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BERINI M 13
Samenges{eld naar gegevens vers{reÍ<{ door N.V. Motoreníabriek
Pluvier {e RofÍerda m door V. IJ. Buck en L. Overgauw

Geintroduceerd: 1949.
I

n

I{leuren- Zwatt, rood, groen en blauw.
Motornummer is ingeslagen: op het platte deksel.
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I
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BEDIENINGSORGANEN

Links op het stuur koppelingshandle, rechts op het stuur

gasmanette.

MATEN EN GEWICHTEN

Gewicht motor (droog) 7L/z kg.
:!o

l

Gewicht met rijwiel 27 kg.

BENZINE EN OLIE

fnhoud benzinetank ea 1-.4 l. Mengverhouding 1 : 25. Olie SAE
Verbruik ca 1 liter per 60 km.

40.
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TECHNISCHE GEGEVENS

'2-tact
omkeerspoelVfotortype: 1 cylinder
ling met roterende gasschuif.
Boring en slag 36 x 32 mrn.
{Jylinderinhoud 32 ec5.9 : 1
Compressieverhouding0.888 : 1
Verhouding slag en boring
VERMOGENGEGEVENS

Ivlaximum vermogen 0.1 pk bij 4000 t/min.
Snelheid bij 1000 t/min. 7.6 kmlu.
Snelheid (max.) bU 5000 t/min 38 km,zu.
Zuigersnelheid bij 500O t/min. 1050 Ít/rnin.
Rem pk 0.6.
I(limvermogen (zonder pedaalhulp 5-6 /6.
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Montage van motor: zie hiervoor speciare rverkpraats-instructies.
cyrinderkop: aluminium, ,leles,tigd met 4 moeren op de tapeinden .waarmee
ook de cylinder bevestigd i!. Cylinderkoppakking: komt niel voor.
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cylinder: gíetijzer, met twee overstroompoorten en een uiilaatpoort.
Cylindervoetpakking: grafiet.
fnla,a,tpa,kking: geïmpregneerd papier.

uitla,at: plaatijzeren richaam met 6 schotjes, open eind, rengte pup zs cm,
flens
op cylinder met 2 schroeven.
Uitla,atpa,kking: koper/asbest.
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Carter: lichtmeta.ai, B delig.
zuigerz lichtmetaal, vrak, hoogte 86 mrn, compressiecentrum z4.J
mm.
Diam. bovenkant mantel 8b.91 mm.
Diam. onderkant mantel B5.gB mm.
Diam. 1e zuigerdam B5.gg mm.
Diam. 2e zuigerdam 35.89 mm.
Speliag bovenkant mantel 0.11__{.12 rnm.
Speliag onderkant mantel 0.06_0.02 mm.

zuigerveren: uitwendige diam. 86 mm
0.009 tot 0.02b
(gemonteerd),
breedte 7.4 +
- _ 0.010 tot 0.015mm
2 mm
mm.
!..O8.mm,
_hoogte
ein-dspeling *:11-:!l*1:1"*f
9.1b, ralonct-s1ot 0.15 mm f 0.1b mm,
.t 1.1
zgdelingse speling in groef 0.6 tot
mm,bpwaartse speling in'groei o.ozs
tot 0.045 mm.

g
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Zuigertrren: diam

l

Zuigertrrenbus: inw. diam. 9 mm, uitw.
diam. 11 mm, lengte 11 .mm,

I
'

I
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0.005.

8.0.P

Drijf,stang: ECMo, uit een stuk geperst,
lengte v. hart tot hart Oer ogen-64 mm.

a
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Krukas: diam. vliegwielzijd,e L2 run, aan_
drijfzijde 15 mm- Op de krukas is een
roterende gasschuif gemonteerd.
ISlaat -opent 90" voor B.D.p., inlaat
sluit 30" na B.D.p.
Totale inlaattijd 120".

Ifoofdla,gers: aanzuigzijde 1 kogellager
620L (32 x 12 x 10 rnm), carterzijdë 1
k-ogellager 6202 (85 x L5 x 11 àm),
platte deksetzijde 1 kogeltager 6201.
Big-endlager: 10 rollen 3

x b mm in bronzen kooi.
Bougio: Kr'G type F b0 of Bosch type w 125 T 1. Electrodenafstand
0.400.45 mm.
Ontsteking: 'Wico-pacy FW 1091 Z of FW 1131 z.
of : Eosch MZ/UN 1/t7e R2 of Rb (zonder lichtspoel)
of tsosch LMILIN
(met lichtspoel). puntenafstelting 0.45 mm.
!/17O
Voorontsteking 1.g mm voor B.D.p. bi1-"82 cc, (26 cc 1.b
mm).
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aangesloten op het carter door middel va^n een korte aanzuigbUis'
Carbura,teur:
--^;;;i, typó
mm, gass?out. Éooia"p"oeier 32, naaldsproeier.diam. 0.745
g
2.4
of':
vlotter
.-.
schuif nr. 4, .trálApó"iti" áiaauXt" siot, gewictrt
sproeier 45, gewicht vlotZeniIh type 1O USIËl"iA-troeier +à,
"i"ïiottaire
ter 5.4 g of :
Elncarwi met vlotter enautomatischechoke.Hoofdsproeiertijdensinriiden
58, daarna 56 of 54.
in gemonteerde
Lengte gaskabel buiten 82 cm, binnen moet de aJstand
z!jn'
mm
35
soldeerniPPel,
ronde
en
toestand, tussen kabelhuls

mm, drukveer
Koppellngsveren: vrije lengte trekveer 97 mm, drukveer 20'3
van de kabel 9 mm.
langer'
Lengte koppelingskabel buiten 76.5 cm, binnen 95 cm ofaan
uiteinde'
nippel
verstelbare
de
bij
meten
mm,
te
Speling 0.5-1

ONDERHOUDSCHEMA
L

km of ca' 5 rlj-uren:
a. bougie controleren en reinigen, eventueel electroden-afstand bijstellen
(0.45 mm);
en
b" alle bouten en moeren controleren (vooral de eylinderkopmoeren)

Na do eersto

c.
d.

100

eventueel vastzetten;
bevestiging van de motor aan het rijwiel controleren;
afstelling van de koppeling controleren, eventueel bijstelien'

n. Na elke 500 km of 'ca, 25 rij-uren:
a- luchtfilter schoonmal<en;
b. bougie controleren'en reinigen, eventueel electroden-afstand bijstellen
(0.45 mm);

c. alle bouten en moeren controleren (vooral de cylinderkopmoeren)
' eventueel vastzetfen;
d. bevestiging van de motor aan het riiwiel controleren;
e. afstelling van de koppeling controleren en eventueel bijstellen'
rII.

1

z

:

Na, elke 1000 km of ca 50 rij-uren:
a. carburateur en luchtfilier reinigen;
(0'45 mm);
b. onderbrekerpunten controleren en eventueel bÍqjstellen
c. smeerviltje van onderbrekernok van een druppel olie voorzien;bijstellen
d. bougie controleren en reinigen, eventueel electroilen-afstald
(0.45 mm);
en
e. alle bouten en moeren controleren (vooral de cylinderkopmoeren)
eventueel vastzetten;

f. bevestiging van de motor aan het rfwiel controleren;
c.afstellingvandekoppelingcontrolereneneventueelbljstellen.

Í
1
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fV. Na elke 150O km of ca, 75 rij-uren:
Ats sub II genoemd en bovendien:
f. de cylinderkop, uitlaatpoort en bovenkant van de zuiger ontkolen'
V. Na elke 2000 km of ca 100 rii-uren:
Als sub III genoemd en bovendien:
h. de knalPot ontkolen'
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EPARAïI E-HAN D LEI D I N G
INHOUD:

1 Verwijderen van de motoï
2 Het aq,nbrengen van de motor
3 Ontkolen van de motor
4 Demontage en montage van ontsteking
5 Demontage en montage van onderbrekernok
6 Demontag-e van carterd.eksel
8 Verwijderen van aandrijfrol
9 Demontage van carterhelften
10 Demontage van krukas uit carterhelft
11 Demonta.ge van zuig:er
12 Demontage kogellager aan korte zljde van krukas
13 Demontage kogellager aan lange z{de van krukas
14 Demontage en montag.e van cylinde4tapeinden
15 Demontage en montag.e simmering in linkercarterhelft
16 Contróle kogellagers
77 Contróle y'oterende gasschiif
18 Contróle sterveer
19 contróle van roterende gasschrf b{i niet gedemonteerde
20 Contróle aandrljfrol
21 Contróle krukas
22 Contróle stofkap
23 Montage kogellagers op krukas
24 Montage krukas in linkercarterhe{t
25 Montage rechtercarterhelft
26 Montage van zuiger en richten van drljfstang
27 Montage van cylinder
28 Montage van cylinderkop
29 Carburateur AMAL
30 C-arburateurEncarwi
31 Carburateur Zenith
32 Ontsteking Bosch
33 Afstellen van ontstekingstijdstip
34 Storingen van de motor

motor
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BENODIGD GEREEDSCHAP
Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de Berini (t5rpe
M 13) zijn de volgende gereedschappen vereist:
1. Contra-sleutel voor het tegenhouden van het vliegwiel.

2.
3.
4.
5.

,l

Illeine trekker voor het vliegwiel.
Trekker voor het carterdekiel.

;

Zuigeweermontagering.

;r

Voelermaat voor het afstellen
v-an onderbrekerpunten en bougieelectroden.
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Materiaal

:

x 2", totale lengte 280
platijzer 2" x 51L6", totale lengte 170 cm.
cm.
platijzer 3" x Yz", totale ,lengte ca 30 cm.
hoekijzer 2"

Verbindingen: lassen en klinken.
: in centimeters aangeg'even.

Maten

il
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6.

Montageplaat voor het ondersteunen van de krukas tljdens het
oppersen der beide kogellagers.

/ REPARATIE / 7

Zel{ te maken gereedschap

7. Zuigerpen-drukker voor het uiten inpersen van de zuigerpen.
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8.

I(leine trekker voor het kogellager op korte krukaszljde.

9. Grote trekker voor het kogellager
op de lange krukaszijde.
10. Stagpijp voor het op- en afpersen van diverse onderdelen.

'il.

2

11. Pensleutel, passend op de stofkap, voor het tegenhouden van de

krukas.

42. Dubbele pijpsleutel met ring
voor tret los- en vastdraaien van de
beide moeren" welke de aandrijfrol

opsluiten.

13. Afstel-pen voor het bepalen varr
het ontstekingstijdstip.

ill. 3

14. Dubbel gebogen sleutel voor het
losdraaien van de achterste bout in
de uitlaatflens.
15. Afdrukschroef om de rechtercarterhelft te verq/ijderen.
16. Geleide-pen om zuigerpen te leiden tfdens het inpersen.
Dit gjreedschap is verchroomd en op
bestelling uit voorraad leverbaa.r. Bij
bestelling opgeven of montage op eei
speciaal bord is gewenst óf tós te
leyeren- Priis otrl aanvraag.

Pên: di!m.

A

ó

6m. gêírckte lcngte 190 m6-

ill.

4
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Overig benodigd gereedschap

7 zurare schroevedraaier
1 grote schroevedraaier
1 midddelgrote schroevedraaier
1 kleine schroevedraaier
1 ringsleutel van 14 mm
1 pÍgpsleutel van 10 mm
1 pljpsleutel van 9 mm
1 steeksleutel 10-11 mm
1 tang met platte bekken
1 tang met spitse bekken
t hamer koperfiber (500 gram)
1 schuifmaat
1 micrometer 25-50 mrn-

ill.5
Taats @ 35 rrrrn (zie ill- 2). Taats Q
31 mm (zie ill. 3).
Klembeugel met pen voor de motor
(zie ill. 4).
Schuurschljf om dichtingsvlak van
roterende gassch$f in rechtercarterhelft te vlakken (zie ill. b). Gebruik

Jewelite Waterproof 1b0 C ?3
en plak dit vast.

1960
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í - HET VERWIJDEREN V'D MOTOR
L. Zet de fiets vast door het voorwiel in de speciale stand te klemmen
(zie ill..6), of hang de fiets, zoals
elk normaal rijwiel, aan haken.
2- Verwijder rechtersierdeksêI.
3- Verwijder carburateur door de
klemschroef enige slagen los te
draaien (de moer blijft zitten op de

f

beschadigingen of vallen ziin hiervan
meestal het gevorg!

r

Vergeet niet de spanning van de
voorwielspaken te controleren en
vernieuw deze, indien nodig. Evenzo
de spaken van het achterwiel.
Voorzie het freewheel, indien aanwezíg, gelijktírjdig van olie.
Controleer of het voorwiel niet slingert. Dit veroorzaakt trillingen en
versnelt de bandenslí$tage.

r

tankzijde.
5. Maak de koppeling los door:
1- detrekveer af te haken van de
veerhouderbout bii ingekoppelde

fnspecteer de wiellagers op ruimte en
riérnieuw indien nodig. Ee-ns of tweemaal per jaar moeten deze eveneens
van_nieuw vet worden voorzien-

r

2-

2.

r

bout).
4- Demonteer benzineleiding aan

stand;

3.

moer en veerring van de veerhouderbout te verwijderen;
de veerhouderbout weg te trekde

ken en veerring, sluitringen

en
moer weer daarop aan te brengen.

6. Draai de moer los van de beves-

tigingsbout en verwijder deze laatste.
Schuif de afstandringen, de onderlegring en de veerring weer op de bout
ea draai de moer enige slagen op de
bout.
7-. Inspecteer de conditie van beide
rubberbussen. Vervang deze .wanneer

ze uitgeslagen zijn.
8. _ Plaats de motor op de spanbeugel (zie ill. 4), welke reedi in de

bankschroef is vastgezet en schuif de
pen door de gaten. I{lem de motor
niet zó maar in de bankschroef;

t

HET AANBRENGEN

V'D MOTOR
Zie hiervoor punten 20 t/m 24 van
het Montage Voorschrift. Controleer
vooral de werking en afstelling van
de koppeling, als beschreven in de
punten 36, 37, 38 van het Montage

r

Voorschrift.

Bela.ngrijk: Controleer of de uiilaatpijp zich niet laat verdraaien en of
de strip aan de wielzijde van de
klembeugel is bevestigd- Zie toe dat

I

aI

de afstand tussen uitlaatpljpeinde en
spaken minstens 72 crn bedraagt en
de splitpen is gmgezet. (Zíe ook montage voorschriften, punt 7.)

g

*

3. HET ONTKOLEN V'D MOTOR
Het ontkolen van de Berini is geen

ingewikkelde bewerking, doch dient
met zorg te worden uitgevoerd. Iret
verdient aanbeveling de motor van
het rijwiel af te nemen (handeling 1).
Verwijder echter allereerst de uitlaat
van de cylinder, ter voorkoming van
het breken der uitlaatflens.

1. Zet de motor in de klem met
cylinder naar boven.
?. Verw$der

de

bougie.
I

I

,
:
t

I
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:

I
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9. I{rab elke groef schoon (.b.v. met
een s_tuk oude zuigerveer). en reinig
ook de achterzijde van elke veer.

,-
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T
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T
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3. Demonteer de cylinderkop.
N.B. Cylinderkoppakking komt niet

voor.

4. Licht nu de cylinder voorzichtig
rechtsta,ndig omhoog. Vooral niet
draaien of wringen, anders breken de

zuigerveren
5. fs de cylinder verwrjjderd, dan de
opening rondom de drijt'stang met een
schone doek afstoppeïL- De cylindervoetpakking moet na elke demontage
van de cylinder vernieuwd worden.
6. Ontdoe de cylinder van alle kool-

aanslag aan de bovenzijde (de z.g.
stootrand) en reinig de poorten, vooial die van de uitlaat. Zorg ervoor,
da,t hierbii de uitrnondingen van deze
poorten in de cylind€r niet
- digd worden, daar anders debeschazuíger
er,nstig te lijden heeft. Polijst zonoàig
alléén de gereinigde vlakken
Zie toe dat alle koolresten en andere
ongerechtigheden verwijderd worden,
ook aan de buitenzijde van de cylinder. Iret beste is de gehele cylinder
te wassen met sehone benzine en
daarna met druklucht schoon te bla-

10. Plaats de veren stuk voor stuk
onder in de cylinderboring en controleer de slotopening (zie ilt. S;.
Voor veren met een verspringend
slot, als geillustreerd, mag de óp.ning tussen de pÍglen niet-meer bedragen dan 0.b mm. fs dit meer, dan
dient de veer vernieuwd te worden.
Controleer óók de nieuwe veren! Een
lichtstreepje in het slot is in dit geval reeds voldoende.
Bij veren met een recht slot moet de
opening minimaal 1.8 mm z\n en
mag de 2.5 mm niet overschrijden.
11. Let er bí$ het monteren vooral
op dat de zuigeweer-uiteinden wrS
van het pennetje en overturg
:!"?"
U dat dit tang genoeg
is.

Ifet ontkolen va,n de uiflaat.
1., Verwijder beide moeren op het

deksel van het knaldemperhuis,-benevens de daartussen liggende veerring
en de (onderste) sluitring.

2. Schuif het knaldemperhuis van

de uitlaat af.

3. Reinig het huis inwendig.
4. Ontdoe de zes schotten van koolaanslag.

Belangrijk: Overtuig {J ervan dat de
spindel, met de zes schotten, nog'ge-

zen.

7. Schraap nu alleen, zonder te
krassen, de bovenzijde (en niet de zfkant!) van de zuiger voorzichtig
lschoon (ill. 7).
Kom vooral niet met schuurlinnen op
de loopvlakken va,n zaiger en cylinder!
8. Het is noodzakelijk de zuigerveergroeven in de zuiger om

de

andere ontkolingsbeurt vrij te maken
van koolaanslag. Hiertoe moeten de
zuigerveren worden verwijderd, hetgeen met veel zorg dient te geschieden door 3 dunne stukjes metaal, op
gelijke afstand van elkaar, achter dè
bovenste veer te steken en deze ge-

liikmatig omhoog te brengen. be
tt'eede veer wordt op gelijke wijze
verwijderd (zie ill. 8). Verwislel
vooral de veren niet en monteer ze
altljd in dezelfde volgorde..en sta,nd!

(Niet omkeren; de bruine..kant van
de veren dus altijd naar de cylinder-

T

9

kop toe, de glimmende kant na,&r onderen!)

I

i
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treel gaaf is en niet gescheurd of gedeeltelijk weggebrand- Is dit laatste
tret geval, dan moet de uitlaatpijp
rnet het' daarin gela,ste binnenwerk
vervang'en worden door een nieuwe.

:

!

,&

&

5- Verwijder alle koolresten van het
onderste deksel en uit de gaten in het

i[.

begin van de uitlaatpÍqip.

10

:T
:

6. Reinig de uitlaatpijp inwendig en
blaas d.eze door met druklucht, bij

voorkeur tegen de stroomrichting der
gassen

7.

is
a
X

in..

Monteer het geheel

il

omgekeer-

de volgorde en zet de beide moeren

vast. Vervang de eventueel aanwezige aluminiurn sluitring door een
stalen. Een aluminium ring mag niet
rneer worden giebruikt. Zorg dat alle
bouten err moeren van de uitlaat goed
g:oed

ax:

:
:
I
il

rvorden vastgezet en voorzien zijn
wan tand- of veerringen. Vervang de
splitpen bij deze gelegenheid door een

,I

X

ill.

Ítreuwe.

Bevestig uitlaat pas aan cylinder
even voordat de motor op het rtiwiel

rvordt geplaatst, anders bestaat de
kans dat de uitlaat flens van de cylinder afbreekt. Bij het afstellen van

de koppeling ondervindt men veel gernak van de aanwezigheid van de
uitlaatpijp.
Door het uiteinde te be.wegen

kan de afstand van rol tot
band zeer nauwkeurig worden be-

paald.
Elelangrijk: Zet eerst de flens vast op
de cylinder met de twee boriten en
bevestig daarna de strip aar:. de
cylinderkop (zie Montage Voorschrift
punt 19). Overtuig If dat het boutje
in de cylinderkop zonder wringen
door het gat van de strip gaat.

4.

DEMONTAGE VAN DE
ONTSTEKI NGSI NSTALLATIE

Benodigd gereedscháp: speciaal-gereedschap nrs. 1, 2 en ringsleutel 14
rnm ea grote schroevedraaier.
1. Verwijder de vlieg'wieknoer door
de contrasleutel nr. 1 in de gaten van
het vliegwiel te plaatsen en de moer
rnet de ringsleutel los te draaien

11

Belangrijk: De genoemde drie

schroefjes moet€n z6ver ire het vliegwiel worden gedraaid, dat de onderkant van de trekker volkomen vlak
tegén het vliegwiel ligt. Pas echter
op, dat aan de binnenkant van het
vliegwiel de spoel niet beschadigd
wordt!
4. Draai de kruk van de trekker
naar rechts, terwijl het vliegwiel met

de hand wordt tegengehouden
(ill. 11).
5. Maak bougiekabel los van bougie.
6. Met de schroevedraaier beide
schroeven, welke in de sleufgaten
zijn aangebracht (iil. 12), verwijderen
en de grondplaat voorzichtig afne-

men.

i. Leg het vliegwiei direct weer
terrrg op de grondplaat, zulks ter
voorkoming dat de magneet verzwakt
of losse ijzerdeeltjes zich aan de
magleet hechten.

(ill.10).
2. Draai kruk van trekker zo ver

mogelijk terug.
3- Plaats vliegwieltrekker nr. 2 op
het vliegwiel en draai de drie gekartelde schroefjes in de daarvoor bestemde gaten in het vliegwiel (iir.
11). Klop of sla nooit op het vliegwiel: dit veroorzaakt verlies van hei
magnetisme en beschadigt het uitgebaJanceerde wiel!

ill.

12
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2. De drukveer van de onderbrekernok verwijderen.

3. De onderbrekernok laat zich dan
met de hand van de krukas schuiven
(iil. 15).

FOUT

iil

13

Montage van de ontstekingsinsta.llatie geschiedt in omgekeerde volgorde.
Het is belangrljk om blj het aanbrengen van het vliegwiel nauwkeurig te
letten 9p de vliegwielspie. Deze ma,g
niet tegenover de ontstekingsspoel
staan tijdens deze behandeling. Ingeval de spie van zijn plaats zou schuiven (zie ill. 13), is onherstelbare beschadiging van de spoel het gevolg!

ZíL d,e nok zó vast dat deze zich niet
met de hand laat verwijderen, dan
kan, met behulp van de carterdekseltrekker nr. 3, het deksel met de nok
plm. 1 cm verschoven worden. Druk
het deksel weer op zijn plaats, w'aarna genoeg' ruimte is ontstaan tussen
deksel en nok om'deze'met 2 schroevedraaiertjes verder te verwijderen.

Montage geschiedt in omgekeerde

volgorde.

BelangrÍ$k: De

onderbrekernok

wordt gemonteerd met het ingeperste
spietje naa,r de buitenzijde.

Belangrijk: Is de ontstekingsspoel
vervangen of gedemonteerd geweest,
let er dan vooral op, dat de ruimte
tussen de poolschoenen en het vlieg-

wiel zo klein mogêlijk moet zijn

Aanlopen echter beschadigt zowel de
spoel als vliegwiel en krukas!
Controleer derhalve of het vliegwiel

na een dergelijke handeling steeds
vrij loopt, door dit met de hand te
draaien (bougie demonteren!), en
scherp te luisteren naar enig bijge-

luid. Loopt spoel aan, dan ailéén het
hoge punt van de pool met een zoetv[jl wegnemen.

ill. 15

6. DEMONTAGE VAN

HET

CARTERDËKSEL

5. DEMONTAGE VAN

DE

ONDERBREKERNOK

Nadat vlÍegwiel en grondplaat zijn
verwijderd kan de onderbrekernok
gedemonteerd worden op de volgende
wljze:

1. De vliegwielspie uit de krukas

nemen(ill.14).

Benodigd gereedschap: carterdeksel-

trekker nr. 3, grote'schroevedraaier.
1. Allereerst worden de drie carterschroeven losgedraaid en geheel verwÍ$derd.

2.

De kleine kruk van de carterdekseltrekker nr. 3 wordt, alvorens deze
op de krukas te schroeven, zo ver uitof ingedraaid dat de schroefdraad net
niet meer zichtbaar is.
3. Het geheel door middel van de
kleine kruk op de krukas schroeven,
totdat niet verder meer gedraaid kan
worden.

4. Daarna de grote kruk rechtsom
draaien" totdat de flens van de grote
trekker tegen het carterdeksel ligt.

De hierin voorkomende gaten moeten
corresponderen met de beide gaten in
het carterdeksel, waarin de twee
grondplaatbouten hebben gezeten.
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_B.eveptig de trekker
terdeksel
met deze

op het car_
twee bouten,

y?qrbit erop gelet moet worden

bercte vlakken goed
Ilg'g'en.

Aaï

tegen elkaar aan

6. Met de hand wordt de kleine kruk
vastgehouden en door de g ot. k""i;

linksom

te draaien zal Ëet ;*Ë:
i6i.--

dekset vanzelf Ios komen (iti.

1. _ Kutr niet verder meer met de ero_
te
d; à;i;de lrruk_gedraaid'worden,
krukken geliiktiidig

9.
ker

t""a"àLi"".-"Het carterdeksel los van de trek_
maken.

72. Het kogellager kan alleen na de_
montage van de borgveer word.en
verwijderd door het dèksel aan de
boven een gasvlam te ver_
-onderziide
hitten t9!_"? 80" C, w-aarna het lager
ooor middel van 1icht l<Ioppen eririt
va.t!. ]ttontage van het togèl-tager ge_
schiedt in omgekeerde vógoráe rfiet
behulp van de kleine taat-s ízie itt.
p1 moet speciaal op bo"àen gel9l. dat
let,
de ruimte tussen kogellaler
en simmening geheel wordt o-pg"vïtO
met kogellagervet.

9. _Controleer de simmerring in het
carterdeksel op beschadiginil
neto var het gummi en conditie
"*;;;:
ïan
net. sprraalveertje. Vervang
indien
nodig.
10.

het kogellager

.Controleer
achter
rle simmerring
door nlu"irr-*"-aoài_
srag te steken en deze te draaien.
zijn dan tersto"d ;;;t:
,tfuriikingen
oaar- Vervang indien nodie. Bii
rte_
montage deksel, kogellager" invËti"n
met kogellagervet11. -Demontage van de simmerrins
ge-schiedt
met behutp
schroevedraaier, waarmede
""" "àodeË.oiË
rino
y!{ net deksel wordt gewipt f"i" lii
17). De simmerring ï" rri"rri"--JËï
meer bruikbaar.

illill

ffi

@
iil

19

IIet monteren vam een

nieuwe simgeschiedt
in
koude
toestand,
Serl{rgde
terwiil
open zijde van de ring naai
het kogellager moet zljn gekeerá. Ifet
verdient aanbeveling om op de sim_

ill,

17

merring de taats (áe ilt. á) te teg_
gen, die de gehele ring bedekt, á
nrermede de simmerring gelljkmatig
in het deksel te perseil (áe iX. rgi

I
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7. MONTAGE V'H

CARTERDEKSEL

Benodigd gereedschap: carterdekseltrekker nr. 3, grote schroevedraaier,
pensleutel nr. 11.

1. Schuif het carterdeksel zover
mogelijk op de krukas, in de stand
van ill. 21.
kruk zo ver mogelÍgk
?.
-D. gtote
linksom
tegen de kleine kruk aan-

draaien.

3. IIet geheel sam€n rechtsom op d.e
krukas draaien. Gebruik van beide
schroeven onnodig.

4. Monteer -pensleutel (zie ill. 20)
als beschreven in handeling 8, pt. 1.
5. Draai grote kruk rechtsom, waardoor het carterdeksel verder op de
krukas wordt geschoven-

6. Even voordat het deksel 9p zijn
plaats zit, moet dit zó verdraaid worden, dat de nok, rÀraarop de benzine-

tank bevpstigd moet worden, ligt
tegenover eenzelfde nok die op de
grote carterhelft zit (zie il1. 21).

n

I{ierna het carterdeksel met de hand
vasthouden en met de grote kruk het
deksel verder op zijn plaats duwen
(zie 1ll. 22)
7. De drie bóirtgaten zurteïiiu Ëiiïà
geheel corresponderen met de drie
gaten in de grote carterhelft. Zo níet,
dan kan dit alsnog bereikt worden,
door het deksel enigszins te verplaatsen met een fiber hamer.
Belangriik: Als de passing van het
deksel op de carterhelft te nauw is,
zal het deksel niet vlak liggen tegen
de carterhelft en de krukas gaan
wringen. \{'orden nu tóch de schroeven vastgezet, dan zal de krukas
klem lopen en hierdoor de trekkracht
van de motor ongunstig beïnvloed.
worden.
In zulke gevailen moet de inwendige
pasrand van het deksel een weinig
uitgeschraapt worden.
8. Verwijder nu de trekker door
deze in zljn geheel llnksom los te
draaien.

8.

VERWIJDEREN VAN DE
AANDRIJFROL

Benodigd gereedschap: dubbele p!'psleutel nr.12 en pensleutel nr, 11.
Belangrijk: De dubbele pijpsleutel
bestaat uit drie delen, t.w. de buii.enste sleutel, welke past op de grote
moer, de binnenste sleutel, passend

op de kleinere contramoer en de
schijf met pasrand voor het carter.
1. De pensleutel 11 wordt op de
stofkap gezet, welke het dichtst blj
de cylinder is, en vastgezet met het
boutje in de cylinderkop, waarmede
het spatscherm bevestigd was. (ilt.
2O). Zorg moet hierbij worden gedragen dat het pennetje van de sleutel
valt in het gaatje in de stofkap. Nu
zljn beide handen vrij om met de
pijpsleutel te werken.
I
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ken te zijn en gedeeltelijk op de rol
en kappen zullen achterblijven. Vernieuw altijd de rubberringen en ontdoe de kappen van rubberresten.
Montage geschiedt in omgekeerde
volgorde.

10. Ingeval van verdere

ilt.

9. DEMONTAGE

CARTERHELFTEN

Benodigd gereedschap: grote schroevedraaier en afdrukschroef nr. 15.

1. Nadat de aandr{frol is verwljderd
(zie handeling 8 punt 1- t/n 10)

wordt ook de tweede stofkap van

de

daaraehter liggende afstandring

de
en

krukas g'enomen, tezamen met
afstandbus.

iil. 25

2- De schijf op de open zijde van
carterhelft aanbrengen (itl. 23).
3. De pijpsleutel, door het gat in
schijf, op de krukas schuiven.

de
de

4.

Beide pijpsleutels over de moeren
brengen.
5- De kruk van de grote pijpsleutel
met één hand tegen houden en de

kruk van de kleine pijpsleutel (de
buitenste) linksom draaien (ilI. 24).
6- Daarna de kruk van de grote
pijpsleutel linksom draaien.
7. De dubbele pijpsleutel en de schijf
in zí$n geheel van de krukas afnemen.
8. De buitenste stofkap verwijderen.
9. Aandrijfrol van de krukas nemen.
Laat de rol zich niet met de hand
verwijderen, dan pensleutel van stofkap nemen en met een schroevedraaier deze kap met rol van krukas
afdrukken. (Schroevedraaier niet
tussen kap en rol steken!)
N.B. Bij het vernieuwen van de aandríffrol kan de pensleutel blijven zitten (ill. 25)Tussen de kappen en de rol komen 2
rubberringen, die bij demontage van
de rol geheel plat gedrukt zullen blij-

r

demontage,

moet de binnenste stofkap, afstandsring 9n -bus verwfderd worden.
Alvorens bij montage het afstandsbusje op de kríkas te schuiven, verdient liet aanbeveling om dit zowel
inwendig als uitwendig van wat olie
of vet te voorzien. Controleer de stofkappen (of de nok niet ingeslagen
is).

zi

r

2. Verwijder cylinderkop en cylin-der,
als beschrevea in handeling 3,
punt 2, 3 en 4.
3. Verwijder de vijf carterschroeven.
4. VerwÍjder de schroef uit het
kruisstuk van de rechter earterhelft.
5. Verwarm de rechtercarterhelft
tot ca 80' C {zie ill. 26, waarbij tank
en kraan afgeschermd moeten worden, of 27). Let er op, dat niet alleen
de temperatuur niet te hoog wordt,
doch tevens de zuiger niet wordt verwarmd, als deze nog'niet is gedemonteerd.

6. Zodra warm g'enoeg', draai dan
afdrukschroef in het gat van het
kruisstuk, totdat de carterhelft los
komt (ill. 28).

r
r
r

I

l
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ill

tll. 27

ilt. 28
N.B. Dit voorver\ry'armen .is uitermate belangrijk en zeer noodzakelÍrjk,
aangezien het aluminium, waarván
de beide carterhelften zijn vervaardigd, bij verhitting meer uitzet dan
staa"l of ijzer.
ïIet verwarmeir. vergemakkelijkt der_
halve het demonteren en monteren
der onderdelen en zonder dit verwarmen zouden de onderdelen dermate
beschadigd rvord.en, dat zij niet meer
bruikbaar zijn.
10. DEMONTAGE KRUKAS UIT
cRoTE (L) CARTERHELFT

1. De carterhelft voorzichtig en gelijkrnatig voorverwarmpn met àen
gasviam op.de wljze volgens ill. Zg.
tselangrijk: In geen geval mag de

vlam komen.aan de binnenzijdJvan
de carterhelft, daar anders de daar
aanwezige simmerring ernstig wordt
beschadigd en onbruikbaar wordt
(zie ill. 30).

2. fs de vereiste temperatuur bereikt, dan kan de krukas zonder
rnoeite uit het carter verwijderd wor-

den.

n

GOED

ilt. 30

/ 15

rOUT

1í.

DEMONTAGE VAN DE ZUIGER
Ben-odigd gereedschap: zuigerpendrukker nr. 7 en een punttang. 1. Verwijder voorste tapeinde, uit
linkercarterhetft (zie par. 14).
2. Met de punttang de beide borgveertjes verw[jderen:
3. Verwfrder beide zuigerveren als
beschreven in par. 3, punt 8.
4. De zuiger boven een gasvlam verwarmen tot ca 80" c (ill. B1).
5. De zuigerpendrukker op de zuiger aanbreng'en en de kruk zover
aandraaien totdat het uiteinde van de
spindel tegen de zuigerpen komt,
daarna snel de zuigerpen uitdrukken

(il.'32).

Belangriik: Ifet verdient aanbeveling
om de zuiger op de bovenzijde van
een merkteken te voorzien, zodat deze steeds in dezelfde stand weet
wordt gemonteerd. De zuigerveren
mogen niet verwisseld, noch omge-

keerd worden.
Demonteer a,lléén de zuiger, indien
dit strikt noodzakeliik is (b.v. zuigerpen of krukas vernieuwen). Dit
voorkomt het ova,a,Itrekken va,n de
zuiger.
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1. Demonteer cylinderkop.
?. Verwijder cylinder.
3. Verwfder tapeinde uit rechter-

ir

&

carterhelft en voorste tapeinde uit
lir:kercarterhelft (par. 14).
4. Demolteer rechtercarterhelft
(par. 9, 7 t/m 6).
5. Verwijder kogellager als hiervoor

í 2.:MONTAGE KOGELLAGER AAN
KORTE ZI'DE VAN KRUKAS
Benodigd gereedschap: kogellagertrekker nr. 8.

omschreven (ill. 34).
Montage geschiedt als volgt:
1. Verwarm kogellager tot 80 à 90'
C boven een indirecte gasvlam, als
aangegeven in ill. 35, of leg het in
kokende olie.

1. Kruk van de trekker zo ver mogelijk uitschroeven.
2. Trekker orn kogellager schuiven.
3. Met één hand de pen van de trekI<er vasthouden en met de andere
hand de kruk rechtsom draaien (ill.
33), waarna het lager vanzelf loshomt-

-

Belangrijk: Bij montage moet erop
gelet worden, dat .de roterende gasschijf steeds in dezelfde positie wordt
gemonteerd en het gat daarin correspondeert met het gat in de kruk-

ilt. 35

2. Bfj een Juiste lagerpassing zal}:.et
lager schuivend op de astap gaan.
llocht dit, ondanks het juiste temperatuur, niet het geval z!jn, schuur
Can de astap ssn rvsinig af met fijn
polijstlinnen. De knelpassing rrrag
echter nóóit verloren gaan!
SIa nimrner op de krukas, nèch op
het lager.

wang.

Yoorzie de roterende gasschijf va.n
wat olie, alvorens deze te monteren.
Montage bU gedernonteerde krukas
geschiedt als beschreven in par. 28,
4, 5 en 6. Kogellager eyen voorverwarmen (zie ill. 35).
Bli verwisseling van kogellager, roterende gasschlif of sterveer bii een
gemonteerde motor, gaat men als
volgt to werk:

13.

DEMONTAGE KOGELLAGER
AAN LANGE ZI'DÊ VAN KRUKAS
Benodigd gereed3chap: kogellagertrekker nr. 9.
1. Kruk van trekker zover mogelijk
uitdraaien:.

2. Trekker aanbrengen als aangegeven in ill. 36 en daarna kruk rechtsom draaien, waarna het lager los-

komt.
Montage geschiedt als beschreven in
par. 23, punt 1, 2 en 3.

:

l

I

I
I
:.

I

I
t
I
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BIJKO MENDE BI'ZONDE RHEDEN
14. _ Verwijderen

einderu

van

cylinderta,p_

Draai twee moeren op één tapeind.e,
houdt de onderste nioer tegà met

een sleutel en draai daarna dé bovenste moer vast op de onderste. Ver_
volgens met dezèffde sleutel de on_
derste moer linksom draaien, waarna
het tapeinde loskomt (zie ill. g?).
t5. Demontage simmerriag in linker

carterhelft.

,ll. 37

1.

Leg carterhelft met de flenszijde
op de bank.
?. - Wip de simmerring eruit met be_

hulp van de grote sihroevedraaier
(Íll 38). De simmerring is na deze

handeling niet meer brulkbaar.

-Montage geschiedt met behulp van de

taats

Z) op de wijze ats áansee.89. De simmerring wïrát,
met de open zijde naar de Ëo.sveur
gekeerd, aangebracht.
ven

(i11.

in ill.

16. Controleer alle kogellagers op
lichte loop en event. ruimte. Í""rr".rË
1l9iu" nodig. I{et is belangrijk ooË
Qidens de montage van de motor
9t9qds de kogellagèrs in gemonteeráà
toestand op lichte loop te contro_

T

t

1",
I
T

I
T

leren.

17. Controleer de afdichting van

de

roterende gasschijf in de rechiercarter_
helft op de volgende wfi'ze:

1. Controleer of de roterende gas_
schijf volkomen vlak is.
2. Leg gasschijf met de zeifde kaht
!F het draagvlak, nadat de schiif van
dume olie is voorzien.
q. Druk schijf aan met de hand. na_
da,t ee3
_extra schijf op de gasschiiis
gelegd (ter
voorkoming aát ae táat_
ste krom gedrukt wordt). Zie ilt. iO.

4. Blaas met de mond in de aan_
zuigbuis en controleer of lucht ont_
langs de dichtingsvlakken.
:3?pt
Herha,al dit in verschiltendJe sbnttàn
van de gasschijf.
18. Controleer of de sterveer tussen
krukwang en roterende gasschiif in
goede staat verkeert.
Belangrlik: Verander in geen geval
tiacht
niet de. draaisch{jf te richten indien
zulks nodig mocht zijn. Vervangen
in zulke gevallen de enige oploïsine.is
Gelegd op krukas moeÍ, b^ij juisfe
spanning, de veer 1 à 2 mm Ëov.en
h"! rechthoekige vlak uitsteken
(ill. 41).
de spanning vaJl de sterveer en

ill.

39

/

17
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I

ill.
ill.

ill.

40

41

43

7. Draai door totdat lekkage ophoudt. Spiebaan staat thans als in
ill. 43.
8- BUif langzaarn doordraaien en
zuig nu aan de inlaatbuis. Indien de
gasschuif erg'ens lekt, wordt dat onmiddellljk gevoeld, doordat het zuigen minder effect geeft. In dit laatste geval moet de reehtercarterhelft
gedemonteerd en de afdichting van

roterende gasschuif verbeterd worden
met behulp van schuurschijf (zie ill.
5). Verwang schuurpapier na 5 of 6
keerla0. Controleer de aandrijfrol op event.
haarscheuren ià het carborundum en
de loden zijvlal<ken op beschadigrng.

Controleer passing van rol op de
krukas (speling max. 0.15 mrn, te

meten met een voelmaat).

Bij latere typeq uitgerust met rubberringen in plaats van loden zijvlakken, moeten de rilgen vervangen worden door nieuwe en de resten

van de zfkanten verwijderd vrorden
21. Controleer de krukas op event. beschadigingen en slingering, en het
drijfstanglag'er op zijdelingse ruimte
(max. 0.15 mm) en op radieale ruimte (nihil).
22. Controleer beitle stofkappen vaÍr
de aandrijfrol, of de nok in het gat
niet ingeslagen is en of de kappen nog
voldoende hol staanill. 42

19. Contróle van de roterende gasschuif bU NIET gedemonteerde motor
geschiedt het beste als volgt:
1. VerwÍjder carburateur.
2- Verwijder rechtersierdeksel.
3. Verwijder schroef in kruisstuk.
(Denk aan de fiberring).
4. Demonteer vliegwielmoer.
5. , Blaas in aanzuigpijpje (liefst met
rook).
6. Verdraai vliegwiel in draairichting van motor, totdat lekkage plaats
vindt via het gat in het kruisstuk
(irr. 42).

ill. 45
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HET OPBOUWEN VAN DE
GEDEMONTEERDE MOTOR
B-enodigd gereedschap: slagpijp nr.
10, montageplaat nr. 6 en frámèr.
23. Montage kogellagers op krukas.
1. De krukas wordt op de montageplaat (nr. 6) geschoven met de lànge as naar boven en op de geopende
bankschroel gelegd als aangeleven
in ill. 44. (Krukwa.ng niet in aJrct_
ken klemmen.)
2: I{ogellager voorverwarmen (zíe
il. 35)

q. Schuif grote kogellager over

loop.

4. Draai de krukas om en schuif de

montageplaat op dezelfde wijze tussen
de krukwangen (i11. 4b).

5. Leg de sterveer met de gebogen
uiteinden naar boven op de daaryoor
bestemde plaa.ts; plaatÀ de roterende
_gasschijf, met de juiste zijde naar
boverl daarop. Vergeet niet, dat het
gat in de_ ga,sschijf moet corresponde_
ren met het ga,t in de laukwang.
6.' Plaats slagpijp op het voorver_
warmde kogellager en pers dit op
1Un plaats. Controleer het lage^r
daarna op lichte loop.
Betangriik: Lopen de kogellagers na
montage niet meer licht, daá lager
verwijderen en krukas op die ptáts
met polijstlinnen wat afnemen. pas_
sing' moet knelpassing b[jvenl
24. Montage kruka,s in linkercarter_
helft.
1. De carterhelft word.t met gemon_
teerde simmening en borgveei boven
een indirecte gasvlam voorverwarmd
tot ca.sOo_-C, ,op de wÍjze als aang.eg'even

in ill.

46.

2. Plaats de verwarmde carterhelft
op de montageplaat en breng de

ilt. 48
kruka"s. aan door deze rechtstandig
door de simmerring en carterhelft Ë
laten zakken.
N.B. Wacht mèt verdere bewerkin_
gen tot carterhelft weer handlÀr.arm
is. Dit ter voorkoming dat het tager
'niet op zijn plaats zou bUlven zit{en.
3. De pakking tussen beide carter_
helften moet na elke demontage ver_
nieuwd worden. Reinig dichtingsvlak_
ken van de carterheÍften en -leg d.e
nieuwe pakking op zijn plaats. dom_
pel de pakking bij voorkèur in schone
liinolie, alvorens te monteren- Ge_
bruik nooit vloeibare pakking, noch
motorolie!

25. Montage rechterca,rterhelÍt
1. Verwarm de rechtercarterhelft
tot ca 80' C boven een gasvlam, als
aangegeven in iil. 42.
2. Rreng het carter op zijn plaats,

nadat het kogellager en de rotèrende
gasschljf van olie z{jn voorzien.
3. Breng de carterschroeven 1 en b
(ill. 48) aan en zet deze vast, totdat

het carter,,aa!tligt'-

4. Nadat de beide schroeven zrln

vastg'ezet, met een fiberhamer.enÍáe
lichte kloppen op het carter gurrá,
zodat het kogellag.er op zgn plaati

komt.

5. Zet de schroeven 1 en 5 nu goed

vast, monteer de overige schrccven
en draai nu alle schroeven aan, in de
volgorde als aangegeven in ill. 49.
6. Controleer of krukas licht loopt.

T

IJet schroefje met fiberring in
!.
het midden van

t
I

de

Iange zljde van de krukas. sevolgd
door de slagpijp, en pers freí t<oeËtlager op de as totdat dit aan át.
Controleer het lager nu op lichte

T

T

/ 19

draaien.

ilt. q6

het kruisstuk riast-

Bela,ngrijk: Controleer, na handeling
26 en 27, of de motor steeds licht eí
gemakkelijk draait.
?6. Monta,ge van de zuiger.
Benodigd gereedschap : zuigerpenperb
nr. 7, geleidepen nr. 16 en punttàng.
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tang. Er moet op gelet worden dat
deze borgveertjes goed in de daarvoor bestemde groef il de zuiger vallen, daar anders loslopen nie- uitge-

f,

-

sloten is. Ernstige beschadigingen
van cylinder en zuiger zou hiervan

!

I

het gevolg zljn.
5. Controleer of de zuiger thans
recht staat ten opzichte van de drijfstang. Laat hiertoe de onderkant van
de zuiger rusten op het bovenvlak

ill.

i!t. 50

49

1-.. De zuiger boven een indirecte
gasvlam verwarmen tot ca 80" C, op
de w{ze als aangegeven in ill. 49 en
niet als in ill. 50!
2- Breng geleidepen door zuiger en
drijfstang.
3. Met de zuiperpenpers de zuigerpen snel op z\jn plaats brengen

(ill.51).

van het carter (zie ill. 52).

Deze

vlakken moeten evenwljdig lopenLopen beide vlakken niet evenwijdig,
zodat aan één z$de een lichtstreep te
zien is, dan moet de drijfstang gericht worden, hetgeen als volgt dient

te geschieden:
1. Verwijder beide borgveertjes van
zuigerpen met de punttang.
2- Breng door de zuigerpen een
strak stuk rond staal, met eea diameter van 5 mm en niet langer dan
20 cm.
3. Breng zuiger omhoog.
Houd drijfstang met de platte
!.
kanten stevig geklemd tussen een

IY.B. Als een tapeinde van de linkercarterhelft binnen de zuigerpenpers valt, is het mogelijk de drie cylindertapeinden op hun plaats te laten zitten; anders moet het voorste
tapeinde uit de linkercarterhelft wor-

Bahco sleutel.
Doet U dit niet,
-{roet
niet, dan
dan ryordt het bigend lager ova,al gebogen en zal dit
spoedig va,stlotrren!
5. ,Richt drígfstang voorzichtig en
stukje voor stukje. Men buigt al
gauw te veel!
6. Monteer tapeinden wederom.
?7. Montage van de cylin6gr..
Benodigd gereedschap: montagering
voor zuigeryeren nr. 4.
1. Alvorens de cylinder te monteren
de zuiger, de zuigerveren en de cylinderboring'van een weinig olie vooi-

4.

2. Smeer cylindervoetpakking in
met vet en.plaats deze onder tegen

den verwijderd.

Borgveertjes van de zuigerpen
op hun plaats brengen met de punt-

de cylindervoet.

schuinde kant naar onderen, over de
zuiger brengen. Op deze wijze wor-

den de zuigerveren samengeperst.
Belangriik: Let vooral op de juiste
plaatsing van het zuigerveerslot ten
opzichte van de pennèt5es.
4. De cylinder op de tapeinden
plaatsen en over de bovenkant van de
zuiger schuiven (zie ill. 53). Iret is
wenselijk om tijdens deze handeling
de zuiger, in de bovenste stand te
brengen en daar te houden.
5. Cylinder voorzichtig en rechtstandig over de zuiger heen drukken,

52

I

I

r

II"l

-l

ï

s

;r
{

I
€
:E

zien-

N.B. De cylindervoetpakking vooral
niet voorzien van vloeibare pakking.
3. De montagering, met Ae af.gé-

ill.

t'I

totdat de montagering vrikonrt,
waarna deze verwijderd wordt.
6. De cylinder nog' verder naar ',-e
neden drukken totdat deze tegen dcr
pakking zit.

;

I

-l
*

,

I
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i
i

'!
a

I

't

a

I

I
I
Í

www.oudebromfiets.nl

i

Í

i

;

BERINI-M 13

I
I
I
I
I
I

/ REPARATIE / 21

2. Het Berihi-spatbord (v!jf bouten,

waarvan één via de rechter-binnen_
zijde van het spatbord in de cylinderkop is .gedraaid).

ï

3.

De benzinetank (vier bouten met

sluitring).

T

4. De inlaatbuis, voorzien van een
nieuwe pakking.

í

D" eomplete uiflaat. (Zie ,,OntÍ.
: "
kolen
uitlaat", punt

T

6.. _Pftrats mr de motor op het rij(zie Montagevoorschrift ZO-24i.
wiel.

?).

I

Belangrij_k: Zet eerst de flens vast op
op cylinder met de 2 bouten en bdyes_tig daarna de strip aan de cylinderkop (zie ;Montagevoorschrift 1g).

I
T

Overtuig

T

I
t'

I
I
i

Ë

I

I
I
I
l

U; dat het boutje in

7- Monteer de carburateur. Zórg dat
deze zuiver verticaal staat.
B.reng voorband op de juiste spanrung.

ill. 53

28. Montage cylinderkop.
1. Alvorens de cylinderkop

gemon-

teerd wordt dient het dichtingsvlak
gecontroleerd te worden- In geval beschadigingen voorkomen, is het noodzakelijk de cylinderkop te vlakken

Stel koppeling nauwkeurig aÍ (zie
Monta,gevoorschrift 86-88)- en controleer de werking enige malen.
Sluit de gaskabel a.an (zie iU. S5).
Probeer het: rffiel, liefst op d.e weg
of op de proefstand.

Na'het proefdra,aie4 als de motor
door en door warm is, alle bouten en
moeren, vooral die van carter en
cylinderkop,, nogmaals natrekken.

!.

i

I

,

I
T

t
T

T

de

cylinderkop .zonder wringen door het
gat van de itrip gaat.

ill.

54

met behulp van een stuk Í[in schuurlinnen (op een vlakplaat of spiegelglas ill. 54).
2. Cylinderkop over de cylinder
aanbrengen zonder gebrutkmaktng
va,n dichtingsmiddelen (eventueel de
dichtingsvlakken bestrijken met grafietvet of liinolie). Cylinderkoppakking is niet aanwezig.
3. Sluitringen op tapeinden eatrbrengen. Veerringen aanbrengen etl
de drie cylinderkopmoeren beurtelings en gel{jkmatig aantrekken.
Monteer nu achtereenvolgens:

1. Ontstekingsinstallatie erl
deze af. (Zie par. 32).

stel

ill.

55
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Amal carburateur (ill. 56) is van
fabriekswege afgesteld op maximaal
vermogen en zuinigheid, doch het is
mogelijk deze afstelling op eenvoudige w$ze te veranderen, indien zich
verschljnselen voordoen welke duiden
op een te arm of een te rijk mengsel.
De carburateur bestaat in feite uit
drie delen, n.l.:
1. De vlotterkamer, waarin de vlotter en vlotternaald met ntting.
2. De mengkamer, waarin de hoofden naaldsproeier, de regebraald en de
De

gasschuif.

3. De luchtfilter, welke tevens
dienst doet als ,,choke".
De mengkamer is met twee tapein-

den aan de vlotterkamer verbonden
rriet daar tussênin een pakking. Tevens is hier een fijne benzinez€ef aangebracht.
De hoofdsproeier regelt de maximale
benzinetoevoer (bij vol gas dus), terwijl de tapse regeheaald in de naaldsproeier dit doet bij lagere snelheden.
De stand van de naald in de sproeier
beinvloedt het benzine/luchtmêngsel.
Vijf (soms drie) uitsparingen njn
aangebracht in het dikke (bovenste)
eind van de naald err een klemveertje
in één daaryan stelt de diepte af tot
waar de naald in de sproeier kan zakken. Meestal zal dif de middelste
groef zijn en het verdient aanbeveling dit zo te laten, tenzij er duideIijke aanwijzingen bestaan dat het
mengsel onjuist is. Hoe dichter het
klemveertje naar h.et boveneinde van
de naald wordt verplaatsf hoe armer
het mengsel wordt en omgekeerd.

CARBURATEUR
7. Lekke pakking

van vlotterkamerdeksel. Pakking vernieuwen en blj
montage aan beide zijden van een
weinig vloeibare pakking voorzien.
Controleer tevens de overige fiberringen van de carburateur en voorzíe ze
van wat vloeibare pakking bij de
montage. (-Vloeibare pakking kan
met spiritus gemakkelijk verwigderd

worden.)
8. Niveau te hoog. Dit kan verlaagd
worden door een extra fiberring te
plaatsen tussen vlotterkamer en vlot-

'ternaaldzitting.
9. Afstelling van koppeling onjuist,
\ry'aardoor de motor op en neer
springt van de band. Controleer werking van het schuiÍstuk (zie Monta,gevoorschrift, punt 33 en aanwljzing punt 34).

b. Reinigen va,n de sproeier.
1. Zet de benzinekraan dicht2. Met de Berini-sleutel de onderste
moer van de mengkamer losschroe-

ven.

3- Ver,wijder hoofdsproeier met een
goed passende schroevedraaier.
4. "'Blaas de sproeier door en houdt
hem tegen het licht om te zien of de

doorlaat geheel vrij is.
Het monteren geschiedt in omgekeerde'volgorde.

IV.B. Prik nooit met een naald, ijzerdraád of een ander meta-len voorwerp in het gat van de sproeier.
Hierdoor wordt de doorlaat bescha-

digd en de afstelling ongulstig beinvloed.

STORINGEN

a- Overlopen wordt
zaakt door:

meestal veroor-

1. VuiI rondom de vlotternaald,
waardoor deze niet meer afsluit op
de zitting. Reinigen.

2. Verbogen vlotternaald.

Vernieuwen is hier de enige oplossing.

3. Versleten naald en/of zitting.
Vernieuwen is noodzakelijk, doch
draai de nieuwe zitting niet tè vast

aan, anders breekt deze af in de vlotterkamer!
4. Het klemmetje op de vlotter valt
niet goed in de groef van de naald..
5. Lekke vlotter, waardoor deze volloopt en zinkt. Vernieuwen.
6. Raken van de punt van de vlotternaald tegen de bodem van het gat
in vlotterkamerdeksel. Spits iets korter maken en afronden-

c. IIet losnemen van de ca,rburateur.
1- Zet de benzinekraa^n dicht.
2- Verwijder de rubberbenzineleiding

door deze aan de zijde van de bènzinekraan los te maken.
3. Draai de klemschroef van de
luchtfilter enige slagen los en verwijder de filter.
4. Draai de klemschroef van de carburateur enige slagen los, verwijder
de carburateur.
S. Verwijaer gasschuif uit de carburateur en laat de gasschuif aan de
kabel zitten.

d. Contr0le van de vlotter.
1. Draai de beide schroeven van het

vlotterkamerdeksel los en verwijder
deksel. Beschadig hierb{ de papie.
ren pakking niet.

dit

I
I

t
r

www.oudebromfiets.nl

BERINI-M 13 / AMA. '. ,t 2.]
F

A
Ê
E

@

o

,-8

ill.
2-

-J
@
%
@

5ó

e

Schroef de dopmoer los onder aan

de vlotterkamer.

3. Verwiider de fiberring.
4. VerwÍ$der aansluitstuk van
benzineleid.ing.

de

5. Verwijder de tweede fiberring.
6. Druk de vlotternaald lood.recht

naar beneden, totdat deze uit de klem
springt, welke
.en boven op de vlotter is
gesoldeerd,
trek de naald aan de
onderzijde geheel uit de vlotter. Druk
echter niet te hard, daar anders de
vlotter gedeukt wordt. Komt Oe naatd
niet gemakkelÍrjk vriqi, buig dan de
klem voorzichtig met een kleine
schroevedraaier een weinig open.
7. Reinig het geheel grondig met
schone benzine en controleer dé vlotter. Indien IJ vermoedt, dat deze lek
is, schudt de vlotter dicht biqj Uw
oor en luister of er iets in zit. De
meest zekere methode is de vlotter
onder te dompelen in bijna kokend
Ontsnappen er luchtbelletjes,
lrater.
dan is de vlotter lek. Indien no,llg,
vervang'en door een nieuwe vlotter.
Het -opbo-uwen geschiedt in omgekeerde volgorde.

klem op de vlotter precies vait in de
groef van de vlotternaald.
e. IIet reinigen van de Íilter.
Deze filter bevindt zich tussen de
flensverbinding van de meng- en vlotterkamer en laat zich gemakkelijk
schoon spoelen zonder verdere dê-

montage.

#
,,{

"'4

r-.-€

a

e

1. Verwijder alle losse delen uit

de

carburateur.
2. Spoel het lege huis grondig in
een bakje met schone benzine.
3. Blaas schoon met druklucht.
4- Monteer losse delen weer in carburateur.

f. Afstellen va,n het mengsel.
1. Schroef de gekartelde kop, waar

de gaskabel uitkomt, los.

2. Trek de gasschuif voorzichtig
loodrecht naar boven.
3. Maak <re binnenkabel los door
eerst de buitenka.bel bij de rna,nette
eruit te nemen en daarna pas de nippel met binnenkabel in de gasschuif.
(Deze nippel zit in een uitsparing en
de kabel gaat door een zaag:snee in
de schuif)
4. Verwijder de schroefveer en de
règelnaald met klem.

5. Verplaats klem naar behoefte
(zie g en h). Zorg ervoor, dat de
naald niét krom buigt tijdens deze

hándeling.
& Mengsel te riik.
Dit openbaart zích door veel blauwe
walm en een abnormaal benzineverbruik. Oorzaak een overlopende carburateur, een loszittende hoofd- of
naaldsproeier, een vervuilde of dichtzittende luchtfilter. Overmatige

blauwe walm kan óók vetootzaakt
worden door een te rijke smering!
Om het mengsel armer te maken de
klemveer van de regelnaald eerst één
inkeping naar boven verplaat:' ' a"-.
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de motor proberen. Indien blfrkt dat
dit niet foldoende ls, dan twee of
rlleer.

h- Mengsel te orm.
Dit kan het gevotg zijn van te weinig

toevoer van lenzine door de rubberleiditrg, verstopte filters, een verstopte hoofdsproeier, een lekkende
sirnmerring of een luchtlek in carter
of aanzuigbuis. (Zie contróle van
roterende gasschfrf, Par. 10).
Verplaats de klemveer eerst êen rnkeping verder naar beneden en Proneêr áe motor. Indien blikt dat dit
niet voldoende'is, dan twee of meer-

l.
1.

Ifet monteren van de gasschuiÍ.
Steek de naald door de gasschuif
ïreen, waardoor de naald naar beneden wijst en b[jft hangen op de klemveer.
2. Schuif de spiraalveer over de bin-

nenkabel en niPPel tot h.an

de

schroefdop.

3- Breng de binnenkabel door de

trek de rrippel i:n de uitspaiing. Let hierb$ op dat de spiraalvèer volkomen recht in de gasschuif
blijft staan en de klemveer dus oP
zljn plaats houdt.
2- Éreng nu de gasschuif rechtsta.n-

za.agsnee en

dig in de mengkamer.
BàIangrlik: Aan de buitenkant va.rr de
mengÉamer is een klein schroefje te
zien, waarvan het einde juist binnen
in de mengkamer steekt. Dit gedeelte
behoort te vallen in de zaagsnede van
de gasschuif tegenover die, waar de
gasÈabel door loopt. Hierdoor kan de
Afgelasschuif zich niet verdraaien.
sclminde kant van gasschuif naar
voren.

5. 'Schroef de doP weer oP de mengkamer en bevestig de buitenkabel in
de gasmanette (zie ill 55).
j. IIet rsinigen van do luchtfilter.
1. 'Draai klemschroef van luchtfilter
cà. twee slagen los en verwijder fi4er.
2, :Verwijdér moer voorop luchtfilter

en demonteer beschermkaP.
3. .Spoel filter in schone benzine en
laat het enige tijd daarin liggen.
4. -,.Voorzie iilter van wat schone olie
en monteer in omgekeerde volgorde.
Belangrijk: Het is mogelljk ae 8a!schuif met behulp van de kabelstelschroef zó af te stellen, dat de motor
stationnair blijft doorlopen als de
gasmanette geheel wordt dicht geáaan. Dit is onjuist daar anders de
motor nlet afgezet kan 'worden en,
mdcht zulks nódig z!jn, tot stilstand
gedwongen moet worden door de aanárijfrol le laten pakken op de band'
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30. DE ENCARWI CARBURATËUR
Het verwijderen van de carburateur
van de aanzuigbuis.
Sluit de benzinekraan, draai de klemschroef enkele slagen los en verwijder de benzineleiding. Doe dit laatste
met ondersteuning van een schroevedraaier, want als er uitsluitend aan
getrokken wordt, breekt de leiding.
Trek de carburateur van de aanzuigbuis, draai de schroefdop van de
mengkamer los en verwijder de gasschuiÍ door aan de gaskabel te trekken. Zorg er voor dat de gasschuif niet
in aanraking komt met de verontreinigde motor of beschadigd wordt.
De hermontage geschiedt Ín omgekeerde volgorde, doch zorg, dat de
aanzuigbuis stuit tegen de achterzijde
van de mengkamer.
Contróle benzinezeef.

De zeef bevindt zich ín de

toevoernippel. fndien een banjonippel aanwezig is, zit }r.et zeefje in de banjobout.
Verwijder de toevoerrrippel of de banjobout, neem het zeefje met de hand
(nagels) uit de nippel en spoel het in

schone benzine. Het verdient aanbeveling het, na het schoonspoelen, door
te blazen met de luchtpomp. Zorg er
voor dat bij het .monteren het zeeÍje
.klem komt te zitten in de nippel, anders zou het onder het rijden kunnen
losraken. Mocht het los in de nippel
liggen, dan kan het zeefje tussen duim
en wijsvinger enigszins platgedrukt
worden. Vergeet de fiberring niet!
Ingeval er een banjobout gemonteerd
is, zijn er 2 Íiberringen aanwezig.
Contrdle vlotter met naald.
Demontage van het vlotterkamerdeksel (oude t;rpe), zonder eerst de benzinezeef te controleren, is mogelijk,
doch dan moet eerst de nippel of de
banjobout verwijderd worden, daar
anders, een der beide schroefjes van
het vlotterkamerdeksel niet bereikt
kan worden. Bij het nieuwe type is
dit niet nodig. Verwijder beide
schroefjes, het vlotterkamerdeksel,
(waarbij moet .worden opgepast, dat
de pakking niet wordt beschadigd), en
de vlotter, door deze bij de naald
rechtstandig omhoog te trekken.

Controleer of de vlotter niet lek is
door deze in warm water onder te
dompelen. Stijgen er dan luchtbelletjes op, dan is dit natuurlijk een teken, dat de vlotter lek is. Vervang in
zo'rr- geval de gehele vlotter en tracht

niet dèze te solderen!
Reinig de vlotterkamer met

schone

benzine en controleer vooral of de ge-

leider onder in de vlotterkamer geen
vuil bevat. Verwijder dit vuil meibehulp van een passend boortje .(1.g

mm).
Controleer de vlotternaald op beschadigingen en overtuig U, dat de scherpe
punt recht is. Ditzelfde geldt voor d.e
vlotternaaldzitting in het deksel. Bekijk beide zeer nauwkeurig, bij voorkeur met een loupe! Het is mogelijk, dat door slijtage van de zittiàg,
de naald niet meer afsluit.

Contróle sproeier.

Verwijder de sproeierhouder en demonteer de sproeier met een passende schroevedraaier. Gebruik nooit een
stalen of scherp voorwerp om de
sproeier door te prikken, daar hiermee het sproeiergat begchadigd kan

worden, waardoor de sproeiermaat on-

juist wordt. Doorblazen met de mond

of luchtslang is de juiste remedie, doch
doe dit in tegengestelde richting van

de

brandstoftoevoer!

Controleer, bij het monteren van de
sproeierhouder, of de fiberring (alleen
bij het oude type) nog in goede staat
verkeert. Vernieuw de ring, indien
zulks noodzakelijk blijkt te zijn.

Werking van de automatische choke.

De automatische choke dient om

de

koude motor gemakkelijk te doen aanslaan. De werking is als volgÍ:-Wanneer de draaigreep in de startstand
wordt gezet, gaat de gasschuif geheel
omlaag en verdwijnt het in de mengkamer stekende gedeelte van de verstuiver hierin. De bovenzijde van de
verstuiver staat dan recht tegenover

het kleine kanaaltje;Ji dat in de gasschuif is geboord. lovendien is in
deze stand de halvemaanvormige uitsparing in de gasschuif juist zichtbaar

vanaf de zijde van de. aanzuigbuis.
Aangezien deze uitspaiing aan de motorzijde aanmerkelijk gEoter is dan
de sleuf aan de luchtfilterkant, zal de
onderdruk in de ruimte boven de gasschuif zeer grocit zijn. Daardoor wordt
met kraeht benzine aangezogen via de
verstuiver en het kleine. kanaaltje'in
de gasschuif. De hoeveelheid lucht,
waarmede deze benzine wordt vermengd, is dus vanzelfsprekend klei-

ner, waardoor het mengsel rijker
wordt en de motor gemakkelijker aanslaat. Bij zeer koud weer kunnen de
startmoeilijkheden op zeer eenvoudige wijze overwonnen worden en als
volgt worden gevlotterd. Laat het
rijwiel flink overhellen, met de vlotterkamer hoger dan de mengkarner,
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totdat de benzine
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uit

blijft van 0.5
tot 1 mm.
Zet de binnenkabel goed vast met het
schroefje in de greep, open de draaigreep en sluit hem dan tot de rurlstand. I{ijk in de mengkamer vanaf
de zijde van de aanzuigbuis. Bij een
juiste afstelUng moet de gasschuif
de aanzuigopening geheel aÍsluiten.
Is dit niet het geval, regel dan de
afstelling met de kabelstelschroef.
draaigreep een speling

de carburateur

1oopt.

De bédiening van de automatische
choke met manette.
Men'' drukt de manette in de rich-

ting ,,gas dicht" tot de manette stuit,
waarna men deze naaÍ beneden drukt
en irog verder naar voren schuift. De
rnanette staat dan oF ,,choke" stand
en de .motor kan worden gestart. Na
tret starten haalt men de manette weer
terug, zodat men na het Passeren van
het ,,startslot" weer over het normale
gasbedienings-orgaan kan b,eschikken.

De onderkant van de gasschuif moet
ca. 1 mm voorbij de doorlaat staan.
Zakt de gasschuiÍ te ver, dan zal

weer een gedeelte van de hafvemaanvormige chokeopening zichtbaar zijn.
Stel de gasschuiÍ dus zódanig af, dat
de halvemaanvormige opening in de
startstand geheel zichtbaar is, terwijl
bij gasdicht de gasschuif de doorstroomopening volledig afsluit.

De bediening van de automatische
choke met draaihandle.
Hierbij is het enige verschil met de
rnanette dat voor het passeren van het
startslot een aparte drukknop of wipper aangebracht is, welke met de duim

Het reinigen van de luchtfilter.
Bij het oude type is de luchtfilter niet
demontabeL en ieinigen kan uitsluitend plaatsvinden door de filter in

bediend worflt.

Afstelling vàn de automatische choke.
Draai de kabelschroef boven in het
rnengkamerdekdel los en ste] hem zó,
dat naar beide.zijden afstelling mogelijk is. Zet de draaigreep in de startstand. Draai het schroefje in de greep
Ios, zodat de binenkabel los is. De
gasschuif zal dan, tengevolge van de
druk van de gasschuifveer, geheel onderin de mengkamer komen te zitten.
Stel in deze toestand de binnenkabel
z!, dat tussen de buitenkabel en

sehone petroleum of benzine grondig
schoon te spoelen. Bl.aas hem daarna

door met de luchtsiang en herhaaL
beide handelingen indien nodig nog
enige malen. Alvorens de Íilter te
monteren, het binnenwerk met wat
olie bevochtigen. Dit reinigen moet
iedere 1000 km gebeuren.
Het nieuwe type heeït een demontabel.
filterelement, dat ook op de bovenomschreven wijze gereinigd wordt.
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31- DE ZENITH CARBURATEUR
De Zenith carburateur (5,, 59) is van
fabriekswege afgesteld op maximaal
vermog'en en zuinigheid, doch het is'
mogelijk deze afstelling te veranderen door de hoofdsproeier te vervangen door één maat groter'of kleiner,

al naar gelang zích versclr,iinselen
voordoen welke duiden op een te arm
of te rijk mengsel.
De carburateur bestaat uit drie delen,
t.r.'./.:

1. De vlotterkamer,

'Àraarin vlotter

met naald en de zitting.

2. De mengkamer, waarin

de hoofd_

en hulpsproeiers en de gasschuif,

3. De luchtfilter, welke tevens
dienst doet als ,,choke".
De vlotterkamer wordt door de
hoofdsproeierhouder elr een verbin_

dingsschroef met de mengkamer verpgnden. Een pakking zorgt voor een
lekvrrjg afdichting. Iíet is mogeliik de
vlotte-rkamer op twee marrierén óp ae
mengkamer aan te sluiten, doch àor_.

spronkelijk ziL deze links van de
mengkamer, dus tussen motor en
mengkamer in.
De hoofdsproeier bepaatt de maxi_
male benzinetoevoer (bii vol gas),
terwijl de hulpsproeier dit doet b--ii de
lagere snelheden. Tevens zorgt de
sproeierbuis Sb voor een juiste mengverhouding bij alle snelheden. Deàe
sproeierbuis wordt op zijn plaats ge_
houden door een boigschróef, weíke
alleen verwijderd kan worden als de
hulpsproeier Ss gedemonteerd. is.

Storingen.
a,. Overlopen wordt meestal veroor_
zaakt door:
1. Vuil tussen vlotternaald en _zit_
ting, waardoor deze niet meer afslui_
ten. Reinigen.
2. Beschadigde punt van de vlotter_
naald. Vernieuwing. van vlotter met
naald is hier de enige oplossing.

Versleten naald en/of zitting.
!:
Vernieuwing is noodzakelijk.
4. Lekke vlotter, waardoor deze ge_
deeltelijk volloopt en te diep blijft ií;_

gen.

5. Lekke pakking

van vlotterkamer_
deksel. Pakking vernieuwen en bii
montage aan beide zijden vrn .*i
vloeibare pakking voorzien.
leinig
Controleer tevens de overige pakkin_
gen en fiberringen en vernieuw deze
zonodig.

Jrliveau te hoog. Dit komt prac_
9:
tisch nooit voor en kan verhàlpen
worden door de bovenz$de van de

vlotterkamer af te nemen met een
zoetvijl. Het is echter uiterst moeilijk
deze zijde vlak te houden en daardoor
niet aanbevelenswaardig7. Afstelling van de koppeling onjuist, waardoor de motor op err neer
springt op de band.. Controleer werking van het schuifstuk. (Zie Montagevoorschrift punt 33 en aanwijzing punt 34).

b. Reinigen vnn d.e sproeier.
1. ZeL benzinekraan dicht.
2. Demonteer .sproeierhouder

Sh

met hoofdsproeier Hs.

3. Verwijder hoofdsproeier,

blaas

deze door en houd hem tegen het
licht om te zien of de doorlaat geheel
vrÍ$ is.

Montage geschiedt in omgekeerde
volgorde.

Prik nooit met een naald, ijzerdraad

of een ander metalen voorrwerp in het

gat van de sproeier. Ilierdoor wordt

de doorlaat beschadigd en de afstelling ongunstig beinvlo.ed.
Is de carburateur ernstig verrnrild,
dan is het gewenst óók de hulpsproeier Ss en de sproeierbuis Sb te
reinigen.

c. Ilet losnemen van de carbura,teur.
1. Zet de benzinekraa.n dicht.
2. Draai klemschroef van de luchtfilter ca. tweè slagen los en verwijder
luchtfilter.

3. Verw$der de rubberbenzineleiding

door deze aan de zijde van de benzinekraan los te maken.
4. Draai klembout van de carburateur ca. twee slagen los en verwijder
de earburateur.
N.B. Bírj montage dient er op gelet
te worden, dat de vier zaagsneden
van het opvulstuk A tussen die van
de mengkamer in staan, anders wordt
valse lucht aangezogen.
5. Verwijder gasschuif uit de carburateur en laat de gasschuif aan de
kabel zitten.

d. ContróIe va,n de vlotter.
1. Draai beide schroeven van het

vlotterkamerdeksel los en verwijder
dit deksel. Beschadig hierblj de papieren pakking niet2. Inspecteer vlotter en indien U
vermoed, dat deze lek is, dompel de
vlotter onder in bijna kokend water- Ontsnappen er luchtbelletjes, dan is
de vlotter lek. Vervangen i$ de zekerste rnethode.
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N.B.

Denk er bij montage aqn, dat
van de vlotternaald
na.8r boven moet wijzen.
e. Reinigen van do benzinefilter.
Deze filter bevindt zich binnenin het
aa.nsluitstuk vàn de benzineleiding Lp
het deksel van de vlotterkamer.1- Verwiider de schroef 'uit het aansluitstulc
2- Verwiider aansluitstuk en beide
fiberringen.

de

scherpe punt

3. Reinig filter in schone fgnzils g11
blaas het schoon rnet druklucht.

Montage geschiedt in

omgekeerde
volgorde.
Í- Reinigen van luchtfilter.
1- Draai klemschroef van luchtfilter
ca. twee slagen los.
filter van carburateur.
?- Verwiider
Vgryiiaer
klemveer in rand va:r
?..-.
rllf,.erhuis
met een tang. (pas op voor
u!v. ogen als klemveer wessnringt )
t-_ Demonteer achterplaai ;;;";
klembeugel.
5. Spoel filterelemenL in schone ben_
zine en laat het enige ti;a aaaÀïi_
gen-

q. 1""* filterelement schoon
met
-;hG;:
drykluctrt.
om niet
áu
B_

zqide, (via, de spleetgatenl
"rleaaarlnàe-rs

eventueel nog aantrezig vuil we"" l-n
neE,element terug wordt geblazen.
't. rsevochtig element meiwat
ne motorolie en laat ultaruipen. scho_
taC:-rn om_gekeerde votgoráe fvfon_
g'. Mengsel te riik
Dit_ openbaart zi'eh door veel blauwe
en een abnormaal b"""i;;;;:
lvalm
bruik. Oorzaak: een overlopenAe-ca"_

burateur, een loszittendt:

d,r;il_
sproeier, een vervuilde èf aiefri_ài_
tende. luchtfilter, of
,rà""ïoïi"
sproelerbuis. Teveel olie"""
door de bËn_

zine geeÍt óók veel blauwe wale.
Zgn alle moge[jke fouten onderzocht,
dan kan de hoofdsproeier 48 vervangen worden door een 46.
N-B. Bedenk echter dat blj een motor, welke plotseling te rijk mengsel
krílgt en voordien steeds goed héeft
gelopen, de fout niet gezocht moet
worden in een te grote sproeier, doch
in eèn s[itagefout.
h. Mengsel te arm.
tan het gevotg zijn van te weinig
Pit
toevoer va,n benzine door de rubbeileidÍng, een verstopte hoofdsproeier,

een lekkende simmerrilg of een
luchtlek in het carter of dé aanzuigbuis', (Zie contróle van roterenOe gaïsghiif in par. 9).
Onderzoek nauwkeurig alle mogelijke
fouten, alvorens een grotere -máat
(nr. 50) hoofdsproeierle monteren.
Zio ook N.B. van punt g.
i. Demontage van gasschuif.
1. Schroef gekartelde dop los waar
de kabel uitkomt.
2. Trek gasschuif voorzichtig logdrecht naar boven.
3. Maak binnenkabels los d.oor éórst
do brritenkabel bii de rnqnef,f,s eruit te
en daarna pas de nippel met
lgmen
binnenkabel in de- gasschuiil (Deze
nippel zit in een uitsparing en de kabe_I. gaat door een Zaagsáede in de
schuif).
4. Verwiider de schroefveer.
Montage geschiedt in omgekeerde
yolgorde. Bedenk hierbij, OaT Ae at_
geschuinde kant van de gasschuif
naar voren (richting luchtfilters) ge_
keerd moet zijn.
Bevestig als laatste de buitenkabel in
de manette (zie ill. 55).
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32. ONTSTEKING
Wico Pacy
De ontsteking geschiedt door een
,,Bantamag" vliegwielmagneet, welke
direct zichtbaar is als het linkersierdeksel wordt verwijderd. De magneet
bestaat uit twee hoofd-onderdelén:
1. I{et vliegwiel of rotor dat maenetisch is en volkomen ditgetaUfr-

ceerd.

De_ grondplaat, waarop .gemon_
?.
teerd de ontstekingsspoel,-de-onder_

brekerpunten, de condensator en het
smeerviltje (zie ill. 60).

Alle kleine

onderhoudswerkzaamhe_

den kunnen via de drie grote gaten
in het vlieg:wiel uitgevoerd woiden.
Demontage ervan is hiervoor niet

noodzakelijk.

L.

?

/ órursrEKtNG /

Smering.

Een houd.er met een stukje geolied
vilt -rust tegen de onderbrei<eriok op
de krukas. Deze nok beweegt
d;
onderbrekerhamer en daarom -ís het
noodzakelljk, dat het vilt elke 500 km
van niet rneer dan 1 druppel dunne
olie voorzien wordt. Veiàraai het
vliegwiel zoyer dat de vilthouder
zichtbaar is en laat de oliedrunoel on
het vilt vallen. Vooral niet móer aair
1 d_ruppel anders komt er olie op de
onderbrekerpunten en loopt de -motor niet meer.
b. Ifet afstellen van de onderbreker-

z.ijn dan geheel geopend en de afstel_

rmg ._Kan plaatsvinden via dit gat
(zie ill. 61).
2. Draai schroef A een halve slag
los.

?.
.Met een schroevedraaier d.e con_
tactplaat_R nu z6 v..stetten-áiê
9p^e_rylg-C, tussen de punten, 0,lf mm
(.018") bedraagt. rweèt ait'*Lï ;;:
craat gereedschap nr. 5. fndien Íuïst.
zet schroef A vast, draai hei .ifi"n:
wiel

enige slagen rond en controiàEr
afstand C nogrnaals.
Bosch

AfsÍellen van de ontsteking.
Dit omvat hoofdzakelijk 2 handelingen,
welke altijd in de hierna genoeád.
volgorde dienen te geschied.ón:
A en B. Het aÍstellen van de afstand
tussen de onderbrekercontacten.
C. Het afstellen van het ontstekings_
tijdstip.
Het afstellen van onderbrekerpunten.
1. Verdraai het vliegwiel totd.at het
grote gat links van de as ligt, als
aangegeven in ill. 61. De onder_
brekerpunten zijn dan geheel geopend en de afstelling kan plaats_
vinden.

punten.

Benodigd gereedschap: speciaal ge_
reedschap nr. 5, en een grbte schróe_

vedraaier.

I
t

1. Verdraai het vliegwiel, totdat de
onderbrekerpunten zichtbaar fin
go9_r_!ret gat in het vliegwiel
waár
BANTÁMAG b! staat. be punten

I
I

2. Draai schroef A een halve

slag

los.

I

3. Met een kleine schroevedraaier
kan door middel van de excentrische stelschroef B de contactplaat
D zó versteld worden, dat de opening C ttissen de punten 0,45 mm
(.018") bedraagt. Meet dit met spe-

ill.

60

ciaal gereedschap nr. 5. Indien juist,
zet schroef A vast, draai het vliegwiel enige slagen rond en controleer afstand C nogmaals.
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33.

AFSTELLTNG

AFSTELLEN

VAN

Benodigd gereedschap: speciaal gereedschap nrs. 1, 2 en 13, ringsleutel
14 mm, grote schroevedraaier, schuiÍrnaat.
1- Vliegwiel te monteren (zie par. 4).
2- Bii lVico. Krukas draaien, totdat
spiebaan staat als aangegeven in ill.
62- Dit komt overeen met dezelfde
stand als wanneer de purrten zichtbaar zijn door het gat waarbij BANTAMAG staat
Bij Bosch. Krukas draaien, totdat
spiebaan staat als aangegeven in ill.
63- Dit komt overeen met dezelfd.e
stand als wannaar de punten zichtbaar zijn door het grootste van d.e
drie nierVormige gaten (iU.61).
3- Onderbrêkerpunten aJstelLen op
0,45 mm, indien dit nog niet is ge-

sctried.

4- Verwijder bougie.
5. Schroef speciaalgereedschap nr.

13 in het bougiegat en draai de borgsctrroef los.
6. Zoek het hoogste punt van de
zuiger op (iU. 64)7. Meet nu de lengte van de stelpen
met de schuifmaat (ilf- 65).
8. Verdraai vliegwiel een halve slag
tegen- de draairichting in.
9. Bij 26 cc motor (boring 32 mm)
dient de voorontsteking 1,b mm, bij
de 32 cc motor (boring 36 mm) 1,g
mrn te bedragen.
Zet stelpen nu 1,5 of 1,8 mm dieper
in de cylinder (afhankelijk 'van hei
type motor) en draai de borgschroef

HET ONTSÏEKINGSTIJDSTIP

r
K
&

&

r

gen de stelpen stoot.
11- Maak beide schroeven van ontstekingsgrondplaat los (ill lD en
verdraai plaat in draairichting van

motor.
tZ. Leg een sigarettenvioeitje tussen
de onderbrekerpunten (nu zal het
vloeitje klem zitten tussen de punten).

13. Verdraai grondplaat

Éegen tlraairichting

langzaam
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van de motor in,

tegelijkertijd voorzichtig aan het

vloeitje trekkend.
14- Op het momont dat het vloeitje
los komt, ophouden met draaien van

de grondplaat.
15. Beide schroeven van grondplaat

(iU. 12) goed vastzetten.
16. Controleer afstelling nogmaals,
nadat de krukas enige slagen rondgedraaid is.

I

t

vast.

10. Verdraai vliegwiel voorzichtig
in draairichting, totdat de zuiger te-

I

I

'l

I
I

I
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34. STORTNGENKVAN
De hierna te noemen nummers verwijzen naar de paragrafen, waarin
deze werkza.amheden worden omschreven.

í. Motor slaat niet aan.
Mogelijke oorzaken:
a. Aandrijfrol pakt niet, spa.nning
van koppelingstrekveer te gering,

ba,ndenspanning te la,ag, of rol is los
op de krukas.
Opheffing: Koppeling opnieuw instellen (Montage Voorschrif! punten
2O t/m 24 en 36, 37 en 38), bandenspanning controleren, rol vastzetten
(par. 8).

b. Motor is

vastgelopen-

Opheffing: Probeer of vliegwiel bij
koude motor met de hand draaibaar
is. Zo niet, dan motor demonteren,

/

STORINGËN

/

31

DE MOTOR

j. Onderbrekerpunten ingebrand en
I'rril, opening te groot of te klei4,
onderbrekerha,mer trlijft han gen.

Opheffing: Contactvlakken opschuren en opening nauwkeurig afstellen.
IIamer proberen, asje zonodig polijsten. (zie par. 32-33).

k.

Olienesten en wa,ter in de carburateur.
Opheffing: Carburateur demonteren,
grondig reinigen en zonodig opnieuw
afstellen. Zíe par.29 d en verder.

2. Motor slaat aan aan,-doch houdt
direct daarna vreer op.
Mogelijke oorzaken:

a,. Brandstoftoevoer onvoldoend.e.
Opheffing: Aansluitnok onder vlotterkamer losmaken en vaststellen of
toevoer blj geopende kraan voldoende
is. Zonodig benzinekraan verwijderen
en filter reinigen.

te begiruen bij cylinder, daarna
systematisch verder zoeken.
c.. Geen brandstof in de ta,nk.
d. Benzinekrasn gesloten
e. Sproeier verstopt.
Opheffing: Benzinekraan dichtzetten, hoofdsproeier demonteren en

b. Choke dicht la,ten staan
Opheffing: Choke openen, bougi.e-verwijderen" droogrnaken en reinigen.

N.B. Controleer vóór het doorblazen

c.

ontsteking).
f. Ontluchtga,t

onderbrekerpunton zichtbaar is.
Opheffing: Vliegwiet verwijderen en
onderbrekerpunten vlakken. Btijft de
vonk, dan condensator vernieuwen.
Zie par. 4.

doorblazer/.

of vuil in de sproeier aanwezig is. Zo
niet, dan ligt de oorzaak van de storing elders (b.v. benzinetoevoer of

in tankdop verstopt.

Opheffing: Vuil verwijderen, doorblazen.

C. Choke klep sluit onvoldoende of
in het geheel niet a,f.
Opheffing: Na demontage van luchtfilter trachten afsluiting te verbeteren. fndien niet mogelijk, luchtfilter

vernieuwen. Zie ook Encarwi, par. 30.
h. Bougie vet geslagen, electrodonafstand. te groot of te kleirU aa,nslag
op de electroden-

Opheffing: Bougie verwijderen en
met een staalborstel of ,door zand,-

stralen reinigen. Electroden opnieuw
afstellen. Bougie testen.
i. Magneet vonkt niet, slechte verbindingen, gebroken bougiekatrel,
ontstekingsspoel of condensator
defect
Opheffing: Vliegwiel met de hand
ronddraaien en vonk van kabelschoen
controleren- Eventueel vliegwiel demonteren (zie 4), verbindingen controleren en afzonderlljk spoel en condensator testen, resp. vervangen(Zie 5),

b[i

d.

Condensa,tor defecL Merkbaa,r
dra,a,iende

motor een vonk bii

a,IS

de

Boug'ie defect.

Opheffing: Zie h hierboven- Helpt
dit'niet, dan bougie vernieuwen.

3. Motor slaat plotseling aÍ tiidens
het riiden.
I\[ogeliike oorzaken:
a". Sproeier verstopt door vervuitde
benzine.

Opheffing: Zie

t

e

hierboven-

:

fndien dit veelvuldig en met korte
tussenpozen voorkomt, is het noodza-

kelijk de benzinetank te demonteren
en grondig te reiligen, terwijl dit ook
met de benzinekraan en carburateur
dient te geschieden. Naspoelen met
schone benzine.

b.

Bougie verontreinigd of defect.
Opheffing: Zíe 7 h hierboven

c. Opening van

onderbrekerpunten

te kleiru
Opheffing: Zíe 1 j hierboven.'
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Ontstelringsspoel slecht.
Openba,art zlch doordat motor tn
kouile toestand goed aansla,a,t doch,
indien op bedrijfstemperatuur gekorneq slecht of geheel niet loopt.
Opheffing: Vliegwiel demonteren en
spoel vernieuwerl Zie par.4 en 5.

e. Los contact ergens in de ontste-

kingsinsta,llaties.
Deze fout is te herkennen aan het
onregehna,tig trekken van de motor
tijdens het riiden.
Opheffing:. Vliegwiel demonteren en
alle aansluitingen controleren. Zie
par. 4 en 5.

f., Mótor loopt vast tengevolge va.n
oververhitting rliden zonder olie, of
rnechanisch defect. I(rukas kan soms
in het la^atste g:eva,l niet meer ge.

draaid worden, waa,Tna algehele demontage noodzakelijk is.
Opheffing: Cylinder d.emonteren, zuiger controleren en beschadigde plekken eventueel met fí1in polígstlinnen
bijwerken. Nieuwe zuigerveren monteren. BiÍ ernstige beschadiging van
zuiger en cylinder, deze beide ver-

nieuwen.

fn hardnekkige gevallen, waarb!'
zuiger steeds vastloopt, moet nagegaan worden of de drlifstang niet
krom is. Dit is te zien aan tekening

yg.n de

zuiger aan één zgde. Zie par.

26 punt e.

4. Motor heeÍt .te weinig vermogen,
geen conslant vermogen oÍ komt
op toeren.
Mogelljke oorzaken:

a. Koolafzetting in uitlaa,t, uifla,atpoort, zuigerbodem en cylinderkop.
pii twee takt motoren is het mogelijk,
dat, na 1200-1500 kÍn te hebbón afgelegd, de onvermijdelijke roet- en
koolafzetting zó groot is, dat het verrnogen merkbaar a,fneemf ten gevolge va,n de slechte spoeling.
Opheffing: Demontage van cylinder
en uitlaat, en koolaanslag verwijderen. Zie par. 3.

b. Valse luchtaanzuiging via do inla,at.

opheffing: f'tensaa#tuiting van aanzuigpijp natrekken, eventueel pakking vernieuwerl Lasverbinding van
flens aan pijp controleren op lekkage.
Carburateur aansluiting en bevestiging controleren. Beide overstroomkanalen in cylinder uitwendig op

eventuele gietg'al inspecteren.

c. Te veel of te weinig brandstof,

vorkeerde a,fstelling van carburateur.
Opheffing: Brandstoftoevoer controleren. Carburateur en niveau controleren. Losse naaldsproeier of verkeerde maat hoofdsproeier. Verstopte
luchtfilter, versleten en verkeerd gemonteercle gasschuif. Zie par. 29 of
par. 31.

d. Slechte bougie of ontstekingstijdstip te laat.

Opheffing: Boug'ie vervangen en elec-

troden juist afstellen. Ontstekingstijdstip opnieuw instellen. Zie par. 33.
e. Luchtlek in carterhelften. Openbaart zich doordat motor onbelast
goed op toeren komt, doeh belast
geen trekkracht heeft.
Opheffing: Motor demonteren en
simmerringen vernieuwen. Zie par. 6.
Carterafdichting vlakken r:.et zéér
fijn schuurlinnen op vlakplaat en
nieuwe pakkingen monteren, welke
gedrenkt moeten zln in liinolie.
f. Mechanische weerstand door in-

wendig defect. Dit gaa,t meestal gepaard met meta,alachtige bijgeluiden
en event. z;wa&t lopen van de krukas.
Opheffing: Motor demonteren en de
defecte onderdelen vernieuwerL Indien kogellagers defect zljn geraakt,
moeten tevêns de lagerpassingen in
de carterhelften worden g'econtroleerdl

g. Roterende gasschijÍ sluit

onvol-

doende a,f.
Krornme ga^sschiif

of gebroken sterveer veroorzaken een sterke afname
va,n het v€rmogea
Opheffing: Controleer afdiehting van
gasschijf. Zie pat. 14 tot 19.
Vernieuwen van de gasschiif is noodzakelijk, eventueel het draagvlak
daarvan in de rechtcarterhelft bljwerken met behulp van schuurschijf
(zie par. 19h).
h. Slechte compressie. Wordt veroorza,a,kt door versleten of ten gevolge van oververhif,ting t,e slap geworden €n eventueel vastzittende
zuigervererL

Opheffing: Zuigerveren vernieuwen
(zie pa.r, 3) en zuigerveergroeven in
de zuiger q4tdoen van koolaanslag.
Biti dit laatste erop te letten, dat de
zijkanten van de gïoeven niet beschadigd worden!

i.

Loszittende a,andriifrol
Opheffing: Rol demonteren en indien
speling op de krukas te groot is, rol
vernieuwen. ie par. 8.

r
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35. MONTAGE VOORSCHRIFT
Voor montage Berini aan rijwiel
Voorbereidende werkzaamheden

1. ALvorens een BERD{f-motor

on

navolgende contróle onderwerpen:

.

gebruikt rifwiel g-emonteera mas
w'orden, moet men dit rljwiel aan aë
een

.

a. Voorvork en frame

op breuken en
scheuren onderzoeken.

b. Lagers van het baihoofd contro_
Ieren. Vernieuwen als deze niet
in orde zijn.
c. Controleren of voorwiel en ach_
terwiel volkomen rond zijn.

d.
e.

Z. Nu het voorwiel uit de voorvork
Het verdient aanbeveliag om het
voorwiel van een BERIIÍI_band te
.welke
verwijderen.

voorzien,
een b{jzondu" nrotiut
heeft-en-speciaal voor Ait aoet i";r_
yaa_rdigd. Deze band is in verscïft
Iende maten verkrljgbaar. --""1'
N.B. Na montage van de band het
voorwiel nog niet monteren.
3. fndien het voorwiel van een velg_
rem of handrem is voorzien, d."".
verwijderen.

4. De rem of remmen nauwkeurig
ll:t:tl:l en op een goede *""Èirrg

controleren.

Spaken van beide wielen op span_
ning controleren.
Nazien of beide wielen licht lo_
pen- Lagers zo nodig vernieuwen-

q. D-e dynamo, indien aanwezig. aan
de achterz[jde van.de voorvort-óf op
de liggende of staande achtervork

monteren.

AANBRENGEN VAN DE MOTORBEVESTIGINGSPTATEN

6. Ifet voorspatbord midden onder
de_vorkkroon afzagen (zie ill 6?).
N.B. Ifierna het spatbord nog niet
monteren.
7. Álvorens nu de motorbevesti_
gingsplaten op de vorkkroon te mon_
teren, wordt eerst met behulp v4n
een liniaal vastgesteld of de-vork_
kroon Ín het midden dikker is dan
aan de uiteinden, waar de vorksche_
den er in steken (zie ill. 6g).
8. Is_dit het geval, dan gaat men
als volgt te werk:
Met behulp van twee stripjes (ill. 69)
de ruimte opvullen tusseí de motor_
bevestigingsplaat A en de voorzijd.e

ill.

67

van de vorkkroon. Bij een smáUe
vork kan het noodzakelijk blijken de
s_tripjes een vorm te geven ioals :in
illustratie 69a is afgebeeld. De twee
stripjes volgens illustratie ?0 komen

tussen de achterplaat C en de achter_
zljde van de vorkkroon.
Deze stripjes kunnen zonder veel

moeite gemaakt worden van

een

qlukje bandljzer, koper of aluminium.
Iliervoor GEEN cárton of leer ge_

bruiken! De dikte van de stripJes
tlrord-t bepaald door, en is gelijk án,
de afstand tussen de pijltjes in illu-

stratie

68.

ill.

69a

íll:

69

ilt.

70
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72

11. De afstandsbusjes worden over

de beide bouten D gesetroven en het
geheel kan dan goed vastgezet worden, zonder dat de ogen verbuigen
(zie ill. 73).

12. Indien de kroon te hoog is om de
busjes op de beide boutèn geplaatst
te krijgen, dan kunnea de busjes aa:r
de onderkant, waar zli op de vorkkroon n:sten, zover afgevljld wor-

r

AANW.TJZING:

De achterste plaat C heeft in het
midden een verhoging. Biijkt het door
deze verhoging niet mogelijk de achterste plaat vlak tegen de achterkant
van de vorkkroon te laten rusten' dan
kan men deze verhog:ing verwijdereir-

9.

r

r

De onderste bout E van de motor-

bevestiging kan meestal tegen de onderkant van de vorkkroon aanliggen
(zie ilt. ??).
Slechts bij uitzonderlijk hoge vnrkkronen is het noodzakelijk, een gat
dwars door de kroon heen te boren
om de bout door te laten. In zo'n ge-

val dus niet de sleufgaten in de
motorbevestigingsptaten naar bene-

den uitvijlen.

Zijn de uiteinden van de vorkkroon
DIKKER dan het middengedeelte,
dan kan zonder meer tot het monteren van de motorbevestigingsplaten
worden. overgegaan, echter met in-

iil. 73
den,

tot ze er wèl over gaan (iil.

Ê

10. Om te voorkomen dat de ogen
van de motorbevestigingsplaten verbuigen tijdens het vastzetten der twee
bovenste bouten (ilf. 74) moeten van
het 80 mm lange pnjpje, dat los wordt
bijgeleverd, twee stukjes worden afgezaagd.

fs de kroon voorzien van een verchroomde 'sierkap, dan de busjes
tweemaal de zaagbladbreedte korter
maken, daar blj het aantrekken van
de moeren de sierkap enigszins in elkaar wordt gedrukt.

75).

vlak, dan moet de onderzijde van de
afstandsbus op deze vorm aá.nsluitend
gev$ld worden.

]..2.

b. Het pr$pje in de bankschroef te
plaatsen en een stuk af te zager., dat
de breedte van een zaagblad korter is
dan. de gemeten afstand tussen de
schuifmaat-bekken.

r

ill.
il1. 74

fs de bovenzijde van de kroon niet

achtneming van de punten 10, 11 en

De lengte van deze twee pijpjes of
afstandsbussen kan gemakkelí$k worden bepaald door:
a. Met behulp van een schuifinaat de
dikte van de vorkkroon aan de uiteinden te meten (zie ill. ?6).

t
t
t

{

=
\

ilt.76

75
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15. De bout E, welke midden onder
tegen de vorkkroon komt te liggen.
kan tevens het steuntje van hetïiatbord vasthouden. }let zal .cirte,
meestal nodig blijken, het gat in dit
steuntje naar beneden toe Éts uit te

vijlen. Dit is vooral belangrijk om het
spatbord zo dicht mogelfik-tegen de
vorkkroon te laten aansluiten.-

16. Nu alle moeren definitief vast-

-

itl.

77

13. Álvorens de platen te monteren,
de twee drukboutjes F aan de onderzijde zover mogelijk uitdraaien. Nu
de platen met de drie lange bouten D
en E op de kroon aanbrengen en alle
moeren voorlopig licht aantrekken.
De boutjes F met hun contra-moeren
G eveneens niet te sterk vastzetten.
14. Thans moet de voorste bevestigingspiaat zuiver gericht worden ten
opzichte van het voorwiel, waartoe
eérst het wiel op de normale wijze in
de vork wordt aangebracht en vastgezet-

Dit richten geschiedt als volgt:
a. De beide bovenste bouten D tegen
de bovenkant van de vork tikkenb. Door de beide sleufgaten van de
voorste plaat een lange rechte pen
leggen en controleren of deze pen,.
gezien vanaf het stuur, evenwijdig

loopt aan de vooras (i11. 78).
Is dlt niet het g'eval, dan aan één van
de zijden een vulplaatje leggen volgens het .model, in illustratie 69 tusseir'dè kroon en de vobrste plaat, zodat dé lange pen wel evenwijdig aan
de vooras loopt.

zetLen, ook de drukboutjes F. en deze
laatsten met de contramoeren G zeBtijkt echter, . dat de drgk-keren.
boutjes niet tegen de onderkant van
de kroon komen, dan kan men de
contramoeren ook aan de bovenkant
van de plaat monteren, hodat de
drukboutjes verder ingeschroefd kunnenworden (zie ill. Z9). Nu nogrnaals
controleren of de door de sleulgaten
geplaatste pen evenwijdig loopt aan
de vooras.

ill.

79

A7. IIet kan voorkomerl hat na
montage van de twee motorbevestigingsplaten, de beide lippen met
sleufgaten van de voorste plaat iets

naar binnen zljn getrokken. Hierdoor
zou het aanbrengen van de motor
tussen deze lippen aanzienlÍgk bemoei-

lijkt worden, terwijl dan zéér vraarschijnlijk de motor scheef zou komen

te

staan.

18. In dit geval moeten de beide lippen gericht worden, hetgeen op de
volgende wijze dient te geschieden:
Ter contróle een rei tegen de lip aanleggen en vergelijken of de rei evenwijdig loopt aan de velg van het
voorwiel (zie 1ll. 80). Nu de lip verbuigen met behulp van een handschroef en NIET MET EEN BAIICOSLEI-rTEL OF DERGELIJKE De
bekken van zo'ÍL sleutel zijn te smal,
waardoor de lip, na het verbuigen,
niet vlak meer is. Deze beweging
herhalen voor de andere zijde,- ali
aangegeven in illustratie 80.
N.B. Een motor, wèlke scheef boven
het wiel staat, verslindt banden!
19. Alvorens nu de motor te bevestigen, eerst de uitlaat op de cylinder

vastzetten. Men ondervindt hiervan
gemak tijdens het stellen van de
koppeling. Alle lak van het draagvlak
van de uitlaatflens verwijderen, daar
veel_

www.oudebromfiets.nl
3ó

/

BERINI M13

,/

rI

-l

MONTAGE

BELANGRIJK!

Eerst de beide flensboutjes

goed

vastzetten, daarna het extra boutje
mbnteren, waarmede het steuntje vam
het knaldemperhuis en de strip van
het beugeltje van de uitlaatplip aan
de cylinderkop worden bevestigd.
N.B. Denkt u er vooral om, dat dit

boutje gemakkelijk

ill.

80

men anders geen g:oede afdichting
van de koper-asbest pakking verkrijgt, die tussen cylinderïlens en
uitlaatflens gemonteerd wordt.

3.

van de motor
bevinden zich twee rubber lagerbusse4 waartussen een lange afstandsbus. De BERINI plaatst men met de
aanrfrfrol zó op de voorband, dat
genoemde rubberbussen wijzen in de
richting van de omgebogen hppen
van plaat A (zie ill. 81). Tegen elke
rubberbus een afstandsring leggen
c'n het geheel op zijn plaats schuiven,
waarbij erop moet worden gelet, dat
de openingen van de rubberbussen
corresponderen met de sleufgaten B

in plaat À.

ingeschroefd

moet kunnen worden- ZONDER DE!
IIITLAÀT op een of andere wijze TE
FORCEIREN. Hierdoor wordt de beschadiging van de uitlaat of het
afbreken van de uitlaatflens van de
cyl.inder voorkomen. Zonodig de twee
flensloutjes weer losnemen en het
gat. in het steuntje zover uitvijlen
totdat na moritage van de flensloutjes, ook het derde boutje gemakkelijk is vast te zetten.
Het klemboutje losdraaien, waarmede de carburateur op de aanztuigbuis wordt geklemd en de carbura-

teur van de zuigbuis

afschuiven.

Thans de klemveer en het rechter

sierdeksel losnemen en controleren of
de vljf carterbouten allen gelijkmatig
zijn vastgezet.

MONTAGE VAN DE MOTOR OP HET RIJU/IEL

20, Aan de achterzijde

I

21. Alvorens nu de lange bout H
aan te brengen, eerst een taPse Pen,
eerr z.g, ,,zoeket", door de hierboven
genoemde delen steken" om zodoende
snel en gemakkeliik de bout I{, met
een sluitring, te kunnen aanbrengen
(zie ill. 82).
22. Deze bout II kan alléén v€rn
rechts naar links (van achter het
stuur gezien) geschoven worden en
gaat door de volgende onderdelen:
Rechter sleufgat in Plaat A" afstandsring, rubberbus, lange afstandsbus, tweede rubberbus, tweede
afstandsring en linker sleufgat in
plaat A.

I

I

r
f
T
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23. _ Vervolgens de tweede sluitring
aanbrengen en de moer handvasl
aandraaien. Voordat deze moer definitief vastgezet wordt, moet eerst de
juiste hoogte van bout Ir in het sleufgat gevonden zfrn. Door de bout H
in de sleufgaten van de voorste plaat
op en neer te. verschuiven, kan men
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zetien, zie illustratie 83. (In ill. g2,
er-r 86_ is het BERINI-spatbord
gemakshalve weggelaten).

83

de afstand van de band tot aan de
punt van het BERlNf-spatbord groter of kleiner maken. Wanneei de
aandrlj'frol juist tegen het hoogste
punt van de op spanning zijnde bánd
ligt, moet de punt van het BERINIspatbord ongeveer 4O mm van de
band verwljderd zin.
24. Daarna controleren of de motor
zich recht en haaks boven de voor_
band bevindt en de moer stevig vast_

4.

ill. 83
MONTAGE VAN DE KOPPELING
op het kleine drukveertje, d.at zich
tussen de kabel-stelschroef T en de
eindnippel V bevindt.
28, Vervolgens de veerhouderbout N
met het schuifstuk M van de geleid-

@ËD

ill. 84

ill.

8s

?5. Fi: mo_ntagg van het koppelings_
handle op de tinkerzijde van trèt striur

dient er_ vooral op gelet te word.en,
het bevestigingsbeugeltje op e€n
recht gedeelte vóór het - hai6y21
wordt gepiaatst.
26. fs het stuur vlak vóór het handvat niet recht, dan moet de linkerzijde van het stuur zóvet worden verlengd (b.v. door middel van een me_
1"1"" busje of een houten klosje),
totdat de rechto lengte in totaal'cá.
dat_

10 cm bedraagt. IIet handle moet nl.
zover_ ingetrokken kunnen word.en,

dat dit automatisch door de pai
vastgezet (zie i1l. 84 en g5).27. Nu de trekveer S (i11. 86)-van
w_ordt

de veerhouderbóut N afhaken.
Bij eventuele demontage vooral letten

beugel L afnemen.
29. Thans de koppeling door middel
van de voorvorkbeugel K aan de linkerzljde van'de voorvork bevestigen.
De schroeven echter nog niet geÉeel
vastzetten.
30. De binnenkabel van de koppelingskabel enige malen in de buitènkabel heen en weer schuiven, teneinde te controleren of de binnenkabel
voldoende ingevet is. Zo niet, dan invetten.
31. De afstand van het draaipunt
van de koppeling R tot de er boven
gelegen bout H moet ca. 85-90 mm
bedragen, zoals aangeduid in illustratie 87. Blijkt bij verdere montage, dat
de trekveer S de onderzgde van het

vliegwieldeksel raakt, dan moet de
vo{kbeug'el I{ iets lager a.an de vork
bevestigd worden, zodat de veer juist
vrij van het (eksel b{ift.
32. Nu de voorvorkbeugel goed
vastzetten op de voorvork door de
beide schroeven gelljkmatig aan te
draaien en met de bijbehorende moertjes aan de achterkant tegen tostrillen zekeren-

ill.

87
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ill. 89
il1. 88
33. Controleren of de geleidbeugel L
wolkomen vlak tegen het carterdeksel
aan ligt (zie ill. 88).
fndien een rgwiel !s uitgevoerd met
een extra brede voorvoïk, volge men
de aanwljzingen als beschreven in

punt 38.
(Bij deze ill. is duidelijkheidshalve de
grote ring niet getekend welke tussen geleidbeugel L en het carterdeksel behoort te liggen.)
34. De veerhouderbout N ka^n nu

achtereenvolgens door de voorste
gleuf van de geleidbeugel L, de stalen opvulring, het gat in het aluminium carterdeksel van de rnotor en
door het gat in het BERINI-spatbord
gebracht worden.
De veerring en de moer komen dan
tegen de binnenkant van het brede
spatbord te liggen.
Ifet schuifstuk M (ill.' 91) wordt gernonteerd met de brede zijde naar
voren gericht en NOOIT ANDERSoM.
AANW.TJZING:
IIet aanrakingsvlak va,n geleidbeugel
L en het schuifstuk M mag nooit gesmeerd worden. Ter wille van een
goede werking moeten deze delen
zelfs DROOG bliiven.
35. Voordat de moer aan de binnenzijde van het spatbord vastgezet
r^/ordt, plaatst men eeD schroevedraaier tussen de veerhouderbout N
en het schuifstuk M, en wel zodanig,
dat het schuifstuk zich ten opzichte
van de veerhouderbout N zover mogelijk naar links (dus naar voren)
verplaatst (zie ill. 90)-

r

t
'

ill.

91

Deze methode vergemakkelfkt de
montage van het geheel, terwijl
tevens de sctrroevedraaier verhildert,. dat de veerhouderbout N meedraait, \ry'anneer de moer wordt vastgezet. Het vastzetten geschiedt in
niet geblokkeerde stand.
Tiiidens het vastzetten van de veerhouderbout N lette men er vooral op,
dat het schuifstuk M niet onder de
schuine kant van de veerhouderbout
IY geklemd wordt.
Zou dit wel het geval z!jn" dan komt
bl het ontkoppelen normaal het
scnuifstuk naar voren, doch de veerhouderbout zit dan los. M.a.w. de
inoer aan de binnenzljde van het
spatbord kan nog meer aarlgetrokken worden- De borst van de veerhouderbout dient stevig tegen de
gzote sluitring aan te liggea.
AANWIJZING:
Men overtuige zích, dat de bovenkant
van het schuifstuk M evenwijdig
loopt aan de geleidbeugel L, daar anders de binnenl<abel spoedig doorschuurt op de rand van het gat in
het schuifstuk (zíe il]. 91).
De juiste werking van de koppeling
is als volgt:
In gekoppelde stand zal, nadat de
spanning van de buitenkabel tegen
het schuifstuk is weggevallen, de
drukveer dit schuifstuk naar achteren verplaatsen, met het gevolg, dat
dit ,,klem" komt te zitten tussen de
geleidbeugel en de twee schuine kanten van de veerhouderbout. Hiermede
wordt bereikt, dat de motor, ook bij

het berljden van een slechte \Meg
steeds dezelfde stand blÍjft behouden

ten opzichte van de band. Werkt deze
blokkeer-inrichting niet, dan springt
de motor op en neer, tengevolge
waarvan een zeer snelle en abnormale bandensliijtage zal ontstaan.
36. 'W'anneer de aandrijfrol juist het
hoogste punt van de oP sPanning
ziinde band raakt zal de voorpunt

I
I
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van het BERINI-spatbord een zekere
afstand van de band verwijderd zijn
(r- 40 mm).
Deze afstand wordt gemeten, waarna
de verstelbare aanslàg p naar
tegen.<r: mgtor, wordl *rgu""háu";
";""",
g1 het bg;rtj-e handvast woïat S"rái.

rvu wordt de motor naar beáeden

gedrukt, totdat de punt van tret snàt_
hord 25 mm dichter bij de nanà is
gekomen, en in deze stàna wàiàï aï
door de motor verschoven -' -'---o
.stevig vastgezet (zie iIL 92)."a"Àf""
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Ln..9nlkoppelde stand moet de
aan_
drijfrol minstens 2 mm
ï"rïï
band lopen. fs dit na montJg";;
""ii
;;

hie-rboven omschreve" *i:"uï#tïl
reikt_, dan dient de voorvorkbeul"ix
iets hoger aan de
il;;.lïËl;';

"""k
d" p;"i;?Ë

;;

$; f,:ïLï'jià-J:lí.:ï:

enige malen snel achter
omschreven atstlrii"à- ïoË_

!9-_mo.tor
erKaar
rn- en uitschakelen en de hiei_
bove_n
maals controleren.

3S.. BU een rijwiel, dat is uitsevoerd
m9t-g9n extra brede voorvorkï -;;;à;
geleidb-euget ten opzichte -ïà"*;:;
carterdeksel een stána irrnemen,
-"
als in illustratie g9 te zien is. --- ïà_

Wanneer in een dergelfk glval ae
ve.erhouderbout met t
gemonteerd wordt, is het
"Èo"*oà-"fil.f.,
""iruGtuf.
g=it 19! koppelingsmechanism;-;;ï;
rian function-neren.

Berin i

spolbord

ilt. 92

37. Thans wordt de trekveer gemonteerd, zoals in illustratie 93 is"aangá_
g'even. 'Wanneer de motor tegen "de
aanslag

P ligt, moet de

v-erend.e

eindnippel V met de twee schroefies
zó worden vastgezet, dat er tusjen
de eindnippel en de
'r' een speling is van kabelstelschroef
1.5 mm.

N.B.

Deze speling is zeer belanerijk.

daar anders de motor tijdens trËt"iri
bedrgf zijn aan de kop-pe1i"g"tàt"i
hangt, waardoor de btokïeru"á" *à"_
king van het koppelingsmechanisme
verloren gaat.

ili. 94 en 95
Om in een geval, als hierboven om_
schreven, tot een goed resultaat te
komen, dient het volgende te g.e_

schieden:

De geleidbeugel L los nemen blj het
draaipunt R, van de voorvorkbe-ugel,
waarna de geleidbeugel op twee pun_
ten (zie de pljten in itt. g+) iov.,
wordt omgezet als nodig is om tot de
,vereiste evenwijdige stand van de
bcugel ten opzichte van het carterdt:ksel te komen (zie ill. g5 en gg).

Het voorste gedeelte van de geleidbeugel moet namelÍrjk vhk liggen
tegen en evenwijdig lopen aan Íet
carterdeksel, met de gróte ring tus-

sen geleidbeugel en carterdeksel. Ziin

ill.

93

in de geleidbeugel twee, practisóh
haakse, knikken aangebraèht, volgens illustratie 61 en z-ou het voorste
Sp{eefle van de geleidbeugel nog niet
vlak ligge.n tegen, en evónwijaíS fopen aan de grote ring, dan kaá Oe
volgende verandering worden uitge-

voerd.

l
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dat de knikken nu weer iets minder

scherp gemaakt moeten worden. Een

kleine correctie kan altijd nog worden aangebracht door het voorste
gedeelte van de vorkbeugel K nog
iets te verbuigen en door de ene
schroef iets te lossen, terwijl de
andere iets verder kan worden aangedraaid.

39. Rechter sierdeksel, klemveer en
carburateur'\ry'eer monteren.
De bowdenkabel van de koPPeling'

evenals die van het gasmanette, kunnen meestal door de lantaarnhaak
gevoerd w'orden, zodat de kabels
netjés zijn weggewerkt.
Vastzetten ervan met een rubber

&
i

ll. 96

Demonteer de vorkbeugel I{ en plaats
deze omgekeer{ aan de vork. Zodoen'
de zal de geleidbeugel in zijn geheel
dichter bij de ring komen. Tussen
vorkbeugel en geleidbeugel moet dan
een vulring ter hoogte van het draaipunt van de geleidbeugel worden
gelegd (zie ilt. 96). Het is moge$k

kabelhouder is aan te bevelen; dit
voorkomt doorschuren van de buitenkabels.

40. Ifet gasmanette wordt rechts op
hët stuur bevestigd.

De bowdenkabel van het gasmanette
kan eventueel naar gelang van de
stuurhoogte worden ingekort. Lengteverschil tussen binnen- en buitenkabel moet 32 mm zijn. Dit inkorten
graat het beste door de nippel aa1 de
zijde van het manette oP de juiste
plaats te solderen.
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BFRINI M 13
O N D ER D ELEN D OC U M ENTATI

E

LtL24-]-4
It)24-IA

rrur-o4

r

ju4-O4

lrtu-u
Ltw744
L529r-O1

".#@>
@
Atá
1t29544@ L2294-a4

1. CARTER
13110-12 (Iinker caÉerhelft) en 13111-12 (rechter ca,rterhelft) woden alleen
geleverd als één geheel.
Niet a,fgebeeld: 13115-04 (carterpakking).
Vana,f motornurnrner 78697 is de aranzuigbuis I.B?54.--{,4 verva.ngen door de korte
a^anzuigbui s L32 5tL-2 4.
Overma,at tapeinden (drasd ? mn) 19113-14.
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2.

CYLINDER EN KRUKAS
Lgl,ET-b4 is a,analrijfrol met lood. Eet
bestelnr. voor a.andriifrol zonder lood
'
is 1323?-14.
Zuiger 1e overrËa,at (+ 0.25 mm): 1324844
Zuiger 2e overma.at (+ 0.50 mm): 13248_-14
Zuigerveer le overrna,a,t (+ 0.25 mm): LgZ4g44
Zuigerveer 2e overrna,a,t (+ 0.50 mm): LSAL*-L4
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Bestelnummer varl niet afgebeelde
messingtrus voor ! itlaatbovestiglng
ts 13163-04,
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4. ZENITH CARBURATEUR
2L40O5z hoofdsproeier no. 46--48-50.
Niet afgebeetdi 12?0H4 en 13504-L4 (ga,sha,ndle). L350H4: gaskaÉl compl-
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ln het lijnkader staan de onderdelen van het oude model, binnen de gebroken
lijn die van het nieuwe model. Wat daarbuiten valt is voor beide uitvoeringen
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6. WICO ONTSTEKING
X 5242 (contacttra.mer) en 5239. (contactplaat) a,lleen leverbaa,r a,ls éón geheel.
5?55 (smeervilthouder) en 5256 (smeervilt) a,lleen leverbaa,r als één geheel.
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7. BOSCH ONTSTEKING
13460-23 NZ IIN 1/Lt0 R, 2: ontsteking compteet.
13463-13 NZMI( l% 2Zz sierdekset comfleet. 13469-13 MZIVIK lZ lZ: magneetdeksei compleet.
ZlïE -1.3 Z 42 (eontactha.mer en Z 'T 5g/l?, Z (contantplaat) alleen leverba,ar

'I

a

:

a,Is één geheel.

iool installaties, die va.n een ingebouwde liehtspoel 6 V 8 W voorzien ziJn is
het bestelnumm€r van tleze spoel LMAN I.ZZG Z.'
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8. TANK, SPATBORD EN UITLAAT
13850-02: uitlaat compleet.
Benzinekraan 13804-04 werd verva,ngen door een vteugelkraa,r, waa,rva,n het
bestelnummer 1380?-{4 ls.
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9. KOPPELING
Voor modellen, voorzièn vaí een bijbehorende velglenq moet bij vervanglng
de vorkbeugel 13334-04 de vorkbeugel L3329-O4 besteld worden-

va,n
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