken heeft bovendien het voordeel dat op moei..
lijk toegankelijke punten wat benzine en olie terecht komt. De benzine verdampt,
en er blijft een oliefilm achter. Dit voorkomt op deze punten roestvorming.
Er moet hier echter wel voor gewaarscJ1Uwcl worden dat geen benzine met
olie vermengd kans mag krijgen in de remtrommel te komen. Hierdoor zou de
l'emwerking in gevaar kunnen komen, Weest U dus voorzichtig hiermede in de
hUUlt van de remnaven.

\Vaarschuwing: Petroleum mag onder geen beding voor het schoonmaken van
het lakwerk gebruikt worden. De glans kan hierdoor geheel verdwijnen.

\{cr.'ölellingsbak
De smering va.n de versnellingsbak geschiedt met een goed bekend staand merk
motorolie SAE 20. De olie in de versnellingsbak moet als volgt vernieuwd
worden:
1e verversing na ca. 200 km;
2e verversing na ca. 1000 km en dan regelmatig iedel'e 3000 Jun.

Het verversen van de olie kan het beste geschieden na een lange tocht met de
bromfiets, daar dan de olie in de versnellingsbak door de warmte dun geworden
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1 = olicV1ûopening;

2 _ oliecont-role-openinrt;

:1 olic-aftapopening.

is, en daardoor beter af
vloeit. De olie-aftap- en
olie-vulschrod moeten vóór
het uitschroeven zorgvuldig
met een penseel en benzine
worden gereinigd.
Daarna wordt de olie-af
tapschroef aan de onderkant
van het carter losgeschroefd
en de olie geheel afgetapt
(afb. 9>' Nadat de oude olie
afgetapt is, kan voor de
doorspoeling van 't versnel
lingsbakcarter een mengsel
van ongeveer 200 cm:!, be
staande uit motorolie SAE
20 en benzine in de ver
houding 1 : 1 gebruikt wor-
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den. Als het carter hiermede gevuld is, moet de motor met afgekoppelde
bougiekabel enige malen rondgedraaid worden. Aansluitend hierop kunt U het
spoelmiddel door de aftapschroef uit te draaien verwijderen en dan deze schroef
er weer indraaien. De versnellingsbak kan nu gevuld worden met 250 cm;l
motorolie met een dikte van SAE 20. Deze motorolie (250 cm:l is gelijk aan
t,4 liter in een meetkannetje uitgemeten) moet door de vulopening in het carter
gegoten worden, zonder dat hierhij de controleschroef, die zich rechts vóór aan
het motorblok bevindt, uitgeschroefd wordt. Dus bij het verversen is alleen de
voorgeschreven hoeveelheid van belang en niet de oliehoogte in het carter.

Controle van het oliepijl moet na iedere 1000 km rijafstand plaats vinden. De
oliestand is in orde, wanneer bij het uitdraaien van de olie-controleschroef olie
uit de controleopening begint te vloeien. In dit geval moet de controleschroef
er direct weer ingedraaid worden.

Loopt er bij controle geen olie uit de opening, dan moet door de vulopening
lang7.aam zoveel olie worden bijgevuld, tot deze uit de controle-opening vloeit.
Hierna moet de controleschroef cr weer ingedraaid worden, waarna nog ca.
100 cm~ olie dient te worden bijgevuld.

De koppe1in9

De koppeling is in de motor een van de zwaarst belaste onderdelen. Hierbij
nemen vooral de koppelingsplaten een voorname plaats in. In principe bestaat
de koppeling uit twee verschillende groepen platen, zie afb. 2. De ene groep is
met de motor verbonden, terwijl de andere met het achterwiel in verbinding
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staat. Door de druk van een strakke veer worden deze twee groepen op elkaar
gedrukt. Door de koppelingshandle in te trekken wordt de werking van deze
veer opgeheven. Er is dan geen directe krachtsoverbrenging tussen motor en
achterwiel meer mogelijk.
Wanneer nu de koppelingshandle bij draaiende motor langzaam losgelaten word'i.,
gaan de platen elkaar "pakken". In het begin slippen deze nog over elkaar, dit

wordt echter snel minder en
wanneer de koppelings
handle geheel losgelaten is,
drukken de platen elkaar
zo strak aan dat de ene
groep de andere zonder ver
der nog te slippen mee
neemt
Het spreekt vanzelf dat
door dit aanvankelijk slip
pen de koppeling hee~

wordt. Houdt U derhalve
deze periode zo kort moge
lijk. Ook is het nu wel dui
(klijk, dat el', 0111 wat voor
reden clan ook, nooit met
een Hlippende koppeling ge
leden lTlag worden. De pla
l;n zouden immers veel en
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veel te heet worden en op den duur :<\eJfs verbranden. In verband met een en
ander is het werkelijk van veel belllng dat de koppeling goed is afgesteld.
Toen Uw bromfiets de fabriek verliet was dit vanzelfsprekend het geval, maar
doordat de bedieningskabeJs in de loop der tijd wat rekken, is het mogelijk dat
de afstelling verandert. Het is daarom dan ook zaak dit regelmatig aan de hand- .

van het volgende te controleren, of door Uw handelaar te laten controleren,
De koppelingshandh~ moet een spl~ling Iwllhen van 2 111111, <I.w.";. dat U de
koppclingshandle 2 rnm moet kunnen intrekken, alvorens cIc Jwppeling in
werking treedt (afb, 10),
De,.;e speling I{an afgesteld worden door middel van stelsehroef 2 aan iJet carter
van d" motor (afb. 11). Vel'det· is het nog noocl;mkelijk dat LT el~n ['uilllte is van
5 mm tussen de koppelingsdrukhevel en het carterhuitendcksel, voordat de
koppeling in werking t.reedt, hetgeen bij te stellen is door de hetl'l:ffendc stel
sc!lrocf in cic Jmpl'''lingsdnJkhcvcl (:t.ic pijl op afh, 12), D('ze sl.l~Jsdll'ocf is te
herciken na het afnemen van de linkercrank en het eartercleksel.

Versnelling

Hetgeen hierboven gezegd is, i.v.m. het opreklwn van de bedieningskabeJs, geldt
uiteraard ook voor de kabel waarmede U de versnelling hedient. \Vanneer deze
kabel op den duur wat langer wordt, dan kan het gebeuren dat de versnellings
bak een ratelend geluid gaat maken in de vrijloopstand, Dit kan dan verholpen
worden door het bijstellen van stelschroef 1 (afb. 111. Gemakkelijker kunt U
dit nog doen bij de kabelstelschroef, die in de kabel zelf, dkht bij het schakel
handvat. is opgenomen. De:<\e moet te allen tijde zo afgesteld zijn, dat de motor
in de vrijloop niet ratelt,
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, • Sfo/lchroo, ~oor SCho.elingSkabol

2 • Sfo/lchroo, ~oar hppelingskabel
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Kabels en handles

Bowdenkabels, hcdiening-shandluH (~n <.lü gaHhandle llloütcn HtuudH licht huwPüg
lijk gehouden worden en dit kan alleen door regelmatig smenm hereikt worden.
Bij het smeren van deze bowdenkabels kunt U het beste enige druppels olie in
de bovenste opening van de buitenlUlbels laten dl'uppelen en de handle lwcn
en weer bewegen.

Ki lometerteller

De aandrijving van de kilometerteller is voorzien van een smeernippel. Smeert
U de aandrijving regelmatig met vet door. Gebruik hiervoor een normale vet
spuit en in geen geval een hogedrukspuit. Deze laatste zou de aandrijving geheel
kunnen vernielen. Elke 1500 km is doorsmeren van de aandrijving in elk geval
noodzakelijk. Maak ook af en toe de aandrijving en de directe orngeving hiervan
stof- en zandvrij. De aandrijfkabel dient eveneens elke 1500 km gesmeerd te
worden. Gebruik hiervoor enkele druppels normale motorolie. Laat de olie aan
de bovenkant van de kabel (dus in de koplamp) hierin lopen. De tellerklok
behoeft geen onderhoud.

Bel

Het inwendige van de bel dient af en toe met enkele druppels olie gesmeerd
te worden. De beldop kan gewoon afgeschroefd worden.

Ketting

Uw Sparta is voorzien van een gesloten kettingkast. Dit neemt echter niet weg,
dat smering en onderhoud wel degelijk nodig zijn. Door verwijdering van hel
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schroefje aan het achtereind
vun de kast kan het onderste
deel wat naar beneden geklapt
worden, waarna de ketting
voor smering en controle vol
doende bereikbaar is. In de on
derste kettingkast-helft is ge
makshalve een rond venster
aangebracht, dat door een
plastic dop wordt afgesloten.
Deze dop is eenvoudig te ver
wijderen en de ketting is dan
eveneens voor controle en
fHnering bereikbaar (afb. 13).
In geen geval mag de ketting

te strak gespannen zijn. Dit is niet alleen funest voor de ketting zelf, doch
hierdoor worden eveneens de lagers van de beide kettingwielen grondig vernield,
omdat deze hierdoor onder te grote druk komen te staan. Een goed afgestelde
ketting moet in het midden tussen beide kettingwielen ter plaatse van het
venster, ongeveer 2 cm op en neer kunnen worden bewogen. Het is vanzelf
sprekend ook niet goed de ketting vrij slap af te stellen. Dit geeft gerammel,
terwijl daarbij het gevaar voor aflopen zeker niet denkbeeldig is. Voorts moet
de ketting l'egelmatig gesmeerd worden (zie de smeertabel achter in dit boekje).
Een te droge ketting slijt overmatig snel, geeft kans op breuk cn vernielt de
kettingwielen. Het verdient bovendien aanbeveling de ketting periodiek, bv.
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elke 1500 km te demonteren en
daarna goed in benzine uit te
wassen. Voordat U de ketting
weer monteert kunt U deze het
heste in verwarmd, zg, ketting
vet onderdompelen. Bij een
dm'gelijke grondige sehoon
nJaaklwul't is hd niet nodig
de ketting nog eens extra met
olie te smeren,
Tegen het afnemen van de ket·
ting wordt nogal eens opgezien.
Toch is dit eigenlijk eenvoudig
en 't hier heschreven onderhoud
kOlllt de levensduur zeer ten
goede, zodat dit demonteren de

Atb. 14· Het verwisselen 1)(/.11 de ketting. moeite ongetwijfeld loont.
Het beste kunt U dit doen met behulp van een tweede, eventueel oude ketting.
U haakt deze dan aan de bovenste helft van de originele ketting, nadat de
verbindingskabel is losgenomen (afb. 14), Het is hierbij zaak de beide uiteinden
van de ketting bij elkaar te houden; veiligheidshalve is het het beste aan de
onderste kettinghelft een ijzerdraad te hevestigen. Hierdoor kan tevens aan de
ketting getrokken worden, totdat U deze kunt afhaken. Met behulp van de
verbindingsschakel dient de juist gemonteerde ketting vastgezet te worden,
anders is het mogelijk dat een van de helften in de kettingkast valt. waar deze
moeilijk te bereiken is.
32
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Wanneer de afgehaakte ketting schoongemaakt en ingevet is, laat deze zich op
dezelfde wijze weer monteren. Hierbij dient U er wel op te letten dat het
sluitveertje van de ketting goed gemonteerd wordt; de gesloten kant moet in de
looprichting van de ketting wijzen (afb. 15).
Indien de ketting zover gesleten is dat deze niet geheel meer in de tanden van
de kettingwielen valt, laat dan Uw ketting ogenblikkelijk vernieuwen. De slij
tage die tengevolge hiervan optreedt aan de kettingwielen is zo groot, dat bin
'len korte tijd én de
lwtting én de ketting
wielen vernieuwd moe
ten worden. Nadat de
kettinO' gespannen is

b c '

moeten de wielen onder-
ling in lijn gericht wor
den. Di t is voorwaar
de voor een ()"oede WC(J'-

~ ~,

ligging. U kunt dit hut
l;cnvoudigst controleren
dDor een rechte lat langs
voor- en ach terwiel te
leggen. Evenals de ket
tingspanning kunt U de
staml van het acht(;rwiel
met (Je) kettingspanners
1'(;gelen, vanzelfsprekend
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nadat de achterasmoeren losgedraaid zijn. Is eenmaal de juiste stand bereikt
dan dienen de achterasmoeren weer stevig vastgezet te worden. Hierna moeten
de moertjes van de kettingspanners nog even aang-edraaid worden om verlies
hiervan en verplaatsing van het achterwiel te voorkomen.

Ontkolen

Door de verbranding van de benzine en de olie in de cilinde!' ontstaat cr een
koolafzetting op de zuiger en in de cilinderkop en verder op plaatsen waal' (Ic
afgewerkte gassen langs stromen, zoals de uitlaatpOOlt, de heide overstroolll
poorten en de knaldemper. Dit vernauwt dus dl~ afvoerkanalen. Doordat
hierdoor de afgewerkte gassen niet meer voldoende kunnen ont::mappcn, komt
de aanvoer van verse brandstof in het gedrang-. El' wordt minde!' aang-ezogen.
Het gevolg hiervan is dat het vermogen van de motor afneemt; in het hegin
bijna nog niet, later eehtCl' duidelijk merkbaar.
Het is dan ook gewenst de motor elke 1500 km te (laten) ontkolen en in ieder
geval zodra de motor aan vennogen afneemt. Hierhij moeten dan alle eerder
genoemde plaatsen betrokken worden. Het beste Iwnt U dit in een goede repa
ratiewerkplaats laten doen. Mocht U echter eventueel (lit zelf willen veITiehten
dan kunnen wij U niet genoeg waarschuwen om vooral niets aan de zijkant
van de zuiger te doen. Deze precies zo laten als hij is, dus ook niet alleen maar
schoonmaken. Ook dient U cr Vaal' te waken dat Cl' geen kool deeltjes in het
carter vallen. Deze zullen hier later weinig goeds uitrichten. De cilinderkop
houten hehoren regelmatig te worden aangedraaid. Dus niet eerst een hout
helemaal vastzetten, dan de tweede enz. Nee, eerst alle viel' een weinig, dar.
alle viel' nog iets verder enz.
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In afh. 1G is de doorsnede getekend van de knaldemper. De doorvoerpijp aiH
mede het uitneemharE achterstuk hehoren van tijd tot tijd gereinigd te worden.
Let lJ cr hij het monteren op dat het uiteinde van de doorvoerpijp preCil.~H

in de daarvoor bestemde uitsparing van het uitneemhare achterstuk valt.
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De bougie

Een zeer belangrijk onderdeel van de motor is de bougie. Hieraan moeten dan
ook hoge eisen gesteld worden. Een bougie bestaat uit een metalen stift, die
door een isolator loopt. Deze isolator is in een metalen huls ingeklemd, die van
schroefdraad voorzien is (afb. 17).
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De hougie dient om d.m.v. een elektrische vonk het gasrnengsel in de cilinder
te ontsteken. Hier is ongeveer een spanning van 10.000 volt voor nodig. die door
de ontstekingsspoel wordt opgewekt. Er zijn verschillende soorten bougies in de
handel. Men spreeltt daar van "koude" en "warme" bougies. Een koude hougie
kan door zijn speciale vorm de warmte die deze door de verbranding van de
gassen krijgt, tamelijk snel kwijt. een warme bougie daarentegen moeilijker.
Wanneer met twee-taktmotoren langzaam wordt gereden dan verdient het in het
algemeen de voorkeur een warmer type te monteren dan wanneer hiermede

snel wordt gereden. In het eerste geval zou een
koude bougie immers nooit goed op temperatuur
komen en daardoor snel vervuilen, terwijl in het
laatste geval een warme bougie gemakkelijk te heet
kan worden, waardoor de bougiepunten kunnen gaan
gloeien en het mengsel vroegtijdig ontstoken kan
worden.
Voor Uw Sparta bromfiets raden wij U aan: Boseh
W 225 T 11 of W 190 M 11S, KL.G. F 70. Lodgt.l
HH 14, Beru 225/14 U 2 of B.Z, C-70.
Wanneer U een verkeerde bougie gehruikt, dan kan
lIit nodeloze storingen en zelfs vernielingen in de
motor oproepen.

De afstand van de bougiepunten moet ongeveer 0.4
mm bedragen. Deze punten kunnen op den duur wel
wat inbranden en moeten daarom na + 1500 km
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I opnieuw ingesteld worden. Het is ook aan te bevelen de bougie van tijd tot tijd
i met een staalborstel of liever nog met een zandstraalapparaat te reinigen.

De kleur van de binnenisolatie moet na normaal gebruik ongeveer koffiebruin
zijn, terwijl de bougiepunten schoon behoren te zijn.
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De bougiekabel wordt op de bougie aangesloten via een zg. ontstol'ing-skap.
Deze dient om radio- en televisie storingen, die zonder kap door de bougie
zouden worden vll!'oonmakt, te VOO)'I;ollll~n. Hd vl')'wi.idl~1'(~n Vil.n de J<:l·r geeft
heslist. geen hetere verhranding or wat dan ook.

De elektrische installatie

De dynamo die op de motor van Uw Sparta bromfiets gemonteerd wordt is
van het ))ekcn(ll~ "Boseh" falJrikaat en level't (Ie hoogspanning' voor de ontsteking
en de wisselstroom laagspanning voor de verlichting. De spanning hiervan
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is bij normaal gebruik 6 volt, terwijl het totaal ontwikkeld vermogen hierbij
17 watt bedraagt (afb. 18).
De reflector is aan weerszijden met een schroef aan de kap bevestigd. Door
deze schroeven wat los te draaien kan de reflector en dus de hoogte van de
lichtbundel versteld worden. De reflector mag niet zo worden ingesteld dat het
licht verblindend is.
Door beide schroeven geheel uit te draaien kan de refelctor in zijn gehee~

verwijderd worden, Dit kan bv. nodig zijn indien een nieuwe duplolamp moet
worden gemonteerd of wanneer het lampje in de km-teller moet worden ver
wisseld.

Het afstellen van de ontsteking

Reeds eerder werd in deze handleiding naar voren gebracht dat even voordat
de zuiger het bovenste dode punt bereikt, aan de bougie een vonk moet over
springen om het gasmengsel tot ontbranding te brengen.
Dit tijdstip wordt geregeld door het zg.onderbrekermechanisme en bij de
montage van de motor nauwkeurig afgesteld. Op den duur kan dit echter wat
versteld raken, zodat het aan te bevelen is dit ClliC 1500 km te controleren of
te laten controleren.
Ook is het noodzakelijk vuile of vette onderhl'ekerpunten te reinigen, wat het
beste gaat door een vetvrij reepje blil{ tussen de contacten te klemmen en heen
en weer te trekken. Indien de punten iets ingebrand zijn, kunnen deze met een
zeel' fijn vijltje (contuctvijltje) weer glad gemaakt worden.
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Verder is het aanbevelenswaardig om bij deze gelegenheid tevens het smeer
viltje, dat dient om de onderbrekernok in licht g"eoliede toestand te houden,
met olie iets te smeren. Te veel is verkeerd, hierdoor kunnen de onderbreker
punten vet worden en zodoende ontstekingsmoeilijkheclen veroorzaken.
Niet alleen is de juiste voorontsteking van groot belang, doch ook een juiste
poolschoenafstand. Dit is de afstand tussen het uiteinde van de kern (schoen)
van de ontstekingsspoel en de deze kern zojuist gepasseerde magneet (pool),
gemeten tijdens het lichtmoment van de punten (afb. 19). De poolschoen
afstand bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de vonk aan dl) bougie. Dat dit
uiterst belangrijk is om een goede werking van de motor te verzekeren behoeft
geen betoog.
De poolschoenafHtand wordt verHteld met de contactpuntafstand. De vooront
steking wordt versteld met de grondplaat. De beste volgorde is: eerst de pool
schoenafstand regelen en wanneer deze eenmaal tussen ue voorgeHchreven 9 en
12 mm ligt, cle voorontsteking instellen.

Het afstellen van de poolschoenafstand gebeurt op de volgende manier:
1. Het vliegwiel zover in de draairichting (zie de pijl op het vliegwiel),
vel'draaien, tot de onderbrekerpunten geheel geopend zijn (afb. 19).

2. Het boutje, waarmee het onderbrekerplaatje bevestigd is, iets los schroeven.

3. Het excenterboutje met een Hchroevendraaier zover verdraaien tot de con
tactpuntafstand 0,3· 0,4 mm bedraagt. Dit kan alleen met een voelermaatje
van die maat vastgesteld worden.

4. Het bevestigingsboutje van het onderbrekerplaatje weer vastzetten.
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5, Het is nu noodzakelijk het vliegwiel zover door te draaien tot de contact
punten allereerst gaan sluiten en vervolgens weer gaan openen. Het openings
moment moet nauwkeurig worden vastgesteld. (Dit ligt dus iets vóór het
bovenste dode punt). Wanneer U tussen oe ondcrbrekerpunten een stukje zeer
dun papier (sigarettenpapier) schuift, kan dit op het moment van openen net
iets verschoven worden. In deze stand van het vliegwiel controleert U de pool
sehoenafstalll1. Vindt U een poolschoenafstand groter dan 12 mm dan moet U
de contactpuntafstand iets wijder stellen, beclraagt de poolschoenafstand daaren
tegen minder dan 9 mm, dan dient de contact.puntafstand nauwer gesteld te
worden, Een en ander volgens punt 1 t.e.m. 4.

Het. afstellen hierna van de voorontsteking geschiedt als volgt:

1, Het lichtmoment van de contactpunten wordt bepaald, zoals hiel'boven is
aangegeven.

2. Thans wordt gemeten hoever zich de zuiger van het bovenste dode punt
llevindt. Dit kan, indien cl' tenminste geen speciaal gereedschap voor aanwezig
is, alleen wanneer de cilinderkop met pakking verwijderd is. Deze afstand
behoort tussen de 2,3 mm en de 2,7 mm te liggen. Bedraagt ze minder dan
2,3 mm dan staat de ont.steking "tc laat" en moet dus vervroegd worden. Dit
wordt bereikt door de ankerplaat, de plaat dus waarop de ont.stekingsinstallntie
gemonteerd is en die dool' twee tegenover elkaar gelegen boutjes op zijn plaats
wordt gehouden, iets te verdraaien tegen de normale draairichting van het
vliegwiel in (de nor'male draairichting wOl'dt aangegeven door een pijl op het
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vliegwiel). Bedraagt de voorontsteking meer dan 2,7 mm, dan staat de ontste
king "te vroeg", en moet dus later gesteld worden. Dan wordt (Je ankerplaat iets
verdraaid in de richting van de pijl op het vliegwiel.

N.B. lIet afstellen van de ontstcldn.'l kunt U ?'eel IJeter overlaten aail Uw
haudel(wr, die over speciaal yereeds('hap hiervoor IJesehild,

lets over de carburatellr (afb. 20)

De carhurateur heeft als functie een gasmengsel van brandstof en lucht in c1L~

juiste verhouding aan de motor te leveren. Hiel' staat een gasmengsel, dit wil
dus zeggen, dat er geen vloeibare bem:ine via de inlaatpoort van het em'ler in
de cilinder komt. Bovendien moet hLmzinedamp met lucht vermL'ng'c1 worden
omdat hij elke vonn van verbranding nu eenmaal lucht onontbcel'lijk is.
Een carburateur is dus eigenlijk een vergasser. In de vlottL~rkamer van cIc car
burateur bevindt 2ic:h de vlotter. \Vanneer in deze vlotterlmnwr cJe benzine het
juiste peil bereikt heeft, sluit c1e vlotter dool' middel van een naald, de 2.g. vlot
ternaald, die aan de vlotter vast verbonden is, de vlotterkamer en daarmee de
benzinetoevoer af. Er kan dan geen hrandstof uit (Ie tank in (Je carburateul'
nwer stromen.
Wanneer nu de motor loopt en brandstof tot zic:h neemt, komt het benzine
niveau in de vlotterkamer lager te liggen en de vlotter, die hierop drijft, zakt
tevens, waardoor de vlotternaald de benzinetoevoeropening vrij geeft. Er stroomt
dan weel' brandstof in de vlotterkamer.
Vanuit de vlotterkamer komt de benzine, via de hoofdspl'oeier, onder in de
eigenlijke carburateur. Hier op dit punt is een spuitstuk geplaatst, de z.g.
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Voorts bevindt zich achtel' het luchtfiltcl' de luchtschuif. Wanneel' deze gesloten

1:3

I )(~ hOI'\'I'l'lIH'id g'as-l!l<'ht Jlll'llg·"d dil~ dool'gl~lall~n wOl'Clt, wOl'dt gcregeld met
<hl sproeicl'naald en de gasschuif, die tezamen dool' de gashandle op het stuur
hediend worden.

naaldspl'oeicr; hiCI'in
komt nu dc benzine te
staan. vVanneel' de mo
tOl' loopt, dan ontstaat
l~r in hel carter tijdens
de com pl'essieslag van
de motcn' Cl'n onllel'Cll'uk.
I [jerdnol' ontstaat in de
('al'bUl';\Ü)UI' (~pn zuiging.
De hm.ndstof WOl'dt nu,
c1ool'Clat a.h.w. de lucht
vlak OVl~I' hel hmndstof
niv(~au ln de SPI'OcÏC!'
wordt aangezogen, ver
gast. Dit gaH nH~ngt zich
1"lct deze lucht en gaat
via dl) inlaatpoort en het
carte]' naar de cilinder.
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wordt. komt door' de onderdruk. die dan evengoed ontstaat. een grotere hoeveel
heid benzine uit de sproeier; dit is nodig- voor een gemakkelijk aanslaan van
de koude motor.

Deze luchtschuif wordt bediend door de choke manette rechts op het stuur.
Er werd zojuist gesproken over het luchtfilter. Dit filter heeft tot taak de aan
g-ezogen lucht te reinigen. EI' zou anders nl. te veel stof en zand naar binnen
worden j;ezogen. Dit is natuurlijk funest voor de motor.

Hieruit kunt U dus eigenlijk ook al opmaken dat dit filter van tijd tot tijd goed
schoongemaakt moet worden. daar het anders zou vervuilen. Iedere 1500 km
is in ieder geval noodzakelijk. Rijdt U echter veel op zanderige of stoffige
wegen dan moet dit ongetwijfeld vaker gebeuren. Een en ander laat zich het
gemakkelijkst in benzine uitspoelen. Wanneer daal'lla het filtel' droog is moet
U dit in olie onderdompelen en het na uitlekken weer monteren. De olie vangt
de stofdeeltjes. Zij blijven hierdoor aan het filter kleven.

Demontage en reiniging Hing carburateur

Na demontag~~ van de motorbeschermkappen is de carburateur bereikbaar.
Nadat U de bovenring (afb. 21) hebt losgeschroefd kan dc gasschuif uit ·t carbu
rateurhuis getrokken worden. Na verwijdering van de bowdenkabel met de gas
schuifveer kan de naald met het borgveertje en het daarop liggend drukplaat je
naar boven gedrukt worden. In de naald bevinden zich vier inkepingen; door
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verplaatsing van het borgvcel'
tjc in een der inkepingen is de
naald hoger of lag-cr te steJlen,

'.
/

j\ .~.. -..

•

I" \ .:J:.tN{l~11'1-- .•.-

/'(lj (···.1'·;·1" - ..

.. ,.'f>tV:,·.,)/I'I.'''/

: ;,,'(/" ;":N"'I

Atb. 21. Linkemanzicht van de carburateur.

Wanneer het horgveertje in cJe
groef geschoven wordt die zich
aan het eind van de naald be
vincJt, wor'dt het mengsel ar
mer, terwijl verplaatsing van
het veertje naar de groef die
lIieh meel' naar het midden
hevindt een rijker mengsel ver
oorz;·~:~:.t. U kunt dus door de
naald lager of hoger te steJlen
de motor minder of meer ben
zine toevoeren.

Houdt U zieh echter in principe aan de opgegeven naaldstand (3 van boven af).

'Tijdens hogere snelheid of topsnelheid werkt voor het grootste gedeelte de
hoofdsproeier. Hieraan kunt U niets verstellen. Deze hoofdsproeier bevindt zich
links aan de zijkant van de carburateur (afb. 21) en kan bij storing cr gemak
kelijk uitgeschroefd worden voor eventuele reiniging.

Denkt U er echter om, nooit met een scherp voorwerp in de sproeieropening
te steken. Indien nodig leent zich hier een stijve borstelhaar het beste voor.

Naast de sproeier bevindt zich een schroefje, dat dient voor het sneller of lang-

••

I

,
I

!,,

45

www.oudebromfiets.nl



<lamel' stationair lopen. Dit schroefje dient zover teruggesteld te worden, dat
de motor juist niet afslaat als het gashandvat geheel teruggedraaid is. Dit
afstellen moet hij een warme motor geschieden. Eventuele speling in de gaskahel
kan met de kahelstelschroef opgeheven worden.
Na het uitschroeven van de plug onder aan de carhurateur is de naaldsproeier
bereikbaar. De ruimte hieronder kan nu en dan voor reiniging in aanmerking
komen, omdat eventueel bezinksel in de henzine zich hiel' zal neen:laan.
De vlotter en het inwendig-e vnn de vlotterImmer zijn hcreikhaar dool' het
afschroeven van het deksel. F:ventueel bl)zinkse1 in de vlotterkamer. dient van
zelfsprekend verwijdenl te worden, Denkt U Cl' ooI, aan het geleidehusje, waaI
de vlotternaa1<1 in rust. af en t.oe schoon Ic maken,
Doordat de olie, die de krulmR, de kl'uknRlngel'R en dl! ,,-uiger smeert. tegelijk
met de hrandstof de motor hinnenkomt, moet U vool';l1 nid ,,-elf met cJe cal'
humteura1'stelling gaan experimenteren. DoOI' b.v, (Ie motol' "zuinig(~r" te slel
len zoudt. TT de snlül'ing- in gev:t"" l,unncn hrengcn, nlet. alle ongenoegen van
dien, Hil~l' geldt dat. zuinigjwid dc wijshl!id hcdl'iegt.
Bedenkt VOOl'tR, dat hij een ]dcin motOltje ook alle onc]cJ'(ll!len I<]('in :djn, H(!t
is c1UH hh)l' extra noodzakelijk te waken tegen v()rontl'einigingen, Volgt Tl daal'om
de rn:ulgevingen aan hd hq~'in V:1I1 l1['t hoej<je ond<'I' llL't hoo1'(lst.uk "tanken"
na uwg(~zet op,

Voorvork

De voorvork iH van het hekende h,lcscoop.t.\lW en wOJ'(lt d,II1.V. olie afg<.'cl·.'I:lpt
en geRmeel'd. De h(~wcgenc1e delen hinvan zijn (h! VCl.Th I'OOllH]C ollc1el'st u idwll,
olHlel'ling- vel'honden doOi' de slaililiHatol' en dl! VOOI'HH.
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Deze onderstukken, waarin lagers zijn ingeperst van speciaal materiaal, geleiden
ieder over een stevige buis, die vastgeschroefd is in de vorkplaten. De veer
bevindt zich in de genoemde binnenvorkbuis en wordt aan de bovenzijde hierin
vastgeschroefd.

Ondel' in de vork bevindt zich motor-olie met een dikte van SAE 20.

De hoeveelheid per vorkpoot is 100 kub. cm.

Mocht de vering van de vork te soepel of te stug zijn, dan is het in het uiterste
geval mogelijk, om desgewenst elke andere oliedikte te gebruiken. De juiste
viscositeit is echtel' aan de fahriek nauwkeurig vastgesteld, 7.oclat hiervan
niet te snel mag worden afgeweken. Periodieke verversing van de olie is niet
nodig. Mocht cl' echter aanleiding bestaan de olie te vervangen, dan kunt U dit
het beste door Uw handelaar laten doen.

Het is sterk af
een vakman.

te raden de vork zelf te demonteren. Laat U dit liever over aan

Achtervering

De achtervering Is van zodanige constructie, dat delle weinig ondl~l'houd behoeft.

Het is echter wel noodzakelijk dat U de achtel'vorkas, waarom de achtervork
scharniert, elke 750 km, of wanneer U minder rijdt, e1ko drie maanden, met
enkele druppels dunne motorolie smeert (afb. 22). Hier mag ahsoluut 1:'01'/\ vet
g'l'hruilit worl1en.
De Rehokdemper hehoeft geen enlwl onderhoud. Het is niet naflig de olie hierin
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te verversen. El' bevindt zich
overigens per schokdemper 20
cm:! cal'dan-olie, SAE 140. De
!ichokdempel' kan eventueel
g"cclemonteerd worden dool', na
de sehokdempel' allereerst van
de hromfiets verwijderd te
hebhen, de hovenste bus enkde
!ilagen linkHolll te draaien. Na
het afdraaien van de bovenste
hus en het demonteren van de
veel' kan hetzelfde met de
onderste bus gedaan worden.

tU:hten)()rJ.:as het best
Indien IJ enige !ipeling he
Illel'kt, dient IJ dit direct bij te
(latp.n) Htdlen om een goede
wegligging. ook voor de toe

kOIllHt. te V('I ;~l'!(l~n~n, lndil.'n dit nip!. \'!()]'(lt hijgehouden clan kunnen in de
halhoofd('l1[1H .. J1\ltjl~H" olltstaan, wat np den duul' onaangenaam stul'lm ten
gevolge heeft. Tc vast aanstellen is eveneens verkeerd en kan dezelfde moei
lijkheden veroorzaken.

Het stUUl' moet te allen tijde gemakkelijk draaibaar zijn. Het balhoofd kan

Fig. 22. Zo Tw.n de
,l/csmecl'Il 1f1ol'llen
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bijgesteld wonlen met balhoofdmocr 2 (afb. 2:lj, nadat

. ~:''''''.,.. ,~-
.,~.".......~

•

van te oren de dopmoer
1 j, I.)~g<,dr,laid I )e=:e

dopmoer moet V,lI1

=:dl~pl'l'llelld weer
vast wonlen aange-
dmaid.
Het t'onstatcren van
I>n.lllOofclspcling kan
'1; 1:l'l1VOUlligst gehcu
'",.1 d(J~)I' Illel aange
l :~l.\t'n VC\OlTenl 't
,UIlIl' in langsrichting
wat 11,~cn en weel' te
~l(~\veg-en. Eventuele
speling vül'l'nadt zich
dan onmiddellijk,
wanneel' U de duim
op du halhoofdmoer
:'11 de wijs- en mid
dl:]vingul' op de bal
hoofllhuis onder de
,alhoofdmocl' houdt.
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WINTERBERGING
Wanneer U Uw bromfiets 's winters enkele maanden liever niet gehruikt dan
moet U deze niet zomaar in een vochtige schuur neen'.etten. De hromfietH ;,:aJ
dan niet zonder belangrijke schade opgelopen te hebhen, in het voorjaar uit 7.ijn
winterslaap te voorschijn komen. Het lak- en chroomwerk zal cr mogelijk niet
beter op worden, maar veel ernstiger schade kan de !'Oest in hllt ge7.onde hart
van Uw motor te weeg gaan brengen. De corrosie die hier optreedt is des te
verraderlijker, omdat U er niets van bespeurt. Eel'st veel later komt deze schalk
aan het licht. Dan is het helaas te laat.
Is hier iets aan te doen zult U zich afvragen. Dit is gelukkig wel het geval.
Voordat U de bromfiets gaat "opslaan" moet U er een behool'lijke afstaml op
rijden. Hij komt dan goed op temperatuur. Dit is een van de belangrijkste pun
ten. Alle waterdamp die zich onverhoeds in de motor mocht bevinden (z.g.
condens), wordt dan uitgedreven.

Wanneer' U nu zo met de motor terug komt, kunt U het beste de benzineknwn
sluiten en de motor zo lang laten doordraaien totdat alle benzine in de caI'hu
rateur verbruikt is. Vervolgens giet U door het bougiegat ongeveer 10 cm:\
anticorrosie olie. Nu de motor door middel van de pedaal enkele keren rond
trappen. De olie krijgt dan gelegenheid overal te komen. U kunt nu nog enkele
cm:\ in de cilinderkop brengen en daarna de bougie weel' indraaien,
Het is aan te bevelen de gasschuif van de carburateur met Zuul'vrije vaseline
in te vetten.
De olie in de versnellingsbak kunt U laten zitten. In het voorjaar moet deze
(~chter vervangen worden. Ook de ketting mag niet vergeten worden.
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Hd inwendige van de benzinetank kunt U roestvrij houden door deze geheel
met de gebruikelijke brandstof te vullen.
Het lakwerk laat zich het beste reinigen met benzine, waarin wat olie gemcng-d
is. Gebruik echter thans wat meer olie dan gewoonlijk.
De chroom- en aluminiumdelen behandelen met zuurvrije vaseline, nadat ze
vanzelfsprekend schoongemaakt zijn. Geeft U voorts Uw hromfiets nog de
gebruikelijke 750 km smeerbeurt.
Wanneer U ten slotte de banden van de grond af plaatst, kunt U met een gerust
hart Uw Sparta in het voorjaar weer te voorschijn halen.
Ren waarschuwing nog: laat onder geen voorwaarde de motor tijdens deze
periode even lopen. De voorzorgen gaan dan weer verloren, en de aartsvijand
"Corrosie" krijgt dan weer gelegenheid zijn schadelijke werking te heginnen.
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EEN ERNSTIG WOORD TOT SLOT
Wij hebben gemeend U thans voldoende over de eigenschappen van Uw hrom
fiets te hebben ingelicht. Wanneer tI de raadgevingen in de:w hanclleiding
opvolgt, zult U, zoals zovclen, veel genoegen van Uw Sparta helcven. Dit is clan
ook onze uitdrukkelijke bedoeling.

Op dit punt aangekJmen, hangt dit echter ook veel van U zelf af. Het perio
dieke onderhoud vertrouwen wij geheel aan U toe. Helpt U ons dit vertrouwen
niet te beschamen.

Dan is cr nog een belangrijke factor waar U, wij zouden hijna zeggen. in de
allereerste plaats rekening mee moet houden. Dat is het verkeer, dat ieder jaal'
drukker wordt, en dat helaas ieder jaar ook meel' slachtoffers vraagt. Het blijkt
dn.arhij dat praktisch alle ongelukken terug te voeren zijn tot menselijke fouten.
en dat het aantal waar echt "pech" bij komt kijken, zeer gering is.
Het is natuurlijk om te beginnen nodig, dat U zelf coneet rijdt, zon<\ol' ooit
een enkel risico te nemen. Misschien rijdt U thans voO!' het cel'st op een
hrollifiets; bedenk daar echter bij, dat oefening kunst haart. Uw reactiesnel
heid is nog niet op deze verhoogde snelheid aangepast. Houdt hiel' in het hegin
ernstig rekening mee.
Voorts is het vcr'keer een samenspel, waarhij verschillende "spelregels" gelden.
Maakt U die regels eigen, voordat U zich in het verkeer mengt, en houdt U
el' zich steeds aan. In de boekhandel zult Tl el' geschikte lectuur over vinden;
wij willen hier echter enkele hoofdpunten naar voren halen:
1. Een bromfj I~ts heeft precies dezelfde rechten als een fiets. Beide categorieën
wOl'den tot het lang7,'lmc vel'keer gerekend. Dit betekent dat U het snelverkeer
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(auto's en motorfietsen) voorrang moet verlenen, ook wanneer dit van links
komt, terwijl dit ook geldt voor fietsen die van rechts komen.
2. U dient voorts al\(' verkeer op een VO(H'nlllgswl'g, gelwnmcr!ü dool' een op
de punt staande witte driehoek met I'ode mn:l, vooj']'ang te vCl'!t)nen. Dus hiel'
dan ook het langzame verkeer.

3. Alle verkeer gaande in dezelfde richting of tegl~moejkOllll)nd, heeft voor
rang wanneer U I'echts of links af wilt slaal!. Vaak WOl'(lt "/lel'bij even de hand
uitgestoken en verondersteld dat de rest van de wl~ggeh ,likl~I'S hienncdc wel
\'()kening zal houden. Dit is gevaarlijk. Oveltuigt U el' zich alll)reerst van
of de weg vl'ij is, speciaal hij linksafslaan. Ts clit niet het geval neem dan geen
l'isico en wacht liever.

/1. De wetgever spreekt nooit over "recht hehben op vool'l'ang-" altijd over
"verplicht zijn vool'I'ang te verlenen", ln<.lilm ergl'ns Iwt :"l''öl'\.:l1<.' "geven is heter
dan Iwmen" geldt, is hl~t ongetwijfeld in het vel·keel'.

G. Maakt nooit een onverwachtse beWl)ging. De ovel'ige wl.'ggdJl'uikl)rS zijn geen
heldl)rzilmdlm. Doe alles geleidelijk. Dus gel(~idl,lijk van richting vl~l'HncIeren,

geleidelijk stoppen en geleidelijl< wegl'ijden.

6. Rijdt altijd lllet aandacht. Laat dezl) IlfYlit vCI'sl:LJ; PC"I ,"1 trek de juiste
gl)volglm uit het voor U afspelende verkeersbl)l)ld. Op dil' 111 lmier leut U een
gevaarlijke verkeerssituatie van tL~ vOJ'(m Z!lm :UIlllwllll:n, ;/,odat fT tijdig maat
I'l:gden kunt trefflm, Om slechts enkele vooI'beelden te noelllen:

, F.en overstekende voetganger springt snel naar cic overkant van de straat,
daaruit kunt U opmaken dat er uit die zijstraat een auto nadert.

F.en bus stopt en laat passagiers uit. Oppassen nu, wa'lt de kans is groot
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dat iemand plotseling achter de bus vandaan zal komen om over te steken.
. Enkele kinderen spelen op het trottoir en lopen elkaar na. Hoe gemakkelijk

kan nu niet zo'n kind plotseling de rijweg oversteken. Houdt U er alvast reke-
•lllng rnee.

7. Rijdt niet sneller dan de omstandigheden toestaan. 40 km pel' uur kan in
een drukke straat met veel kruispunten veel te snel zijn. Past Uw snelheid te
allen tijde bij het overige verkeer aan. Verreweg de meeste ongelukken gllbeu
ren op kruispunten. Weest hiel' extra voorzichtig en kijkt goed uit.

Het is wettelijk vl'rhudcn met Uw bromfiets:

. Een aanhangwagentje of zijspan voort te bewegen.

Een andere weggebruiker voort te duwen of te trekken.

Een dier te geleiden.

Op een rijwielpad sneller te rijden dan het overige verkeer toelaat.

Meel' dan é(m passagier te vervoeren (dus geen twee kimleren zoals op de
fiets).

Een maximum breedte van meel' dan 75 cm te hebben (bagage).

Sneller te rijden dan 40 km pel' uUr.

In de bebouwde kom cen snelheid van :30 km pel' uur te overscl1l'ijden.

Als bromfietser behoort U op rijwielpaden te rijden. Deze ook voor bromfietsen
verpliehte rijwielpaden worden aangegeven met een rond blauw bord met witte
fiets.
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Motorenfabriek N.V.
Voorjaar 1960

en
Idlometers op Uw Sparta!

Sparta Rijwielen
11. pcldool'n

Eén soort rijwielpaden is voor U verboden nl. die welke aangeduid worden met
een zwart rechthoekig bord waarop staat "Rijwielpad" in witte letter, tenzij
hieronder staat "rijwiel met hulpmotor toegestaan".
Met bovenstaande hebben wij willen trachten enkele belangrijke punten naar
voren te brengen. Dit is echter niet alles. EI' zijn meel' regels en bepalingen.
Ook de verkeeri::iborden moet U goed kennen en cr vanzelfsprekend naar
handelen.
Tracht steeds in elk opzicht U ook op de weg coneet te gedragen. Probeer
steeds fouten van anderen door Uw manier van rijclen onschadelijk te maken.
Dij een aanrijding ook buiten Uw directe schuld wint U niets, integendeel U kunt
daarbij veel verliezen.
Het ligt niet in onze bedoeling U bang te maken voor het verkeer. Dool' een
juiste manier van rijden zijn praktisch alle fouten te voorkomen. Het hangt dus
in hoofdzaak helemaal van U af. Daarom behoeft U ook niet met angst te rijden.
Dit kan juist aver'echts wel'ken. Laat [J zich vool'Ul niet angstig maken, noch
door "l,ennissen" noch door publikatics van ongelukken in de dagbladen. Vraagt
U zich slechts bij het doorlezen hiervan af: Had dit ongeluk door een beter
T'ijden van de niet schuldige voorkomen kunnen worden? U zult verbaasd staan
hoc vaak deze vraag met ja beantwoordt kan worden.
Wanneer U naast de technische raadgevingen deze wenken daadwel'kelijk
opvolgt dan zijn wij er zeker van dat U heel veel l'jjgenoegen van Uw brom
ficis zult hebben.
Wij wensen U veel prettige

I,
,,

I
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In onze fabriek hcbbt:n wij
voor Thv CD [jO tour of Uw
CD 50 sport beenschilden ge
construeerd, teneinde het
comfort van Uw Sparta nog
verder te kunnen VVI'vo!··
makerl. t:'w handl'laar iR
gaanH' bt'rvid U OVl'[" dit gc
rnakk(·lijk tC' montl'ren acces
soire alle inlic'liingcn tl' vcr
stn'kken.
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Uw Sparta kan eventueel
naast een duozadel en
voetrusten, uitgerust wor
den met een kofferdrager.
OoIt wanneer op Uw brom
fiets een buddy-scat is
gpmontecrd kan deze kof
fprdrager eenvoudig wor
den aangebracht.
Uw handelaar zal U hier
over gaarne nader in
lichten.
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(X; ONDERHOUD· EN SMEERTABEL

PERIODE

Elke 3
maanden
ol .50 km

OXDERDEEL

Stuurhandles
Bo\\'denkabels
Remhevel
scharnierpunten
Pedalen
Ketting
Bel

Achtervorkas

S:\IEER- IWIJZE VAN SMEREN
:\lIDDEL OF ONDERHOUD

olie

SAE 20 I Oliekan
Kettingspanning con
t.roleren en nastellen.

lolie SAE 201 Oliekan

Vitschroeven en gron-
Bougie I I dig reinigen met

staal borstel.

Balhoofd I IControleren op speling

Aandrijving I vet I Doorsmeren
km. teller
Aandrijfkabel lolie SAB 20 I enkele droppels
km. teller

Ketting Kettingvet I Ketting demonteren.
Zorgvuldig reinigen in
benzine. daarna in
verwarmd kettingvet
dompelen,

Elke 6
maanden
of 1500 km

Ontsteking

Cilinderkop
Bo\·cnkant.
zUIger
t: itJaa tpoort
1:i tlaatdemper

Luchtfilter

olie

SAE 20

Smeervil tje smeren.
onderbrekerpunten
eon troleren op afstand
voorontsteking contro
leren.

Ontkolen, inwendige
van de demper goed
reinIgen.

Reinigen in benzine.
Daarna in olie dom
pelen,

VersneJlingsbak Iolie SAB 20

Jaarlijks IXaven Kogel-
Pedalen lal;en'et

I
Elk jaar VersneJlingsbak olie
of SAE 203000 km

Controleren.

Demonteren. reinigeu
, .en voorZIen van nleu \y

vet.

Verversen.

N.B. Regelmatig alle bouten en moeren aandraaien
www.oudebromfiets.nl
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i STORINGSTABEL

Motor stopt of wil niet starten

Ver moe del ij k e oor z a a k:

Benzinekraan gesloten.
Niet voldoende benzine in de tank.
Sproeier verstopt.

Rcnzineleiding verstopt.
Carburateur vuil.
Bougiekabel beschadigd of los contact.
Bougie vuil of lek.
Onderbrekerpunten vuil of verbrand.

Te verhelpen door:

Benzinekraan openen.
Tank vullen.
Reinigen. (Nooit met scherp voorwerp

doorsteken).
Leiding. kraan en tank reinigen.
Carburateur reinigen
Kabel vernieuwen of contact vastzetten.
Heinigen of nieuwe bougie.
Onderbrekerpunten bijwerken met contact-

vijltje. Flventueel vernieuwen. Opnieuw
afstellen (zie ontsteking).

Motor loopt onregelmatig en/of blijft dikwijls staan

Vermoedelijke oorzaak:

Benzinetank leeg.
I3enzineleiding verstopt.
Carburateur of sproeier vuil.
Motor krijgt te weinig benzine.

Bougie zit los.

Bougie vuil.

Te verhelpen door:

Kraan op reServe of benzine tanken.
Leiding, kraan en tank reinigen.
Carburateur of sproeier reinigen.
Afstelling- controleren. (Zie technische

gegevens).
Bougie goed vastzetten, onderlegring niet

vergeten.
Bougie reinigen.

59

www.oudebromfiets.nl



STORINGSTABEL (Vervolg)

Ver moe del ij k e 0 0 I' Z a a k :

Bougie-isolatie lekt.

Bougiekabel beschadigd of los.

Onderbl'ekerpunten vuil of verbrand.

Lekke pakkingen tussen cililldel'kop,
cilinder of aanzuigflens carburateur of
losgdopen bouten en moeren.

Te vel'helpen door:

Bougie vernieuwen. è:lektl'od('lI(tfstalld
eontrokren W,4 mm).

Hougioka.bel V(~rnicuwl~n of los con taet
vastmaken.

Onderbrekerpunten bijwerken met contaet
vijltje. eventueel vemieuwen. Opnieuw
afstellen. (~ie ontsteking).

Pakkingen vernieuwen en alle bouten ell
moeren goed vastzetten.

De motor viertakt erc;a

Ver moe ct e I ij k cDa r z a a k;

Bmlzincloevoer te rijk.

Vlotter lekt.
Vlotternaald sluit niet af.

Vlotternaald klemt in vlotterdeksel.

Luehtfilter vuil.

M"ng-verhouding nid goed.

60

Tc verhelpen door:

Afstelling controleren. (Zie technische
gegevens).

Vlotter verllieuwen.
Vlotternaald lesamen met vlotterdeksel

ver'niellwen of naaldzitting r"inigen.
Vlotterdeksel afnemen en vlotternaald

g-oed en glijdend maken.
Filter in benzine reinigen en in olie dom

pelen en na uitlekken monteren.
Juiste mengverhouding- aanhouden; 1 ; 25.
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STORI~!GSTABEL (Vervolg)

v (' l' nt (J (' d (' J ij 1-\. (' () () r z ti. 11 k :

O,«je"1>r<'\{"'llllnten illg'elJrund of versleten.

Ih'lllpI'l' of uitlaat \,(,t'vllilci.

Tc verhelpen dool':

Houg-ie sd\ooJ1rnaken of vernieuwen.
Bougie lnct Jag-ere wal'nlt.(~g'1'aad lllontüren.
()lld(~l"brekerpunten vernieuwen.
()plIi"uw "f~tellcll. (7,ie ontsteking).
P"mper of uitlaat sehoonmaken.

DIi! motor trekt niet en zakt in vermogen of

•

v {~ l' In () (' d (' 1 ij k (~ () 0 r z a a k;

:\'lo!.or nog nie't il1g('I()p(~11.

L"cht filt"r vuil.

H('tIZiIlPlf'idillg' vC'n.;fopt.
Cal'bllf'att~ur' vuil.
Vm'kC't~1'Cjt' C':trillll'atnur arst0.11irq.~.

Bnugip llwt t(~ lag'0. waT'llltt~grnad.

On t st ek i Ilg~st ori Ug"t'll.
Vatxc Incht bij eiJin,h'l'kol'. dlindcl'. aall

zuig'l'lpnH, ('al'llllt'atl~lI[, of IOHg'l'loj)PrI
hnlltl'1l of nl()('r(~n.

I Tit laat pnort. pn ovprstroolll!'H)(JI"j Pil V('T'
K10pt. dool' l"ooln.an:;lag-.

Hl'rJII1lt'tl 1Po ~tral'\ ai'g'('st<'lr1.

KOllPplin;; Hlipt.

Te v"rh"lpen dool':

j,allller rijd",!.
l;'il1.pr in beJ)l'.ilw I'einig-en cn in olie dorn-

pden.
Lpidillg, kraan cn t.ank reinig"<lrl.
Cat'hurat.(~ur reinigen,
Upllkuw af"tdl<'n. (Zie techno ;;cg'cvenx).
.Juiste boug'i(~ JTlOl1tel'en.
Na la1.ell ~ien dool' een vakman,
I 'al\.lting-en vernieuwen en alle bouten en

JllOpren g-or.d vastl'.etten.

Cilillderkop en cilinder eraf 'lemen en
poort <:n HehoonnHlkcn, zuigerveren can
t !'oleren of deze ook va"t zitt<'n.

Koppelin;; OI'IIÎPUW afstellen. (Zie
Iwppclill;;).

H.lIinH'r in~l('lIen.
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STORINGSTABEL (Vervolg)

---------------------------_.__..
Te hoog benzineverbruik

Vermoedelijke oorzaak:

Lekke benzineleiding of aansluitingen.
Carburateur loopt over.

a. Carburateur vuil.
b. Vlotter lekt.
c. Vlotternaald sluit niet goed af.

Carburateur afstelling niet juist.
Boug-ie met te lage warmtegraad.
Uitlaat- en overstroompoorten of demper

verstopt.
Lekke pakkingen tussen cilinderkop,

eilindcr, aanzuigflens Carl)lll'H.tcur of
losgelopen bouten en moeren.

Tc verhelpen do,)r

Nieuwe henzineleidin!: of aansllil'
nazien.

Carburateur reinigen.
Vlotter vernieuwen.
Rcinig"cn van naald en dckselzittîu,h"
Zonodig' naald met deksel verniellw!'"
Zie technische gegevens.
Bougie met hog-ere warmtegraad lnlll>!. '
(!itlaat- en ov(~rstroompoortell of d~'ll...

• •reInigen.
Pakkingen vernieuwen en alk Illlll'PfI

moeren goed vastzetten.

• •

De motor knalt in de carburateur
--------------------------..

Vcr moe rl e 1 ij kr:o 0 r z a a k: T e vcr hel pen d (I " I'

------------------------------ ,,'

Ontsteking staat verkeerd afgesteld.

Bougie is kortgesloten.

Rou!:ie met te la!,:e warmtegraad,

Carburateur afstelling niet juist.

Ontsteking opnieuw af laten slvilpli ClOc'
vakman.

Bougie reinigen, elektrodenafstand ,"".
troleren 0,4 mmo

De voorgeschreven bougie monter.'n.
(Zie technische gegevens).

Carburateur goed afstellen.
-------------------------_... _._-
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Wendt U zich voor het normale onderhoud, voorzover U dit niet zelf
verzorgt, tot Uw handelaar. Raadpleeg in ieder geval Uw handelaar,
ingllval zich onregelmatigheden mochten voordoen, Zo nodig kan hij zich
hiel'omtl'lmt met ons in verbinding sLellen, oll(ll'r 01ll'avl vau l'rallll'- PU

motornummer. Alleen reclames van handelaren kunnen in behanclelilH!
C,

worden genomen. Verlang bij een eVI'Ilt.uele reparatie altijd de mon~l~B

of leverin~ van originele onderdelen. Bij toepassing vuu lle bijna stcNls
tot telcurstelIing aanleiding g'(WI'IHle imitatic-IIIHlllrdclen wijzen \\ii P1lw
verantw()()rdelijl.hcid af.
Op verzoeken tot het verrichten van reparaties aan Sparta bromfietsen
in onze fabriek kan alleen worden ingegaan, wanneel' deze van hanllelal'en
afkomstig zijn. Het tijdstip van cic reparatie client van te voren dool' de
handelaar met ons overlegd te worden.

Laat bij revisie van de moLor de eilindCl' dool' Uw handelaar aan ons
opzenden Olll uit te slijpen. Dit geeft U :wkerhcid dat het op deskundige
wij7.e geHchiedt, waardoor U na de revisie wem' het grootst mogelijke
profijt van Uw moto!' kunt hel>llen, In één dag gereed en weIl!' retour.
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