
www.oudebromfiets.nl



ENKELE GEGEVENS VAN MIJN ,,SPARTAm 

Motor no. Naam leverancier ... . . . 

Frame no. Adres 

Slot no. Plaats 

Datum van a f l .  Telefoon 

Verzekerd bij Naam eigenaar 

Polis no. Adres 
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SPARTA RIJWIELEN- EN MOTORENFABRIEK N.V. 
APELDOORN (HOLLAND) - TELEFOON (057601 1 02 55* - POSTBUS 5 

i Geachte Sparta bezitte?; 

Door de aankoop van een Sparta bromfiets bent U een van de aeer talrijke 
Sparta gebruikers geworden. W i j  heten U recht hartelijk welkom in deze kring 
van motor- en bromfietsberijders, die al een goede vijftig jaar de wegen in bin- 
nen- en buitenland bevolk'en. Bij de constructie en de fabricage van U w  Sparta 
hebben wij dan ook gesteund op onze lange ervaring in  de motorrijwielbouw., 
een ervaring waarop geen andere Nederlandse - en slechts een enkele buiten- 
landse - fabriek kan bogen. 

U w  bromfiets is een motorisch vervoermiddel en dat houdt in dat U deze met 
overleg dient te behandelen en dat periodiek onderhoud te enenmale noodzakelijk 
is,  wilt U steeds het maximum profijt hiervan blijven trekken. Dit boekje is be- 
doeld als leidraad hierbij. Het geeft U een inzicht in de constructie en in de be- 
handelmg van U w  pas verworven bezit, terwijl voorts regelmatig terugkerende 
onderhoudswerkzaamheden uitvoerig belicht zajn. Leest U deze handleiding eens 
rustig door en volgt U de gegeven adviezen op. Dit is in  U w  direct belang. 

11focht er zich ooit eens storing voordoen, laat U deze dan door een goed vakman 
opzoeken en verhelpen. 

SPARTA APELDOORN 
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L- 1720 

Uw Sparta tour Saxonette of 2 versnellingen 

ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN 

Saxonette 

Motor Saxonette 

Principe 2-tact 

Inhoud 50 cc 

Boring 38 mm 

Slag 42 mm 

Elektr. installatie Bosch vliegwiel- 
ontsteking 
lichtspoel 
6V.17W. 

1 versn. 

Sachs 5012 MA-NL 

2-tact 

50 cc 

38 mm 

42 mm 

Bosch vliegwielontsteking 
lichtspoel 6 V. 17 W. 

Verlichting 

Bougie-type 

gloeilamp koplamp 15/15 Watt (6 Volt) 
gloeilamp achterlicht 2 Watt (6 Volt) 

Bosch 190 M 11 S - KLG F70 (Nederland) 
Bosch W 260 T 1 - KLG F100 (Export) 
of ander fabrikaat van gelijke warmtegraad. 
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ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN 
Saxonette 12 versn. 

2.5 mm voor B.D.P. 11,5-2 m m  voor B.D.P. Ontstekingstijdstip 

Poolschoenafstand 
Onderbrekeropening 
Bougie electroden- 
afstand 
Carburateur 

Smering van 
de motor 

Smering van de 
versnellingsbak 
Koppeling 

(Export 2,5 m m )  
7-11 mm 
0,4-0,5 mm 

(Export 2,6-3 m m )  
7-11 mm 
0,4-0,5 mm 

Ned. I Export I Ned. I Export 

ol ie-ben~inemen~sei  1 : 25, bij gebruik van normale twee- 
takt  olie SAE 40 of SAE 50 (tijdens het inrijden 1 : Z O ) ,  of 
bij gebruik van zelfmengende twee-takt olie 1 : 20, (tijdens 
het inrijden 1 : 1 6 ) .  
Saxonette: 200 cm:] Saxonette olie en voor de 2 versn. 
200 cm3 transmissie olie, SAE 80. 
Saxonette: centrifugaalkoppeling 
2 versn. : staal-frictielamellen 

(tweevoudige natte plaatkoppeling ) . 

/ F l " " " \  ~ z J  
ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN 

1/12/170 
64 

1717 
-- 
IV 

-.. .-. .,, motor-achterwiel 1 

BING1/12/170 
60 

1717 
-- 
IV 

EG 1/12/170 
hoofdsproeier 60 
naaldsproeier l717 

naaldstand I1 

1/12/170 
60 

1717 

I1 

Export:  1 3  : 20 i Export: 13  : 28 
totaal 1 : 14,9 totaal l e  versn. 1 : 23,6 

2e versn. 1 : 13,6 

CT- 
Ned. 98 schakels i Ned. 104 schakels 

Ketting '4" x 3 / 1 ~ "  Exp. 98 schakels Exp. 102 schakels 

Ned.: 13 : 20 
totaal 1 : 14,9 

Banden voor 21 x 2.00; achter 21 x 2:00. 

Ned.:13 : 32 
totaal l e  versn. 1 : 26,7 

2e versn. 1 : 15,6 

Tankinhoud 4 liter, waarvan 0,5 liter voor reserve. 

Gewicht 52 kg.  

Plaats goedk.nummer: op frame rechts boven carburateur. 
Plaats  framenummer : op frame links omder bagagedrager 
Plaats  motornummer : op het motorblok a a n  de linkerkant. 
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HOE WERKT EEN TWEE-TAKT ? 

De twee-takt motor, die zich in een steeds grotere belang- 
stelling verheugt, is onder de verbrandingsmotoren de 
minst gecompliceerde. Dit betekent, dat deze motor, door 
een minimum aan bewegende onderdelen betrekkelijk 
weinig onderhoud vraagt. Ook wanneer later- deze motor 
aan  een revisie toe is, heeft dit zijn voordeel. 
De revisie zal zich dan tot minder onderdelen beperken en 
dit heeft natuurlijk een gunstige invloed op de kosten. Het 
eigenlijke hart van de motor is de ruimte, die gevormd 
wordt door de cilinder met het daaronder liggende carter- 
gedeelte. Dit cartergedeelte, waar dus de krukas in draait, 
is geheel afgesloten zowel van de buitenlucht als van de 
rest van het motorblok, waarin o.m. het koppelings- en veï- 
snellingsmechanisme zijn ondergebracht. Afb. 1 t.e.m. 4 
stellen het inwendige van dit hart schematisch voor. Aan 
de hand hiervan kan de werking van de twee-takt motor 
verklaard worden. 
In  afb. 1 beweegt zich de zuiger naar boven. De benzine- 
damp wordt boven de zuiger samengeperst. Tevens ont- 
staat in de luchtdicht afgesloten carterruimte onder de 
zuiger een onderdruk. Hierdoor wordt via de inlaatopening, 
ook wel inlaatpoort genaamd, benzinedamp afkomstig van Afb  .l 

afb. 2. afb. 3. afb. 4 ,  
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de carburateur aangezogen zodra de inlaatpoort vrijgemaakt wordt door de 
zuiger. 

Afb. 2 stelt de eigenlijke arbeidsslag voor. Tengevolge van de door de bougie 
ontstoken benzinedamp, hetgeen een sterke drukverhoging veroorzaakt, wordt de 
zuiger met kracht naar beneden gedreven. De zuiger sluit nu de inlaatpoort af 
en perst de zojuist aangezogen benzinedamp in het carter samen. 
In  afb. 3 is de zuiger nog verder naar beneden gekomen. Daarbij heeft deze 
allereerst de uitlaatpoort vrij gegeven, waardoor de afgewerkte gassen, die 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, vrijgekomen. Hierdoor wordt via het over. 
stroomkanaal een verbinding met het carter gevormd. De samengedrukte ben- 
zinedamp die hierin aanwezig is, kan zodoende naar de cilinder ontsnappen, waar 
op &t ogenblik een lagere druk heerst. 

In afb. 4 beweegt de zuiger zich weer naar boven. De overstroom- en de uitlaat- 
poort worden door de zuiger afgesloten en het proces herhaalt zich weer. Zoals 
reeds gezegd, springt even voordat de zuiger in de bovenste stand is aangekomen 
aan de uiteinden van de bougie een vonk over. Dit heet voorontsteking. Gedurende 
de tijd die nodig is om de benzinedamp geheel te ontbranden is de zuiger juist 
in zijn bovenste stand aangekomen. Dit tijdstip heeft veel invloed op het goed 
functioneren van de motor. Door allerlei oorzaken kan dit tijdstip op de duur 
wat versteld raken. Het is daarom aan te bevelen dit regelmatig door uw han- 
delaar te laten controleren. 

N A D E R E  K E N N I S M A K I N G  
Bedieningshandles 
De plaatsing van de bedieningshandles is zo eenvoudig en overzichtelijk moge- 
lijk gehouden. 
Zo treft U rechts op het stuur een draaibare handgreep aan, waarmee U de 
toe te voeren brandstof, dus de snelheid, regelen kunt. Deze neemt toe naar- 
mate u dit handvat meer naar U toedraait. (Afb. 5). Naast het gashandvat 
bevindt zich de manette voor de luchtregeling. de zgn. choke. Wanneer deze 
wordt ingedrukt, dan word het benzinemengsel rijker gemaakt. Het gebruik 

Afb.  5 

hiervan moet zich beperken tot het star- 
ten en het wegrijden van de koude 
bromfiets. Bij een warme motor mag 
de choke niet gebruikt worden. De mo- 
tor zou dan kunnen ,,verzuipenv. Voorts 
is rechts nog de voorwielremhandle ge- 
monteerd. 
Verder treft U rechts op het stuur de 
lichtschakelaar aan. Deze heeft drie 
standen: neutraal - grootlicht - dim- 
licht. Vanzelfsprekend brandt wanneer 
de schakelaar in een van deze laatste 
twee standen staat ook het achterlicht. 
Aan de zijkant van de schakelaar is een 
knop aangebracht, de zgn. kortsluit- 
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schakelaar. Wanneer deze bij draaiende motor naar voren wordt geclrukt, kan 
er aan de bougie geen vonk meer overspringen. De motor zal dan stoppen. 
Bij de ~axonet te  is op het uiteinde van de linker stuurhelft de startmanette 
geplaatst, terwijl naast de bel nog de ,,start-rij" schakelaar is gemonteerd 
(afb. 6). 

Afb. 6 

Voor de TWEE-versnellingen versie treft U aan de linkerkant de koppelings- 
handle en het versnellingshandvat aan (afb.7). 

Wanneer deze koppelingshandle ingetrokken is, dan is er geen directe krachts- 
overbrenging tussen motor en achterwiel aanwezig. 

Dit laatste is nl. nodig wanneer de stand van de versnellingsbaktandwielen 
gewijzigd moet worden. Dus bij het in- en uitschakelen. Deze handle moet 
daarbij steeds zonder een enkele uitzondering gebruikt worden. 

Het linkerhandvat is eveneens draaibaar. Hiermede kunt U de versnellingsbak 
bcdienen, 3 standen zijn hier mogelijk. Wanneer dit handvat zo ver mogelijk van 

U afgedraaid is, dan staat de motor in de l e  versnelling. Dit wordt dan door 
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 vrijstand. Dit wordt aange- 
duid met het cijfer 0. Draait U het ver- 
der naar U toe dan wordt de 2e versnel- % 

ling ingeschakeld. Het cijfer 2 geeft dit 
aan. Tijdens het verdraaien van het ver- 
snellingshandvat moet uiteraard de kop- 
pelingshandle worden ingetrokken daar 
deze het versnellingshandvat vergren- 
delt. Tevens moet dit verdraaien bij een 
io~ende  motor eeschieden. Links OD het 
stuur bevindt zich eveneens de bel. Afb .  7 
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De achterrem is uitgevoerd als  terugtraprem en wordt via de pedalen bediend. 
Het stuur is verstelbaar, de stand en de hoogte hiervan kunt U naar  eigen 
keuze afstemmen nadat de expanderbout enige slagen is losgedraaid en naar  
beneden getikt. 

DENKT U EROM DEZE BOUT WEER GOED VAST T E  ZETTEN. 

De stand van  het stuur bepaalt 
w~ede het rijcomfort 

Tanken 
Zoals reeds gezegd heeft deze bromfiets 
een twee-takt motor. Bij dit motortype 
worden de zuiger, de krukas en de kruk- 
aslagers gesmeerd door de olie, die tege- 
lijk met de benzinedamp, via de carbura- 
teur in het carter komt. Daarom is het 
noodzakelijk olie met de benzine te  ver- 
mengen en wel nauwkeurig in de verhou- 
ding van 1 : 20 tijdens het inrijden. Later 
kan  1 : 25 aangehouden worden. Omdat 
de smering van eerder genoemde onder- 
delen uitsluitend met deze olie geschiedt, 
is het zaak hiervoor een geschikte kwa- 
liteit t e  gebruiken. Het allerbeste kunt  u 
twee-takt olie SAE 40 of 50 van een be- 
kend merk nemen. Weiger olie, waarvan 
de oorsprong niet bekend is, daar  het mo- 
gelijk 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 ver- 
nield zou kunnen worden. 

U mag zowel ,,gewoneJ' alsook 
,,superbenzinefl tanken 

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 zogenaam- 
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de zelfmengende twee-taktolie. Bij zelfmengende tweetakt-olie 
moet u echter een wat rijkere mengverhouding aanhouden, 1 : 20, 
tijdens het inrijden 1 : 16. Denkt u er bij het tanken van deze 
olie vooral aan de benzinekraan vooraf te sluiten. Anders be- 
staat de mogelijkheid, dat er  pure olie in de carburateur komt, 
waardoor de motor niet zal lopen. 
Het beste kunt u zo mogelijk bij uw handelaar tanken. U kunt 
dan in elk geval verzekerd zijn van een 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 open vuur in de tank. 
3. Zet de motor wegens vonkgevaar stop. 
4. Dek de vulopening zoveel mogelijk af, wanneer het regent of 

stuift. 
5. Giet het olie-benzinemengsel, vooral wanneer niet aan een 

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

H Reservevoorraad benzine 
De tank heeft een benzinekraan met een reservestand. De reserve- 
voorraad is voldoende om tot een tankstation te kunnen rijden, 

A f b .  8 wanneer de tank met normaal geopende kraan leeg gereden is. 

De benzinekraan heeft naast een zeef in de tank nog een klein zeefje Doven 
in de benzineleiding (afb. 8). Reinigt u dit wel van tijd tot tijd, en zeker dus 
wanneer zich een verstopping mocht voordoen. 
De stand van de benzinekraan is als volgt: 

naar achter ( Z )  gesloten 
naar beneden open 
naar voren (R)  reserve 

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. 
Bedenkt, dat niet alleen de levensduur van de banden, maar ook uw rijcomfort 
van deze spanning afhankelijk is. 
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I s  inrijden eigenliik nodig ? 

Deze vraag kan dankzij de moderne 
fabricagemethoden met ,,neew wor- 
den beantwoord. Toch is het goed 
de motor gedurende de eerste 500 
kilometer wat te  ontzien. Rijdt u dan 
ook gedurende deze periode niet al 
te  fors en voer de snelheid 
rustig op, schakelt u tijdig terug 
wanneer dat nodig is. Het verdient 
voorts aanbeveling tijdens de eerste 
500 kilometer de snelheid wat te 
wisselen. Neemt u tenslotte de sme- 
ring in het begin wat ruimer, 1 : 20 
is dan de beste mengverhouding bij 
gebruik van twee-takt olie SAE 40 
of SAE 50. Bij toepassing van zelf- 

Het recept is afwisselen 

mengende twee-takt olie kan het beste 1 : 16 worden aangehouden. De mengver- 
houding mag na 500 km teruggebracht worden naar 1 : 25 (tweetakt olie 
SAE 40 of SAE 50) of 1 : 20 (zelfmengende twee-takt olie). 

STARTEN EN RIJDEN 

Wanneer U het voorgaande aandachtig heeft doorgenomen kunt U nu wat 
meer ervaring met Uw Sparta gaan opdoen. 
Allereerst dient de motor gestart te  worden. Voor de Saxonette door de zgn. 
standstartinrichting is dit wel heel erg eenvoudig. U dient er zich allereerst van 
te  vergewissen of de ,,start-rij" schakelaar in de ,,start" positie staat, dat is 
naar U toegekeerd (zie ook afb. 6.). U opent nu de benzinekraan en U brengt 

Het starten 

de pedalen in de start positie 
(pedaal naar voren en lichtelijk 
naar boven wijzend). U trekt de 
startmanette in. Wanneer U nu 
onder wat gas geven bij inge- 
drukte choke, de pedalen rond- 
draait en de startmanette laat 
opkomen zal de motor aanslaan. 
Bij het starten van de warme mo- 
tor moet het gebruik van de 
choke vermeden worden. 
Loopt de motor dan plaatst U de 
start-rij schakelaar in de rijstand. 
Dit mag alleen gebeuren bij sta- 
tionair draaiende motor (laag 
toerental van de motor dus), 
daar er anders beschadigingen in 

19 
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het inwendige van de motor kunnen ontstaan. Wanneer U hierna gas geeft 
rijdt U weg. Tijdens het rijden regelt U de snelheid met het gas. Rijdt de brom- 
fiets gerust stevig, dat is veel beter voor de motor dan wanneer U de brom- 
fiets erg langzaam berijdt. Wanneer U wilt stoppen draait U het gas dicht 
en U remt af. Komt de snelheid onder een bepaalde grens dan wordt de motor 
geheel automatisch ontkoppeld, dus de motor brengt dan geen kracht meer 
over op het achterwiel. U kunt dus zo met draaiende motor stoppen en wachten. 
Wilt U weer wegrijden, dan geeft U eenvoudig gas, het toerental van de motor 
neemt toe, de koppeling gaat geleidelijk aan pakken en U gaat weer rijden. 
Wanneer U een lange afstand wilt afleggen raden wij U aan de motor niet 
voortdurend ,,vol gas" te rijden, maar af en toe eens wat snelheid te minderen. 
Het is ook mogelijk de motor te starten door met de bromfiets als een gewoon 
rijwiel weg te fietsen. De ,,start-rij" schakelaar dient in de ,,rij1' positie 
geplaatst te zijn. Heeft U enige vaart gekregen dan trekt U de startmanette 
in tot de motor begint mee te draaien, hetgeen vrijwel onmiddellijk het geval is. 
Direct hierna laat U de startmanette weer los. U merkt dat hierdoor wanneer 
U een weinig gas geeft en gebruik maakt van de choke (bij koude motor) de 
motor aanslaat. Door hierna meer gas bij te geven gaat U snelheid winnen. 
Deze laatste startmethode kan ook gebezigd worden wanneer onverhoeds de 
kabel van de start-rij schakelaar mocht zijn gebroken. 

Voor de twee versnellingen geldt: 
Eerst controleren of het versnellingshandvat in de neutrale stand, dus op O staat. 
De pedalen kunt U in de goede startpositie draaien, door de koppelingshandle 
in te trekken. 

Om de motor gemakkelijker in beweging te brengen dient U tijdens het starten 
even de decompresseurhevel (links op het stuur) in te trekken, en meteen weer 
los te laten. 
Het beste is de motor even op temperatuur te laten komen. U trekt thans de 
koppeling in en zet de motor in de eerste versnelling. Onder gelijktijdig gas 
geven (vooral niet razen) kunt U nu de koppeling langzaam laten opkomen. 
Door middel van de gashandle dient de snelheid geleidelijk tot ongeveer 15 km 
per uur opgevoerd te worden. 
Hierna kan de motor in de 2e versnelling geschakeld worden. U trekt daartoe 
de koppeling in, waarbij U tegelijkertijd de gashandle helemaal sluit. U draait 
nu de handgreep geheel naar U toe en laat de koppeling weer langzaam op 
komen. U kunt nu weer gas bij geven en daarmede de snelheid verder opvoeren. 
Het is ook mogelijk de motor te starten door de bromfiets als 'n gewone fiets 
(met pedalen) bij ingeschakelde l e  versnelling enkele meters te rijden. Wanneer 
de koppeling onder gelijktijdig gasgeven langzaam wordt losgelaten, slaat de 
motor eveneens aan. 
De motor moet stevig gereden worden, d.w.z. U moet de motor niet met lage 
toerentallen, laten lopen. Het is dus zaak bij het oprijden van steile hellingen 
tijdig de motor terug te schakelen naar een lagere versnelling. 
U doet dit als volgt: Gas terugnemen. Koppeling intrekken. Lagere versnel- 
ling inschakelen. 
Koppeling l 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 rijden schaadt niet alleen de motor, 
maar ook alle delen van de overbrenging. 

21 
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Nimmer mag bij een vrij hoge snelheid (b.v. 25 kmluur) plotseling van de 2e 
versnelling teruggeschakeld worden naar  de l e .  E r  ontstaat dan een enorm 
grote krachtstoot, die buitengewoon slecht is voor alle bewegende onderdelen. 
Deze ,,sprongenu kunnen tot ,,brokkenu aanleiding geven. 
De snelheid moet alleen met de gashandle geregeld worden, nooit door een half- 
ingetrokken dus slippende koppeling, omdat deze daardoor vroegtijdig kan 
verslijten. 

- 

Aanbevolen snelheden km/h) 

motor 2 versnellingen: 
minimaal maximaal 

l e  versnelling 5 20 
2e versnelling 15 40 

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  gas 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 
l e  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 
de smeri~ng geen gelijke tred houdt met het verhoogde toerental. Het ontkoppelen 
van de motor heeft echter ook zijn bezwaren, omdat dan de wegligging van d-, 
bromfiets niet zo goed Is als bij ingeschakelde motor. De vrijloop mag bij 
bergafwaarts rijden in geen geval worden ingeschakeld. 

Stoppen 2 versd. 

Dit doet U door net gas  af t e  sluiten. U kunt  nu geleidel~jk afremmen. Komt de 
snelheid hierbij beneden de r'ninimumgrens, waarbij de motor nog soepel zou 
lopen, dan ontkoppelt u de motor en schakelt u de vrijstand in welke zich tussen 
de l e  en 2e versnelling bevindt. Wanneer de bromfiets stilstaat,  kan  de motor 
afgezet worden, door het kortsluitercontact op de lichtschakelaar te  bedienen. 
Stopt u even, al is het voor een kort oponthoud, dan moet de benzinekraan 
gesloten worden. Maak hier een vaste gewoonte van, want het is niet denkbeel- 
dig, dat  bij een geopende kraan benzine in het carter k a n  lopen door een kleine 
lekkage van de vlotterpen, b.v. doordat zich tussen naald en zitting een klein 
vuiltje bevindt. Tijdens het s tar ten hierna zou deze benzine ernstige beschadi- 
ging kunnen veroorzaken in het inwendige van de motor. 

Stoppen Saxonette 
Dit doet U dus door het gas  af  t e  sluiten. U kunt nu geleidelijk afremmen. 
Bij kortstondige stilstand zet U uiteraard de motor niet af .  Bij langere stilstand 
wel. 
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Remmen 
De Sparta bromfiets is voorzien van 
twee prima werkende remmen, waar- 
van de voorste bediend wordt door mid- 
del van het handle a a n  de rechterkant 
op het stuur. 
De achterremnaaf werkt door terug- 
trappen. Hoewel het remmen op zich- 
zelf weinig moeilijkheden oplevert, is 
het toch nuttig om hiervoor enige aan- 
wijzingen te  geven. 

Afb .  9.  H e t  s t e l p : ~ n t  van de  voorrem 

l--"- 
-- ---- 
y -w I n  de eerte plaats is het 

belangrijk om er een ge- 
-- < woonte van te  maken 

A de voorrem tegelijk met 
f L * . < de achterrem te gebrui- 

ken. I n  noodgevallen zal 
Uw remafstand daardoor 
aanmerkelijk korter wor- 
den, dan wanneer U &n 
rem gebruikt. Indien het 
remmen met beide rem- 
men niet Uw gewoonte 
zou zijn, dan  is het veel 
moeilijker om in het 
reactiemoment, dat bil 
gevaai. beschikbaar is, 

Afb. 10. klier kcin de achterrem worden bijgesteld beide remmen snel te  
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. Tracht er dus een gewoonte van te  maken 
een soepele rijder te  worden door tijdig gas af te  sluiten en eventueel rustig 
bij t e  remmen. Uw eigen veiligheid is hier ten zeerste mee gebaat. Bovendien 
verlengt U hierdoor de levensduur van Uw bromfiets. 
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Denkt U er. om de rem niet te laten ,,slepenn, d.w.z. voortdurend door middel 
van de voet druk naar  beneden uit te oefenen op het pedaal, dat  naar achteren 
gericht is, zodat U doorlopend iets zou remmen. De naaf wordt dan te  heet, 
waardoor de remvoering op de duur verbrandt. 
Vooral als U lange hellingen afrijdt moet U er  aan  denken dat  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. 
Door het gebruik zullen de remvoeringen op den duur wat  afslijten. De vrije 

slag in  de remhevel op het s tuur  en 
van de pedalen wordt dan t e  groot. 
Een en ander kan  gemakkelijk bijge- 
steld worden en wel door de voor- 
rem door middel van de kabelstel- 
schroef juist boven de voornaaf 
(afb.  9)  en voor de achterrem door 
het moertje achter de remhevel iets 
a a n  t e  draaien (afb. 10) .  

Fiefsen met de Soxonette 
I n  principe kunt  U met Uw brom- 
fiets gewoon fietsen. I n  dat  geval 
bedient U de startmanette dus niet. 

Het  gebruik  i w n  d e  v o o r r e m  Wel moet de ,,start-rij" schakelaar 
is heel  helrr)i!lri.jk hiertoe in de ,,rij" positie staan. 

Fietsen met de versnellingen bromfiets 

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

Apropos i 1  

Een motor is een gecompliceerd geheel. Bij draaiende motor zijn e r  tal van onder- 
delen in beweging en wel met grote snelheden. Denkt u maar  eens a a n  de heen 
en weer flitsende zuiger (zo'n 5000 maal per minuut),  de diverse snel rond- 
draaiende assen, tandwielen, enz. enz. Dit heeft tot gevolg, dat  geen enkele 
zuiger-verbrandingsmotor geheel geruisloos kan werken. Elke motor maakt  
dan ook wel wat bijgeluidjes, waartegen niets te  doen is en die overigens totaal 
niets te betekenen hebben. Hoort u dus in de motor een klein tikje of een 
dergelijk geluidje, maakt  u zich dan niet ongerust. 

Apropos 12) 
Bij de zuigerverbrandingsmotor wordt de heen en weergaande beweging van de 
zuiger omgezet in een draaiende beweging van de krukas. De bewegingsleer leert 
da t  er bij een dergelijk proces trillingen ontstaan. Hiertegen is absoluut niets te  
doen. De trillingen die dus onvermijdelijk in de motor ontstaan, dragen zich over 
op het rijwielgedeelte en de berijder zal deze dan ook kunnen waarnemen. Bij de 
huidige stand van zaken in de techniek is dit niet helemaal te voorkomen. 
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HET ONDERHOUD 
Hoewel Uw Sparta zeer weinig onderhoud vraagt, zijn er toch enige punten, 
waaraan de nodige aandacht moet worden besteed. 
Achter in dit boekje vindt U een overzichtsschema van de periodieke onder- 
houdswerkzaamheden. Vanzelfsprekend is hier uitgegaan van een gemiddeld 
gebruik. Voor hen die elke dag flinke ritten maken, is het derhalve aan te 
bevelen met kortere tussenpozen de aangegeven werkzaamheden te (laten) ver- 
richten. 
Geregeld en doelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en storingen. 
Wordt een vervoermiddel dit onderhoud geheel of gedeeltelijk onthouden, dan 
is ,,pechw onvermijdelijk. In  plaats van ,,pech" moet men dan spreken van ,,eigen 

schuld". Enige bijzonder belangrijke punten geven 

Het onderhoud bespaarl: 
geld 

wij hieronder nog aan: 
De motor steeds stof- en vuilvrij houden en vooral 
tijdens de winterperiode regelmatig ontdoen van 
pekel die aan de motor weinig goeds uitricht. 
Aan een schone motor zijn gemakkelijker kleine 
storingen te herkennen, die dan tijdig kunnen wor- 
den verholpen. 
De koelribben van de cilinderkop en de cilindermantel 
zorgen er  voor, dat de motor niet te  heet wordt. 
Zorgt u ervoor, dat zij hun taak naar behoren kunnen 
uitvoeren en niet door vervuiling hierin belemmerd 
worden. De buitenkant dus steeds ontdoen van ver- 
ontreinigingen zoals bv. wegvuil. 

Alle van buiten te  bereiken schroeven en moeren na de eerste 500 km en later 
van tijd tot tUd op vastzitten controleren. 

Schoonmaken van he) lakwerk 

Het lakwerk mag nooit droog schoongemaakt worden. Hierdoor zouden er 
ontelbare krasjes, veroorzaakt door harde stof- en zanddeeltjes, op komen en 
dit zou op den duur de gelakte delen een dof aanzicht geven. Het beste kunt u 
een en ander met een in de handel zijnd poetsmiddel reinigen. Vraagt u hier- 
omtrent even aan uw handelaar voorlichting. 
Hierna kunt u het lakwerk in de was zetten. Hardnekkig vuil op dubbelzit of op 
zadel kan eventueel met groene zeep verwijderd worden. 
Waarschuwing: Petroleum mag onder geen beding voor het schoonmaken van 
het lakwerk gebruikt worden. De glans kan hierdoor geheel verdwijnen. 
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De koppeling van de Saxonette 

De koppelingsorganen vormen een zeer voornaam onderdeel bij elke motor. 
Bij uw bromfietsmotor geschiedt de bediening hiervan geheel automatisch, 
waarbij dan gebruik wordt gemaakt van de middelpuntvliedende of centrifu- 
gaalkracht. Bij een bepaald toerental van de motor gaat de centrifugaalkracht 
de veerkracht die de koppeling vrij houdt overwinnen en er komt dan een 
overbrenging tussen de krukas en het achterwiel tot stand. Zo bedient dus 
indirect het gashandvat de koppeling. Bepaalde voorzorgen tijdens het rijden 
behoeft U niet in acht te  nemen met het oog hierop, daar het in- en uitkoppe- 
len zoals opgemerkt geheel automatisch plaatsvindt. 
Het is wel nodig dat de kabel, die bevestigd is aan de startmanette van tijd 
tot tijd wordt bijgesteld door middel van de kabelstelschroef juist rechts boven 
op het carter. Dit is noodzakelijk door het op den duur enigszins rekken van 
de kabel. 
Stelt U een en ander steeds zo af dat de decompresseur en de koppeling in wer- 
king treden wanneer de startmanette juist halverwege aangetrokken is. Laat 
U jaarlijks door Uw dealer voorts nog wel de afstelling van de koppeling als 

de koppeling uit twee verschillende 
groepen platen. De ene groep is met de 
motor verbonden, terwijl de andere met 
het achterwiel in verbinding staat. Door 
de druk van strakke veren worden deze 
twee groepen op elkaar gedrukt. Door 
de koppelingshandel in te trekken wordt 
de werking van deze veren opgeheven. 
E r  is dan geen directe krachtsoverbren- 
ging tussen de motor en het achterwiel 
meer mogelijk. Wanneer nu de koppe- 
lingshandel bij draaiende motor lang- 
zaam losgelaten wordt. gaan de platen 
elkaar ,,pakkenw. In het begin slippen 
deze nog over elkaar, dit wordt echter 
snel minder en wanneer de koppelings- 
handel geheel losgelaten is. drukken de 

zodanig controleren. 

De koppeling van de 2 versn. 
De koppeling van de motor is een van de zwaarst belaste onderdelen. Hierbij 
nemen vooral de koppelingsplaten een voorname plaats in. I n  principe bestaat 

c = speliny aan het koppelings- 
hefboom aan het stuur 

s = speling aan de koppa2in.w- 
hefboom aan de motor 

Afb. 1 1  
u 
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platen elkaar zo strak aan dat de ene groep de andere zonder nog te  slippen mee- 
neemt. 
Het spreekt vanzelf dat door dit aanvankelijk slippen de koppeling heet wordt. 
Houdt U derhalve deze periode zo kort mogelijk. Ook is het nu wel duidelijk, 
aat er, om wat voor reden dan tok, nooit met een slippende koppeling gereden 
mag worden. De platen zouden immers veel te heet worden en op de duur zelfs 
verbranden. In verband met een en ander is het werkelijk van veel belang dat 
ae koppeling goed is afgesteld. Toen Uw bromfiets de fabriek verliet was dit 
vanzelfsprekend het geval, maar doordat de bedieningskabels in de loop der 
t ~ j d  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 doar 
Uw handelaar te  laten controleren. 

Het afstellen van de koppeling geschiedt als volgt : 
A. Aan de hefboom op het carter wordt de bowdenkabel losgemaakt en gecontro- 

leerd of men het einde van de koppelingshefboom a (afb. 11) ongeveer 10 mm 
heen en weer kan bewegen. Indien dit niet het geval is, dient de koppeling 
te worden bijgesteld volgens punt C. 

B. De kabelstelschroef b (afb. 11) van de koppelingskabel wordt bij koude motor 
zo afgesteld dat aan de koppelingshefboom aan het stuur een speling van 
1 tot 3 mm overblijft (c, afb. 11). 

C. Slijtage van de beklede koppelingsplaten dset de speling aan de Iroppelings- 
hefboom aan het stuur afnemen. Door de kabelstelschroef b (afb. 11) in te 
schroeven k m  de noodzakelijke vrije slag weer worden verkregen. 

D. Is het niet mogelijk de kabelstelschroef verdor in te draaien of heeft de kop- 
pelingshefboom aan de motor geen 10 mm speling meer, dan moet het dek- 
seltje aan de rechterzijde van de motor geopend worden (afb. 12). De inwen- 
dige koppelingsschroef c met contramoer b wordt nu toegankelijk. Na 
de contramoer te hebben losgedraaid wordt de stelschroef zover uitgeschroefd 
dat de onder punt A vereiste speling aan de koppelingshefboom aan de 
motor (afb. 11) weer aan- 

Afb.  12 
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Versnellingsbak 
De smering van de versnellingsbak geschiedt met een goed bekend staand merk 
transmissieolie, voor de Saxonette 200 cm:{ Saxonette olie en de 2 versn. 200 cm:! 
transmissieolie SA@: 80. De olie in de versnellingsbak moet als volgt vernieuwd 
worden: 
l e  verversing na ca. 1000 km. 
Ze verversing vervolgens regelmatig iedere 3000 km, of jaarlijks wanneer per 
jaar minder dan 3000 km gereden wordt. Het verversen van de olie kan het 

beste geschieden na een lange 
tocht met de bromfiets, daar 
dan de olie in de versnellings- 
bak door de warmte dun ge- 
worden is, en daardoor beter 
afvloeit. De olie-aftap, de olie- 
controle en olie-vulschroef 
moeten voor het uitschroeven 

deze voor het verwijderen van de olie aftapschroef b, in tweede versnelling wordt 
gezet. Men laat nu alle aanwezige olie weglopen, door de bromfiets beurtelings 
naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts te  laten hellen. Na het weer 
indraaien van de controle- en de aftapschroef, kan het carter gevuld worden met 
200 cc transmissieolie SAE 80. 
De olie kan worden ingebracht via de olievulschroef, die zich juist achter de 
carburateur bevindt, op de rechter motorhelft. 

Versnellingen afstellen 
De schakelhefboom aan de motor (onder de carburateur) wordt door middel 
van het versnellingshandvat aan het stuur, via de kabel bediend. In de ver- 
snellingsbak bevindt zich een veer, die dit handvat steeds in de grootste ver- 
snelling tracht te trekken. Opdat de nok van het koppelingshandel goed in de 
uitsparingen van het handvat valt, en de merktekens der versnellingen in de 
juiste stand staan, moet de kabel juist zijn afgesteld. 
Hiertoe dienen de stelschroeven op de uiteinden der kabels. 

Afb. I J  A. = oliecontrolenchroef 
B. = olieaftnpschrosf 

goed worden gereinigd. Voor 
het verversen wordt de olieaf- 
tapschroef b en de oliecontrole- 
schroef a verwijderd (afb. 13). 
Let op: De inschakelhevel van 
de Saxonette motor dient op 
starten, dus naar U toe te staan, 
terwijl het bij de twee versnel- 
lingen motor noodzakelijk is dat 

Om na de demontage de kabel weer te monteren wordt het contramoertje zo 
ver mogelijk op de stelschroef gedraaid. en de stelschroef zo ver mogelijk in- 
geschroefd. Voor het afstellen van de schakeling zet men het handvat in de 
grootste versnelling. Het schakelhefboompje op het carter wordt door de veer 
automatisch in de grootste versnelling gedrukt. Ter controle hiervan draait 
men het achterwiel heen en weer. Na de kabel in het schakelhefboompje ge- 
legd te hebben, schroeft men de stelschroeven zover uit totdat er slechts een 
kleine speling aan  de buitenkabel blijft. Is deze afstelling bereikt dan klopt dit 
met de merktekens op het handvat. 
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De bougie (afb. 14) 
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 voor- 
zien is. 
De bougie dient om d.m.v. een elektrische vonk het 
gasmengsel in de cilinder te ontsteken. Hier is onge- 
veer een spanning van 10.000 volt nodig, die door de 
ontstekingsspoel wordt opgewekt. 
E r  zijn verschillende soorten bougies in de handel. 
Men spreekt daar van ,,kouden en ,,warmev bougies. 
Een koude bougie kan door zijn speciale vorm de 
warmte die deze door de verbranding van de gassen 
krijgt, tamelijk snel kwijt, een warme bougie daar- 
entegen moeilijker. 
Wanneer met twee-taktmotoren langzaam wordt 
gereden dan verdient het in het algemeen de voor- 
keur 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 laat- 
ste geval een warme bougie gemakkelijk te heet kan 
worden, waardoor de bougiepunten kunnen gaan Afb. 14. De bougie 

a 
gloeien en het mengsel vroegtijdig ontstoken kan worden. Voor Uw Sparta brom- 
fiets raden wij U aan: Bosch W 190 M 11 S of KLG F70 (Export Bosch W 260 
T 1 of KLG 8100) of een ander goed merk met een overeenkomstige warmte- 
graad. Wanneer u een verkeerde bougie gebruikt, dan kan dit nodeloze storing 
en zelfs vernieling in de motor veroorzaken. 
De afstand van de bougiepunten moet 0,4 - 0,5 mm bedragen. Deze punten kun- 
nen op den duur wel wat inbranden en moeten daarom na f 3000 km opnieuw 
ingesteld worden. Het is ook aan te bevelen de bougie van tijd tot tijd 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. 
De bougiekabel wordt op de bougie aangesloten via een zgn. ontstoringskap. 
Deze dient om radio- en televisiestoringen, die zonder kap door de bougie zouden 
worden veroorzaakt, te voorko- . 
men. Het verwijderen van de kap 
geeft beslist geen enkele verbete- 
ring wat betreft de ontsteking of 
het verbrandingsproces in de motor 
De dynamo die op de motor van - - 
Uw Sparta bromfiets gemonteerd 

) wordt is van het bekende ,.Bosch9' 
fabrikaat en levert de hoogspan- 

1 ning voor de ontsteking en de 
wisselstroom laagspanning voor 
de verlichting. De spanning hier- Geen verblindend licht voeren 
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van is bij normaal gebruik 6 volt, terwijl het totaal ontwikkeld vermogen hierbij 
17 watt bedraagt. De koplamp is verstelbaar en dus ook de hoogte van de licht- 
~undel.  De koplamp mag niet zo worden ingesteld dat het licht verblindend is. 
De laagspanning voor de verlichting. Deze laatste spanning is bij normaal ge- 
bruik 6 volt, terwijl het totaal ontwikkeld vermogen hierbij 17 watt bedraagt (zie 
afb. 15). De koplamp is verstelbaar en dus ook de hoogte van de lichtbundel. 
De koplamp mag niet zo worden ingesteld dat het licht verblindend is. 

f' - ..- ,... ?. . .. . .. 
nw-rsuea L 
' Y  , . *W - . 

\_. I 
Afb. 15. De elektrische instnllatie (Sparta tour; 

Het afstellen van de ontsfeking 
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 oversprin- 
gen om het gasmengsel tot ontbranding te brengen. Dit tijdstip wordt geregeld 
door het zgn. onderbrekermechanisme en is bij de montage van de motor nauw- 
keurig afgesteld. Op den duur kan dit echter wat versteld raken, zodat het aan 
te bevelen is om dit elke 3000 km te controleren of te laten controleren. 
Ook is het noodzakelijk vuile of vette onderbrekerpunten te reinigen, wat het 
beste gaat door een vetvrij reepje blik tussen de contacten te klemmen en heen 
en weer te trekken. Indien de punten iets ingebrand zijn, kunnen deze met een 
zeer fijn vijltje (contactvijltje) weer glad gemaakt worden. 
Verder is het aanbevelingswaardig om bij deze gelegenheid tevens het smeer- 
viltje, dat dient om de onderbrekernok in licht geoliede toestand te  houden, met 
olie iets te smeren. Te veel is verkeerd, hierdoor kunnen de onderbrekerpunten 
vet worden en zodoende ontste- 
kingsmoeilijkheden veroorzaken. 
De voorontsteking is juist inge- 
steld wanneer het merkteken M 
(afb. 16) op het vlie,wiel zich 
precies tegenover de streep op het 
carter bevindt op het ogenblik dat 
de contactpunten juist gaan ope- 
nen. Dit laatste is eigenlijk al- 
leen zuiver vast te stellen indien 
men over speciale apparatuur be- Ontsteking, bron van kracht 

39 l 
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schikt. Bovendien is niet alleen de juiste voorontsteking van groot belang, doch 
ook een juiste poolschoenafstand. Dit is de afstand ( a )  tussen het uiteinde van 

de kern (schoen) van de ontstekingsspoel 
en de deze kern zojuist gepasseerde 
magneet (pool) gemeten tijdens het licht- 
moment van de punten (afb. 17). De pool- 
schoenafstand bepaalt in hoge mate de 
kwaliteit van de vonk aan de bougie. (Dat 
dit uiterst belangrijk is om een goede 
werking van de motor te verzekeren be- 

P l 

Afb. 16. O = bovenste dode 
M = moment van 

steking 
40 

. - 

hoeft geen betoog. De poolschoenafstand 
wordt versteld met de contactpuntafstand. 

De voorontsteking wordt versteld met de 
grondplaat. De beste volgorde is: eerst 
de poolschoenafstand regelen en wanneer 
deze eenmaal tussen de voorgeschreven 7 
en 11 mm is, de voorontsteking instellen. 

punt 
ont- Afb. 17. Poolschoenafstand 

Het afstellen van de pool- 
schoenafstand gebeurt op de 
volgende manier : 

1. Het vliegwiel zover in de 
draairichting (zie pijl op het 
vliegwiel) verdraaien tot de 
onderbrekerpunten geheel 
geopend zijn. 

2. Het boutje, waarmee het 
onderbrekerplaatje beves- 
tigd is, iets los schroeven. 

3. Het excenterboutje met een 
schroevedraaier zover ver- 
draaien tot de contactpunt- 
afstand 0,4-0,5 mm be- 
draagt. 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 iets vóór het bovenste 
dode punt). Wanneer U tussen de onderbrekerpunten een stukje zeer dun pa- 
pier (sigarettenpapier) schuift, kan dit op het moment van openen net iets 
verschoven worden. In deze stand van het vliegwiel controleert U de pool- 
schoenafstand. Vindt U een poolschoenafstand groter dan 11 mm, dan moet 
U de contactpuntafstand iets wijder stellen. Bedraagt de poolschoenafstand 
daarentegen minder dan 7 mm dan dient de contactpuntafstand nauwer ge- 
steld te worden. Een en ander volgens punt 1 t.e.m. 4. 

Het afstellen van de voorontsteking geschiedt als volgt: 
Het lichtmoment van de contactpunten wordt bepaald zoals hierboven is aan- 
gegeven. 
Het merkteken ,,M" op het vliegwiel dient nu tegenover de streep op het carter 
te staan (enkele mm afwijkingen zijn toegestaan). I s  dit nu niet het geval, 
dan moet men vaststellen of in de draairichting van het vliegwiel gezien, het 
merkteken ,,M" zich bij het openen van de onderbrekerpunten vóór ( te  vroege 
ontsteking) of na de op het carter aangebrachte streep ( t e  late ontsteking) 
bevindt. Vervolgens wordt met potlood een streepje op het vliegwiel gezet 
tegenover de streep of het carter. 

U draait nu de drie schroeven van de ankerplaat los (de plaat waar de spoelen 
zich op bevinden). Constateert U te veel voorontsteking dan draait U de anker- 

plaat enigszins in de draairichting van de motor; bij te late ontsteking draait U 
de ankerplaat tegen de normale draairichting van de motor in en zet deze weer 
goed vast. 
Nu opnieuw het ontstekingstijdstip controleren en zonodig nogmaals volgens 
bovenstaande methode corrigeren. 

N.B. Het afstellen van de ontsteking kunt U veel beter overlaten aan Uw 
handelaar, die over speciaal gereedschap hiervoor beschikt. 

Iets over de carburateur (afb. 1 8 )  

De carburateur heeft als functie een gasmengsel van brandstof en lucht in de 
juiste verhouding aan de motor te leveren. Hier staat een gasmengsel, dit wil 
dus zeggen, dat er geen vloeibare benzine in de cilinder komt. De benzinedamp 
moet met lucht vermengd worden, omdat bij elke vorm van verbranding nu 

t eenmaal lucht onontbeerlijk is. 
I 
l Een carburateur is dus eigenlijk een vergasser. In de vlotterkamer van de 

carburateur bevindt zich de vlotter. Wanneer in deze vlotterkamer de benzine 
het juister peil bereikt heeft, sluit de vlotter door middel van een naald, de zgn. 
vlotternaald, die aan de vlotter vast verbonden is, de vlotterkamer en daarmee l 

de benzinetoevoer af. E r  kan dan geen brandstof uit de tank in de carburateur 
meer stromen. Wanneer nu de motor loopt en brandstof tot zich neemt, komt 
het benzineniveau in de vlotterkamer lager te liggen en de vlotter, die hierop 

l drijft, zakt tevens, waardoor de vlotternaald de benzinetoevoeropening vrij geeft. 
Er stroomt dan weer brandstof in de vlotterkamer. 
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Vanuit de vlotterkamer 
komt de benzine, via de 
hoofdsproeier, onder in 
de eigenlijke carbura- 
teur. Hier op dit punt is 
een spruitstuk geplaatst, 
de zgn. naaldsproeier; 
hierin komt nu de ben- 
zine te staan. Wanneer 
de motor loopt, dan ont- 
staat er in het carter 
tijdens de compressie- 
slag van de motor een 
onderdruk. Dit veroor- 
zaakt in de carburateur 
een zuiging. De brand- 
stof wordt nu, doordat 
a.h.w. de lucht vlak nvnr 

~ - . -- 
Afb. 18. Principe-schema Bing-carburateur het brandstofniveau in 

de sproeier wordt aan- 
gezogen, vergast. Dit gas mengt zich met deze lucht en gaat via het inlaat- 
membraan en het carter naar de cilinder. 
De hoeveelheid gas-lucht-mengsel die doorgelaten wordt, wordt geregeld met 
de sproeiernaald en de gasschuif, die te zamen door de gashandle op het stuur 
bediend worden. 

De aangezogen lucht wordt d.m.v. een lucht- 
filter van verontreinigingen zoals zand, stof 
etc. ontdaan. Dit is een belangrijk onderdeel, 
dus van tijd tot tijd is reiniging noodzake- 
lijk. Iedere 3000 km in ieder geval. Rijdt U 
echter veel op zanderige of stoffige wegen, 
dan moet dit vaker gebeuren. Het luchtfilter 
kan het gemakkelijkst in benzine gespoeld 
worden. Wanneer daarna het filter droog is 
moet U dit in olie onderdompelen en het na 
uitlekken weer monteren. De olie ,,vangtw de 
stofdeeltjes, omdat deze laatste hierdoor aan 
het filter blijven kleven. 

Demontage en reiniging van de carburateur 

l 
Na demontage van de motorbeschermkappen 
is de carburateur bereikbaar. Nadat U de 
bovenring die zich onder de tule bevindt, hebt 
losgeschroefd, kan de gasschuif uit het car- 

l 
Luchtfilter niet vergeten burateurhuis getrokken worden. 

Na verwijdering van de bowdenkabel met de gasschuifveer kan de naalcl met 
i 

1 
het borgveertje en het daarop liggend drukplaatje naar boven gedrukt worden. 

i In de naald bevinden zich vier inkepingen; door verplaatsing van liet borg- 
veertje in een der inkepingen is de naald hoger of lager te  stellen. 

l 
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VLOTTERKAMER 

HOOFDSPROEIER 

Rechteraanzich.t van d e  carburateur 

Wanneer het borgveertje in de 
groef geschoven wordt die zich 
meer naar het einde van de naald 
bevindt, wordt het mengsel armer, 
terwijl verplaatsing van het veer- 
tje naar een groef die zich meer 
naar het midden bevindt een 
rijker mengsel veroorzaakt. U 
kunt dus door de naald lager 
of hoger te stellen de motor min- 
der of meer benzine toevoeren. 
Houdt U zich echter in principe 
aan de opgegeven naaldstand. 
Tijdens hogere snelheid of top- 
snelheid werkt voor het grootste 
gedeelte de hoofdsproeier. Hier- 
aan kunt U niets verstellen. Deze 
hoofdsproeier bevindt zich rechts 
aan de zijkant van de carburateur 
en kan bij storing er gemakkelijk 

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 bevind zich 
een schroefje, dat dient voor het sneller of langzamer stationair lopen. 
Dit schroefje dient zover teruggesteld te wordcn. dat de motor juist niet 
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afslaat als het gashandvat geheel teruggedraaid is. Dit afstellen moet bij een 
warme motor geschieden. Eventuele speling in de gaskabel kan met de kabel- 
stelschroef boven op het carburateurhuis opgeheven worden. 
Na het uitschroeven van de plug onder aan de carburateur is de naaldsproeier 
bereikbaar. De ruimte hieronder kan nu en dan voor reiniging in aanmerking 
komen, omdat eventueel bezinksel in de benzine zich hier zal neerslaan. 
De vlotter en het inwendige van de vlotterkamer zijn bereikbaar door het 
afschroeven van het deksel. Eventueel bezinksel in de vlotterkamer dient van- 
zelfsprekend verwijderd te worden. Denkt U er ook aan het geleidebusje, waar 
de vlotternaald in rust, af en toe schoon te maken. 
Doordat de olie, die de krukas, de krukaslagers en de zuiger smeert, tegelijk 
met de brandstof de motor binnenkomt, moet U vooral niet zelf met de carbu- 
rateurafstelling gaan experimenteren. Door bv. de motor ,,zuinigerM te stellen 
zoudt U de smering in gevaar kunnen brengen, met alle ongenoegen van dien. 
Hier geldt dat zuinigheid de wijsheid bedriegt. 

j Bedenkt voorts, dat bij een klein motortje ook alle onderdelen klein zijn. Het is 

l dus hier extra noodzakelijk te waken tegen verontreinigingen. Volgt U daarom 
de raadgevingen aan het begin van het boekje onder het hoofdstuk ,,tankenn 
nauwgezet op. 

l Het luchtfilter bevindt zich in de aanzuiggeruisdemper die d.m.v. een klemband 
op zijn plaats wordt gehouden. Het luchtfilter kan uit de aanzuiggeruisdemper 
geschoven worden. 
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Ontkolen 
Door de verbranding van de benzine en de olie in de cilinder ontstaat er een 
Iroolafzetting op de zuiger cn in de cilinderkop en verder op plaatsen waar de 

afgewerkte gassen langs stromen, zoals de uit- 
laatpoort, de beide overstroompoorten en de uit- 
laatdemper. Dit vernauwt dus de afvoerkanalen. 
Doordat hierdoor de afgewerkte gassen niet meer 
voldoende kunnen ontsnappen, komt de aanvoer 

A 
Oatkolen bij slechte trek 

van verse brandstof in het gedrang. E r  wordt 
minder aangezogen. Het gevolg hiervan is dat het 
vermogen van de motor afneemt; in het begin 
bijna nog niet. later echter duidelijk merkbaar. 
Het is dan ook gewenst de motor elke 3000 km 
te (laten) ontkolen en in ieder geval zodra de 
motor aan vermogen afneemt. Het beste kunt u 
dit in een goede reparatiewerkplaats laten doen. 
Mocht u echter eventueel dit zelf willen verrich- 
ten dan kunnen wij u niet genoeg waarschuwen 
om vooral niets aan de zijkant van de zuiger te 
doen. Deze moet precies zo gelaten worden als 
hij is, dus ook niet alleen maar schoonmaken. 
Ook dient u er  voor te waken dat er  geen kool- 
deeltjes in het carter vallen. 
Deze zullen hier later weinig goeds uitrichten. De 

cilinderkopbouten behoren regelmatig te worden aangedraaid. Dus niet eerst 
een bout helemaal vastzetten, dan de tweede enz. Nee, eerst alle vier een weinig, 
dan alle vier nog iets verder enz. De uitlaatdemper (afb. 19) op de aangegeven 
punten schoonmaken. Verandert u vooral niets aan de demperconstructie. De 
goede functie van de motor wordt hierdoor verstoord, waardoor deze langzamer 
gaat lopen, terwijl het uitlaatgeluid zeker zal toenemen. De uitlaatpijp wordt 
met behulp van vuurvaste kit in de uitlaatdemper gemonteerd. 

\_-E DELEN REGELMATIG REINIGEN v 
I Afb. 19.  De doorvoergaten, alsmede het uitneembare achterstuk behoren van tijd 
1 tot tijd gereinigd te worden 
l 
f 

Kabels, handles en standaard 

Bowdenkabels, bedieningshandles en standaard moeten steeds licht beweeglijk 
i gehouden worden en dit kan alleen door regelmatig smeren bereikt worden. 

Eij het smeren van de bowdenkabels kunt U het beste enige druppels olie in 
de bovenste opening van de buitenkabels laten druppelen en de handle heen 

1 en weer bewegen. Ook de start-rij schakelaar af en toe wat geven! 
Gegrafiteerde kruipolie kan hier ook goed gebruikt worden. 
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Kilometerteller [indien aanwezig) 

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 3000 km is doorsmeren van de aandrijving in elk geval 
noodzakelijk. Maak ook af en toe de aandrijving en de directe omgeving hiervan 
stof- en zandvrij. De aandrijfkabel dient eveneens elke 3000 km gesmeerd te 
worden. Gebruik hiervoor enkele druppels normale motorolie. Laat de olie aan 
de onderkant van de kabel (dus bij de aandrijving) hierin lopen. De tellerklok 

II 

Afb.  20 8 cm ~peling hier 

50 

behoeft geen onderhoud. 

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

Ketting 
Uw Sparta is voorzien van een 
geheel gesloten kettingkast. Dit 
neemt echter niet weg, dat 
smering en onderhoud van de 
ketting toch beslist noodzake- 
lijk is. In de kettingkast be- 

vindt zich een opening, die afgesloten wordt met een eenvoudig te verwijderen 
rubber dop (afb. 20). Via deze opening kan de ketting met de oliekan gesmeerd 
worden. Voorts mag in geen geval de ketting te  strak gespannen zijn. 
Dit is niet alleen funest voor de ketting zelf, doch hierdoor worden eveneens de 
beide kettingwielen grondig vernield, omdat deze hierdoor onder t e  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 vanzelfsprekend ook niet goed de ketting vrij slap af te stellen. Dit geeft 
gerammel, terwijl daarbij het gevaar voor aflopen zeker niet denkbeeldig is. 

Het uitkoken bevordert 
de levensduur 

Voorts moet de ketting regelmatig gesmeerd wor- 
wen (zie tabel achter in dit boekje). 
Een te droge ketting slijt overmatig snel, geeft kans 
op breuk en vernielt de kettingwielen. Het verdient 
bovendien aanbeveling de ketting periodiek, bv. elke 
3000 km te demonteren en daarna goed in benzine 
uit te wassen. Voordat u de ketting weer monteert 
kunt u deze het beste in verwarmd zgn. kettingvet l 

onderdompelen. Bij een dergelijke grondige schoon- 
maakbeurt is het niet nodig de ketting nog eens 
extra met olie te smeren. 
Tegen het afnemen van de ketting wordt nog al eens 
opgezien. Toch is dit eigenlijk eenvoudig en het hier 
beschreven onderhoud komt de levensduur zeer ten 
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goede, zodat dit demonteren de 
moeite ongetwijfeld loont. Het 
achterste gedeelte van de ket- 
tingkast kan nadat de achter- 
asmoer los is gedraaid, eenvou- 
dig door dit naar achteren te 
schuiven worden afgenomen. 
Demonteren van de ketting 
kan het gemakkelijkst gedaan 
worden met behulp van een 
tweede, eventueel oude ketting. 
U haakt deze dan aan de bo- 
venste helft van de ori~inele " 
ketting, nadat de verbindings- 
schakel is losgenomen afb. 21). 
Het is hierbij de zaak de beide uiteinden van de ketting bij elkaar te houden; 
veiligheidshalve is het het beste aan de onderste kettinghelft een ijzerdraad te 
bevestigen. Hierdoor kan tevens aan de ketting getrokken worden, totdat u 
deze kunt afhaken. Met behulp van de verbindingsschakel dient de juist gemon- 
teerde ketting vastgezet te worden, anders is het mogelijk dat een van de helften 
in de kettingkast valt, waar deze moeilijk te bereiken is. 
Wanneer de afgehaakte ketting schoon 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. 22). 

A f b .  21. Het  verzuisselen van de ket t ina 

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 slijtage 
die tengevolge hiervan optreedt aan de kettingwielen is zo groot, dat binnen 
korte tijd én de ketting én de kettingwielen vernieuwd moeten worden. Nadat de 
~ e t t i n g  gespannen is, moeten de wielen onderling in lijn gericht worden. Dit is 
voorwaarde voor een goede wegligging. U kunt dit het eenvoudigste controleren 
door een rechte lat langs voor- en achterwiel te leggen. 
Evenals de kettingspan- 
ning kunt u de stand van 
het achterwiel met de 
kettingspanners regelen, 
vanzelfsprekend nadat de 
achterasmoer losgedraaid 
is. I s  eenmaal de juiste 
stand bereikt dan dient 
de achterasmoer weer 
stevig vastgezet te wor- 
den. Hierna moeten de 
contramoertjes van de 
kettingspanners nog even 
aangedraaid worden om 
verlies van kettingspan- 
ner en verplaatsing van 
het achterwiel te voor- 
komen. Afb. 22 
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Het uitnemen van het achterwiel 

Nadat u de asmoer enige slagen heeft losgedraaid kan de achterste kap van de 
kettingkast worden afaenomen door deze naar achteren te trekken. Daarna draait 
u het-wiel zover d a t  de verbin- 
dingsschakel van de ketting op het 
kettingwiel zit, waarna het borg- 
veertje en plaatje verwijderd en 
de verbindingsschakel er uit geno- 
men kan worden. E r  moet nu wel 
op gelet worden, dat het bovenstuk 
van de ketting niet in de ketting- 
kast wegschiet. Het onderstuk van 
de l etting kunt U rustig laten 
hangen. Hierna kan de asmoer 
geheel afgedraaid en de steekas 
uitgenomen worden (afb. 23). 
Het achterwiel kan nu naar achte- 
ren getrokken worden en wanneer 
u de bromfiets iets schuin houdt, 
kunt u dit er uitnemen, nadat de 
remstang is losgenomen van de 
remhevel. Afb. 23. Het uitnemen van het 

achterwiel 

Bij het weer monteren plaatst u het wiel weer tussen de achtervork, waarbij u 
er op moet letten dat de remplaatverankering goed in de uitsparing van de rem- 
plaat valt. Vervolgens de steekas erin schuiven en de asmoer er op draaien, doch 
nog niet vastzetten. Ketting monteren (zie vooral onderhoud ketting) en de 
kettingspanning controleren. Ook er  op letten dat de wielen goed in de lijn 
staan. Zonodig een en ander bijstellen met de kettingspanners. (Contramoer 
hierna weer goed vastdraaien). I s  dit alles in orde dan kan de achterste kap 
weer aangebracht worden en de asmoer goed vastgedraaid worden. Tenslotte 
wordt de remstang weer gemonteerd en vastgezet. 
De achterrem kan bijgesteld worden door middel van de spannermoer, welke 
zich achter aan de remstang bevindt. Enige vrije slag moet hierbij natuurlijk 
aanwezig zijn, zodanig dat het wiel licht loopt als dit rondgedraaid wordt. 

Het uitnemen van het voorwiel 

Na het verwijderen van de remkabel en km-tellerkabel kan het wiel eenvoudig 
worden uitgenomen door de asmoeren los te draaien. Bij het weer monteren de 
asmoeren goed vast aandraaien. 
De voorrem kunt u bijstellen door middel van het kabelstelboutje. Ook hier moet 
het voorwiel vrij kunnen draaien en mag de remvoering niet aanlopen. Neemt u 
liever de speling van de remhandle iets aan de ruime kant. U krijgt op die 
manier een wat grotere uitslag, voordat de remwerking zich goed doet gelden. 
Dit' geeft u een betere beheersing van de voorrem. 
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Voorvork 
De voorvork is van het bekende telescoop-type en wordt d.m.v. olie afgedempt 
en gesmeerd. De bewegende delen hiervan zijn de verchroomde onderstukken, 
onderling verbonden door de stabilisator en de vooras. 
Deze onderstukken, waarin lagers zijn ingeperst van speciaal materiaa!, ge- 
leiden 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. Onder in de voorvork bevindt zich motor-olie met een 
dikte van SAE 50. De hoeveelheid per vorkpoot is 120 kubieke 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 echter aan de fabriek nauwkeurig vastgesteld, zodat hiervan niet 
te snel mag worden afgeweken. Periodieke verversing van de olie is niet nodig. 
Mocht er echter aanleiding bestaan de olie te  vervangen, dan kunt u dit het 
beste door uw handelaar laten doen. Het is sterk af te raden de vork zelf te de- 
monteren. Laat u dit liever over aan een vakman. 

Achtervering 
De achtervering behoeft getn enkel onderhoud. 
De schoskdemper behoeft eveneens geen enkel onderhoud. Het is niet nodig de 
olie hierin te verversen. E r  bevindt zich overigens per schokdemper 35 cm:' 
cardan-olie SAE 140. De schokdemper kan eventueel gedemonteerd worden door, 
na de schokdemper allereerst van de bromfiets verwijderd te hebben, de bovenste 
helft enkele slagen linksom te draaien. Na het afdraaien van de bovenste bus en 
het demonteren van de veer kan hetzelfde met de onderste bus gedaan worden. 

Balhoofd 

Indien IJ enige speling bemerkt, 
dient U deze direct bij te (laten) 
stellen om een goede wegligging, 
ook voor de toekomst te verzeke- 
ren. Indien dit niet wordt bijge- 
houden dan kunnen in de bal- 
hoofdcups ,,putjesu ontstaan, wat 
op den duur onaangenaam sturen 
ten gevolge heeft. Te vast aan- 
stellen is eveneens verkeerd en 
kan dezelfde moeilijkheden ver- 
oorzaken. Het stuur moet te allen 
tijde gemakkelijk draaibaar zijn. 
Het balhoofd kan bijgesteld wor- 
den met de balhoofdmoer, nadat 
van te voren de moer bovenop de 
dekplaat is losgedraaid. Deze moet 
vanzelfsprekend na het bijstellen 
weer vast worden aangedraaid. 
Het constateren van balhoofdspe- 
ling kan 't eenvoudigst gebeuren 
door met aangetrokken voorrem 
het stuur in langsrichting wat Afb.  24. Balhoofd 
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heen en weer te  bewegen. Eventuele speling verraadt zich dan onmiddellijk, wan- 
neer U de duim op de balhoofdmoer en de wijs- en middelvinger op de balhoofd- 
m i s  onder de balhoofdmoer houdt. 

LANGERE TOCHTEN 
Mocht U op Uw Sparta  eens graag een langere tocht willen ondernemen, zo 
bv. naar  Duitsland, België of Oostenrijk of Italië misschien, dan kunt  U dat 
gerust doen, waarom eigenlijk niet?  Het individuele reizen heeft veel voor 
op het reizen ,,en masse", dikwijls in overvolle bussen of treinen. Bovendien 
is geen vervoermiddel zo geschikt om veel van het landschap te  zien, waarbij 
dan toch grote afstanden kunnen worden afgelegd als juist de bromfiets. 

Wel moet U een grote tocht niet on- 
voorbereid beginnen. Naast reisdoel, 
reisweg etc. moet U er voor zorgen 
dat  Uw bromfiets zich in topconditie 
bevindt. Maakt U dus vooral een af- 
spraak met Uw dealer en laat  hem 
Uw vervoermiddel eens helemaal na- 
lopen. Maak wel zo'n afspraak tijdig, 
zodat Uw dealer dus alle tijd en zorg 
a a n  deze inspectie kan besteden. Gaat 
U ook niet weg op halfsleetse banden, 
maar  zorg er voor dat  alles prima 
voor elkaar is. Dan is d.e kans op 

Vakantietochten pech onderweg erg klein. 

Xnige reserve-onderdelen zoudt U zekerheidshalve nog mee kunnen nemen, al- 
hoewel het natuurlijk niet mogelijk is alle onderdelen t e  dupliceren; trouwens dit 
zou ook volkomen overbodig zijn. 

U kunt wel volstaan met: 

een bougie 
een duplolamp 
een achterlichtlampje 
enkele spaken 
een binnenband 
enkele bouten en moeren 
bandenplakmateriaal 
(eventueel nog een koppelingskabel en een ketting) 
Waarschijnlijk kunt  U deze delen wel van Uw dealer betrek- 
ken op condities dat  U naderhand deze weer kunt inleveren 
onder restitutie van de kostprijs. 

Tankt  U onderweg bij tankstations, die een bekend merk vertegenwoordigen. 
Dikwijls werkt men in het buitenland wat  betreft de mengsmering met per- 
centages. Een mengverhouding van 1 : 25 noemt men dan een mengverhouding 
van  4%. Een mengverhouding van  1 : 20 een mengverhouding van 5%, 1 : 16 
komt overeen met 6%. Let U e r  dan wel op of U met zelfmengende olie dan 
wel met olie S A E 4 0  of SAE 50 te  maken heeft. Hier hangt immers weer de 
voorgeschreven mengverhouding mee samen. 
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Voor de Saxonette 
Uw bromfiets s taa t  in de bergen zijn mannetje. Zijn de hellingen bijzonder 
lang en steil, zoals bij bepaalde bergpassen, gunt U Uw bromfiets dan een 
ogenblikje rust,  waarbij U dan zelf van de vergezichten kunt genieten. Het  kan  
voorkomen dat  U na een tijdje in bergachtig gebied gereden te  hebben niet 
meer kunt zien of een weg stijgt dan wel daalt. Dit vreemde verschijnsel kan 
U misleiden en U zou daardoor ten onrechte kunnen concluderen dat  er waar- 
schijnlijk iets niet met  Uw motor in orde is omdat de trekkracht schijnbaar 
vermindert. 
Het afdalen van hellingen is in feite lastiger dan het beklimmen hiervan. 
Voorzichtigheid is hier zelfs geboden. Op de motor kunt  U nauwelijks afrem- 
men, zodat U dus de remmen hierbij t e  hulp moet roepen. U dient Uw remmen 
niet constant te  gebruiken; door de aanhoudende wrijving worden deze dan 
te heet en zouden zelfs kunnen verbranden. Veel beter is het af en toe krachtig 
af te  remmen en wel beurtelings met de voor- en achterrem. De remmen krijgen 
dan de gelegenheid weer af te  koelen. 

De versnellingsversie 
Het rijden in de bergen levert in het begin misschien wat moeilijkheden op. 
Bij het beklimmen van hellingen moet u e r  altijd voor zorgen dat  de motor 
een hoog toerental houdt, dus altijd tijdig en snel terugschakelen als dat nodig 
is. Schakelt u te laat terug dan verliest u t e  veel snelheid, waardoor het toerental 
van de motor te  veel terugloopt. Dit is dan niet zo eenvoudig weer op te voeren. 
Dus nogmaals tijdig en snel terugschakelen. Het  afdalen van hellingen is eigen- 
lijk veel lastiger dan het beklimmen ervan. Dat  komt omdat u op de motor zo 
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goed als  niet kunt  afremmen. U doet e r  het beste aan  de motor in de fioogste 
versnelling te  laten staan, geen gas  te geven en beurtelings met de vóór- en de 
achterrem flink bij te remmen. Dus niet lange tijd de rem laten slepen, deze 
wordt hierdoor te  warm. Het is veel beter krachtig te remmen gedurende kortere 
tijden. 
Schakelt u niet de motor in de vrijstand, wel kunt u als u lange hellingen afdaalt 
van tijd tot tijd even ontkoppelen en dan weer gasgeven. E r  komt dan weer wat  
verse olie bij de bewegende delen van de motor. 

WINTERBERGING 
Wanneer u uw bromfiets 's winters en- 
kele maanden liever niet gebruikt dan 
moet u deze niet zomaar in een vochtige 
schuur neerzetten. De bromfiets zal dan 
niet zonder belangrijke schade opgelopen 
te hebben, in het voorjaar uit zijn winter- 
slaap te voorschijn komen. Het  lak- en 
chroomwerk zal er mogelijk niet beter 
op worden, maar  veel ernstiger schade 
k a n  de roest in het gezonde har t  van uw 
motor te  weeg gaan brengen. De corrosie 
die hier optreedt is des te  verraderlijker, 
omdat u er niets van bespeurt. Eerst  
veel later komt deze schade a a n  het 
licht. Dan is het helaas te  laat. 
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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 behoorlijke afstand 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 (zgn. 
condens), verdampt dan. 
Wanneer u nu zo met de bromfiets terugkomt, kunt u het beste de benzinekraan 
sluiten en de motor zo lang laten doordraaien totdat alle benzine in de carbu- 
rateur verbruikt is. Vervolgens giet u door het bougiegat ongeveer 10 cm3 anti- 
corrosieolie. Nu de motor door middel van een pedaal enkele keren rondtrappen. 
De olie krijgt dan gelegenheid overal te komen. U kunt nu nog enkele cm3 in de 
cilinderkop brengen en daarna de bougie weer indraaien. 
De olie in de versnellingsbak kunt u laten zitten. In  het voorjaar moet deze 
echter vervangen worden. Ook de ketting mag niet vergeten worden. 
Het inwendige van de benzinetank kunt u roestvrij houden door deze geheel 
met de gebruikelijke brandstof te vullen. 
Het motorcarter en de omgeving hiervan laat zich het beste reinigen met benzine, 
waarin wat olie gemengd is. Gebruik echter thans wat meer olie d m  gewoonlijk. 
De chroom- en aluminiumdelen behandelen met zuurvrije vaseline, nadat ze 
vanzelfsprekend schoongemaakt zijn. Geeft u voorts uw bromfiets nog de ge- 
bruikelijke 1000 km smeerbeurt. 
Het lakwerk moet met was een goede beurt hebben. 
Wanneer u tenslotte de banden van de grond af plaatst, kunt u met een gerust 
hart uw Sparta in het voorjaar weer tevoorschijn halen. 
Een 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 beginnen. 
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Wendt U zich voor het normale onder- 
houd, voorzover U dit niet zelf ver- 
zorgt, tot Uw handelaar. Raadpleeg in 
ieder geval Uw handelaar ingeval zich 
onregelmatigheden mochten voordoen. 
Zo nodig kan hij zich hieromtrent met 
ons in verbinding stellen, onder opgave 
van frame- en motornummer. Alleen 
reclames van handelaren kunnen in be- 
handeling worden genomen. Verlang bij 
een eventuele reparatie altijd de mon- 
tage of levering van originele onderdelen. 

Bij toepassing van de bijna steeds tot 
teleursteLling aanleiding gevende imi- 
tatie-onderdelen wijzen wij elke verant- 
woordelijkheid af. 

Op verzoeken tot het verrichten van re- 
paraties aan Sparta bromfietsen in onze 
fabriek kan alleen worden ingegaan, 
wanneer deze van handelaren afkomstig 
zijn. Het tijdstip van de reparatie dient 
van te voren door de handelaar met ons 
overlegd te worden. 
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EEN GOEDE RAAD TOT BESLUIT H e t  is b.v. verboden met uw bromfiets : 
Wij hebben gemeend U thans voldoende over de eigenschappen van Uw bromfiets 
te hebben ingelicht. Wanneer U de raadgevingen in deze handleiding opvolgt, 
zult U, zoals zovelen, veel genoegen van Uw Sparta beleven. Dit is dan ook 
onze uitdrukkelijke bedoeling. 
Op dit punt aangekomen, hangt dit echter ook veel van U zelf af.  Het perio- 
dieke onde~rhoud vertrouwen wij geheel a a n  U toe. Helpt TJ ons dit vertrouwen 
niet te  beschamen. Dan is er nog een belangrijke factor waar  u rekening mee 
moet houden. Dat  is het ver- 
Keer, dat  ieder jaar drukker 
wordt en dat  helaas ieder jaar 
ook meer slachtoffers vraagt.  
Het blijkt daarbij dat  praktisch 
alle ongelukken terug t e  voeren 
zijn tot menselijke fouten en dat  
het aantal waar  echt ,,pechM 
bij komt kijken, zeer gelring is. 
Het is natuurlijk om te begin- 
nen nodig dat  U zelf correct 
rijdt, zonder ooit een enkel ri- 
sico te  nemen. Het  verkeer is 
een samenspel, waarbij ver- 
schillende ,,spelregels1' gelden. 
Maakt U die regels eigen, en 
houdt U er  zich steeds aan.  Het verkeer is een sccmenspel 

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. 

- Meer dan éen passagier te vervoe- 
ren (dus geen twee kinderen zoals 
op do fiets).  

- Een maximum-breedte van meer dan 
75 cni te  hebben (bagage i .  

Sneller te  rijden dan 40 km per uur. 

- In  de bebouwde kom een snelheid 
van 30 km per uur te overschrijden. 

Als bromfietser behoort U op rijwielpaden t e  rijden. Deze ook voor bromfietsen 
verplichte rijwielpaden worden aangegcven met een rond blauw bord met witte 
fiets. 
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Een soort rijwielpaden is voor U verboden, nl. die welke aangeduid worden 
met een zwart rechthoekig bord waarop staat  ,,RijwielpadM in witte letters, 
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. E r  zijn meer regels en bepalingen. 
Ook de verkeersborden moet U goed kennen en er  vanzelfsprekend naar han- 
delen. 
Tracht steeds in elk opzicht U ook op de weg correct te gedragen. Probeer 
steeds fouten van anderen door Uw manier van rijden onschadelijk te maken. 
Bij een aanrijding ook buiten Uw directe schuld wint U niets, integendeel 
U kunt daarbij veel verliezen. 
Laat U zich vooral niet angstig maken, noch door ,,kennissenw noch door publi- 
katies van ongelukken in de dagbladen. Vraagt U zich slechts bij het doorlezen 
hiervan af: Had dit ongeluk door een beter rijden van de niet schuldige voorko- 
men kunnen worden? TJ zult verbaasd staan hoe vaak deze vraag met ja beant- 
woord kan worden. Wanneer U naast de technische raadgevingen deze wenken 
daadwerkelijk opvolgt, dan zijn wij er zeker van dat U veel rijgenoegen van Uw 
bromfiets zult hebben. 
Wij wensen U veel prettige kilometers op Uw Sparta! 

Sparta Rijwielen- en Motorenfabriek NV 

APELDOORN 

PERIODE 

Elke 3 
maanden 
of 1000 km 

Elke 6 
maanden 
of 3000 km 

ONDERHOUD. EN SMEERTABEL 

ONDERDEEL 

Stuurslot 
Stuurhandles 
Bowdenkabels 
Remhevelschamierpunten 
Pedalen en standaards 
Ketting 
Bel 

Bougie 

Balhoofd 

Aandrijving km-teller 
Aandrijfkabel km-teller 
Stuurdemper 

SMEER- 
MIDDEL 

olie SAE 20 

vet 
olie SAE 20 

WIJZE VAN SMEREN 
OF ONDERHOUD 

Oliekan 
Kettingspanning controleren en 
nastellen 

Uitschroeven en grondig reinigen 
met staalborstel 

Controleren op speling 

Doorsmeren enkele druppels 
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PERIODE 

ONDERHOUD- EN SMEERTABEL 

ONDERDEEL l SMEER- WIJZE VAN SMEREN 
MIDDEL OF ONDERHOUD 

Elke 6 
maanden 
of 3000 km 

Jaarlijks 
of elke 
3000 km 

Ketting 

Ontsteking 

Cilinderkop 
Bovenkant zuiger 
Uitlaatpoort 
Uitlaatdemper 

Luchtfilter 

Versnellingsbak 

Naven 
Pedalen 

Versnellingsbak 

Ket t ingvet  

olie SAE 20 

Saxonette : 
Saxonette «iie 
versnellingen : 
olie SAE 80 

S a x o n e t t ~  : 
Saxonette olie 
versnellinger] : 
olie SAE 80 

Ketting demonteren, zorgvuldig rei- 
nigen in benzine, daarna in ver- 
warmd kettingvet dompelen. 

Smeerviltje smeren, onderbrekerpun- 
ten controleren op afstand, vooront- 
steking controleren. 

Ontkolen. inwendige van de demper 
goed reinigen. 

Reinigen in benzine, daarna in olie 
dompelen. 

Controleren, zonodig bijvullen. 

Demonteren, reinigen en voorzien 
van nieuw vet. 

Verversen. 

Laat bij revisie van de motor de cilinder door 

Uw handelaar aan  ons opzenden om uit t e  slij- 

pen. Dit geeft U zekerheid dat het op deskundige 

wijze geschiedt, waardoor U na de revisie weer 

het grootst mogelijke profijt van Uw motor kunt 

hebben. 

N.B. Regelmatig alle bouten en moeren aandraaien en de 
start-rij-schakelaar niet vergeten ingevet t e  houden 
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WIST U DAT? 

de SPARTA Rijwielen- en Motorenfa- 
briek N.V. m.u.v. de motor, verder bijna 
alle onderdelen voor haar  Fietsen en 
Bromfietsen zelf vervaardigd ? 

Zo worden er ook voor Uw bromfiets 
nog diverse praktische accessoires ge- 
fabriceerd, die het comfort nog meer 
vervolmaken t.w. 

REENSCHILDEN 

voor een ideale bescherming. 

AFDEKPLAID 

t e  monteren op beenschilden, voor een 
NOG betere bescherming tegen ons nuk- 
kig klimaat. 

KOFFERREK 

vow bagage achterop. 

VOORDRAGER h 4 a =  
voor kleinere pakjes (eventueel in 
mandje).  

DUO ZIT 

VOETSTEUNEN 

voor duo passagier. 

ZIJSTANDAARD 

voor snel en veelvuldig parkeren. 

i 
i Uw leverancier zal U gaarne over deze 

nuttige attributen alle inlichtingen wil- 
len verstrekken. 
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