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MEMORANDUM

Dc gcgC'o'cns van mijn ..Sparta" zijn:

Motornummer:

Framcnummer:

Datum van aflevcrlng:

Naarn leverandcr:

Adrcs:

Plaats:

Tel. no,:

Naam eigenaar: ....

Adres: .....

Plaats: ....

Tel. no.:

BELANGRIJK

Gebruik uits/uitend de aflerbeste tweetaktolic S.A.£. SO die U
krijgen kunt in de verhouding 1 : 20. Welger mer/doze olle or
van onbekend merk.
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TECHNISCHE GEGEVENS

BOring.
Slag
Cylinderinhoud .
Vermogen

Electrische installatie

Ontstek i ngstij dsti p
Onderbreker-open ing

Bougietype .

Bougie-Electrodenafstand
Carburateur
Hoofdsproeier
Naaldsproeier

Naaldstand .

of,

Carburateur
Hoofdsproeier
Verstuiver
Aanzu iggeru isdemper
Smering
Koppeling

Reductic in motor

Reductic motorkettingwiel
tot achterwiel

Reductic krukas tot
achterwiel

Motorketting
Banden
Tankinhoud

Reservevoorraad benzine
Gewicht

38 mm
43 mm

49 cc
1.5 pk bi] 4800 omw./min.

Noris vliegwielmagneetontsteking met
wisselstroom-Iichtcapaciteit 6 V 16.5
Watt

4 mm VQer BoO.P.
0,3-0,4 mm
Bosch W 225fT I, KLG - F 70

Lodge HH 14. of Beru 225Jl4 U2

0,4--0,5 mm

Bing Ifll/4
58 (60 voor inrijden)

2,15
2e inkeping van boven af (3e voor in

rijden)

Pallas G 12/118
SO (52 voar inrijden)

3409

804/2
Benzinemengsel 20
Staal-frictie lamellcn

I 4

4,17 (12 en 50 tanden)

16,67
-Y2" X 3/15 "

24" x 2"

6 liter
0,35 liter

42 kg
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Geachte Sparta-bezitter

In de allereerste pfaats willen wij U gelukwensen met
het feit, dat U zich eeo Sparta bromfiets heeft aange
schart! Hetgeen U hierover reeds verteld is. zal over
troffen worden door Uw eigen ervaringen, nu U een
van de modernste bromfietsen bezit. Deze zal Uw
leven veraangenamen en mogelijk maken dat U thans
in plaatsen kunt kamen, die U vraeger met moeite en
grotere onkosten hebt kunnen bereiken. Wij van cr,ze
kant hebben alles gedaan en zullcn oak in de toekomst
redelijkerwijze gesproken nag aries doen om U tot eeo
tevreden Sparta-gebruiker te maken. Daarvoor echter
moeten wij voor alles Uw hulp inroepen door dit in
structieboekje goed door te lezeo en de aanwijzingen
nauwkeurig op te volgeo.
U 2ult kunnen begrijpen dat de Sparta. die zo weinig
gecompliceerd en toch tot zuJke grote daden in staat is.
met overleg behandeld dient te worden. wil hij zijn
flinctie goed blijven verrichten.
Oit boekje zal U een leidraad geven voor het rijden.
de behandeling en de regefmatige contrale.
laat echter optredende storingen steeds door een goed
vakman opzoeken en herstellen.
Wij wensen U heel veel genoegen toe met Uw bezit
en twijfelen er niet aan of Uw Sparta zal U dit genoeeen
ook geven!

SPARTA
RIJWIELEN. EN MOTORENFABRIEK N.V.
APELDOORN
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Wen ken betreffende het rijden
en onderhoud van de Sparta-bromfiets

model F. P. 50

Uw Sparta is nieuw en daarom moeten de motoronderdelen op elkaar
inlopen. U wordt daarom aangeraden met het oog op een lange levens
duur van de motor gedurende de eerste 500-1000 km niet sneller
dan 35 km te rijden.
Overigens is er een algemene regel, die voar aile auto's. motorrijwielen
en bromfjetsen geldt: De snelheid bepaalt de levensduur en het brand
stofverbruik d.w.z. indien U steeds vol·gas rijdt, verkort U de levensduur,
waaraan vanzelfsprekend een grens is. aanmerkeJijk.
Rustig en regelmatig rijden bevordert dus de levensduur en beperkt
het benzineverbruik. U haalt dan het meeste profijt uit Uw motortje
en U bereikt dan de minimale kosten per afgelegde kilometer, wat
uiteindelijk ook Uw doel zal zijn.
Rijdt U verder nlmmer zo langzaam dat de motor gaat rukken ofschokken
(dit is zeer slecht voor de motor en de ketting) doch trek tijdig het
koppelingshandle aan de linkerkant van het stuur op, zodat de motor
wordt vrijgekoppeld. Gebeurt dit tijdens het bestijgen van een zeer
steile helling, trapt U dan tijdig even een paar slagen mee. De motor
blijft dan meer toeren maken en ontwikkelt ook een hager vermagen.
waaruit weer een beter daor-trekken voigt.
Dan nag iets over de olie en weI: gebruik voor Uw smering aileen de
aJlerbeste tweetactolie die U krijgen kunt, in de verhouding van I : 20.
Geen gegrafiteerde olie en super benzine gebruiken.
Weiger verder losse olie, daar het mogelijk is dat dan een inferieure
oliesoort gebruikt wordt welke niet geschikt is voor de smering van
tweetact motoren en waardoor Uw motortje in korte tijd vernield
zou kunnen worden.

TANKEN

Houdt U zich tijdens het tanken aan de volgende kleine wen ken :
I. Tank apenen. door de tankdop zover mogelijk naar Jinks te draaien

en daarna er af te nemen,
2. Rook niet en licht nlet met een open vuur in de tank.
3, Zet de motor wegens vonkgevaar stop,
4. Dek de vulopening zoveel mogelijk af. wanneer het regent of stuift.
5. Meng de benzine en olie in de verhouding van I : 20 nauwkeurig.
6. Roer het mengsel goed dooreen en giet dit door een fijn gaasje of

doekje in de tank.
7. Controleer of het lipje onder de dop zover mogelijk van de dop

afgedraaid is, waarna de dop op de tank gep[aatst en zQveel mogelijk
naar rechts moet worden gedraaid.
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Indien de bromfiets enige tijd niet heeft gereden moet U haar wat heen
en weer schudden waardoor de onder in de tank bezonken olie weer
wordt gemengd. De smering van de aandrijfdelen in de motor geschiedt
uitsluitend door het olie·benzine mengsel. Het is mede daarom zeer
belangrijk, dat U er op let, benzine en olie van goede kwaliteit te nemen.

RESERVEVOORRAAO BENZINE

De tankjes zijn voorzien van benzinekranen met een reservestand.
Deze reservevoorraad is meestal voldoende om tot een tankstation te
kunnen rijden wanneer de tank met normaal geopende kraan leegge
reden is.
De stand van het benzinekraanheveltje is als voigt:

naar voren
in het verlcngde van de kraan
naar achteren

BANOENSPANNING

- reserve (Res.)
- geopend
- gesloten (Zu)

Alvorens te gaan rijden is het gewenst, dat U zich even van de banden
spanning overtulgt. Het beste is, om deze zo te kiezen, dat U zonder
staten rijdt. dus niet al te hard; maar U dient er tezelfdertijd voor te
waken, dat zij niet te zacht zijn, want dit is de zekerste weg, om een
band te vernielen.
Vraag UW leverancier U op dit punt even wegwijs tc maken, want
een spanning is bij rijwielen nOOlt nauwkeurig te controleren, cmdat
de gebruikelijke ventielconstruetie het meten van de spanning met een
z.g.n. spanningmeter onmogelijk maakt. Bedenk hierbiJ, dat niet aIleen
de levensduur van UW banden, maar ook Uw rijcamfort van de spanning
afhankelijk zijn.
Regelmatige contra Ie der banden, bij veelvuldig gebruik minstens
tweemaal per week, wordt aanbevolen.

STARTEN EN RIJOEN

Nadat U zich dus overtuigd hebt dat zich voldoende benzine in de tank
bcvindt, en de banden voldoende op spanning zijn, draait U de benzine
kraan open, dus naar beneden. Vervolgens sluit U. wanneer de motor
nag koud is, dus niet gereden heeft, de startklep links op het stuur door
deze naar beneden te drukken. Daarna trekt U het koppelingshandle
aan de linkerkant van het stuur op en kan het gashandle een weinig
worden opengedraald (ongeveer een derde slag naar links). Stap nu
op en rijd met het rijwiel op normale wijze dus door middel van de
pedalen, over een afstand van circa 10 m voart. Zover gekomen kan
het koppelingshandle worden losgefaten, waarbij U even nink doortrapt.
Indien de koppeling niet direct "pakt" kan de hulp van de kleplichter
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tegelijkertijd worden ingeroepen door het kleplichterhandle rechts
op het stuur een moment met de duim naar beneden te duwen.
Wanneer nu het motortje loopt, kan de startklep weer langzamerhand
losgelaten worden tot de motor voldoende warm geworden is om met
geheel geopende startklep te rijden.
Zodra de motor loopt, dient U nag even door te trappen, totdat het
motortje voldoende toeren maakt, en dus niet schokkend doorrijdt.
Wenst U de snelheid te verhogen dan wordt het gashandle iets meer
naar links gedraaid en ogenblikkelijk voelt U de felle trekkracht van
de motor sterker worden. Wilt U daarentegen snelheid verminderen,
bijv. bij een bocht, dan wordt het gashandle naar rechts gedraaid.
Bij het wegrijden na een korte stop, vooral in de zomer, bijv. voor een
winkel, dus wanneer de motor praktisch niet afgekoeld is, kan op
bovenbeschreven wijze worden weggereden, doch mag de startklep
nlet gesloten worden, daar de motor anders te vee I benzine krijgt er.
niet meer starten wil.
Een laatste tip bij het afrijden van lange heliingen is, am de motor te
ontkoppelen en deze stationnair door te laten lopen. Dit voorkomt,
dat het motortje "overtoeren" maakt en bespaart brandstof.

REMMEN

De Sparta bromnets is voorzien van twee prima werkende remmen,
waarvan de voorste bediend wordt door middel van het handle aan de
rechterkant van het stuur; dit gebeurt dus net zoals bij een motor
rijwiel.
De achtterrem is een terugtrapnaaf, zoals bij een rijwiel gebruikelijk is.
Hoewel het remmen op zichzelf weinig moeilijkheden oplevert, is het
tach nuttig om hieroyer enige aanwijzingen te geyen.
In de eerste plaats is het belangrijk, om er een gewoonte van te maken,
de yoorrem tegelijkertijd met de terugtraprem te gebruiken. In nood
gevallen zal Uw remafstand aanmerkelijk korter worden, dan wanneer
U een rem gebruikt. Was dit nu Uw gewoonte niet, dan is het veer
moeilijker om in het korte reactiemoment dat in gevaar beschikbaar Is,
beide rem men snel te kunnen bedienen.
Verder is het altijd nuttig, te waarschuwen tegen een te bruusk remmen,
vooral natuurlijk op gladde wegen en in bochten. Een slip wordt vrijwel
steeds door een plotselinge beweging ingeleid. Tracht er dus een ge
woonte van te maken een soepeler rijder te worden door tijdig gas
af te sluiten en eyentueel rustig bij te rem men.
Moet U plotseling remmen of gaat U stoppen. trek dan tegelijkertijd
het koppelingshandel op, daar de motor anders gaat rukken en staten,
wat zeer slecht is voor het motortje, de kettingen enz.
Indien U in stadsverkeer even moet stoppen, kunt U de koppeling
optrekken en de motor station nair door laten draaien. Bij het weer
doorrijden kan, terwijl U even meetrapt om de motor op gang te helpen,
de koppeling langzaam worden losgelaten en gas worden bijgegeven.
D~nkt U er om de rem niet te vee I te laten slepen, d.w.z. yoortdurend
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door middel van Uw voet druk naar beneden uit te oefenen op het pedaal
hetwelk naar achteren gericht is, zodat U doorlopend iets zoudt rem men.
De naaf wordt dan te heet zodat de smeeroliefl!m verbroken wordt en
de frictieplaten inwendig op elkaar invreten. Vooral als U lange hellingen
afrijdt moet U erom den ken dat U niet steeds aan een stuk blijft rem men.
Beter is af en toe krachtig te remmen, afwisselend met voor- en achter
rem zodat de naven niet te heet worden.

STOPPEN

Tenslotte nag enkele voorschriften om op de juiste manier te stoppen.
Wanneer U Uw einddoel nadert, moet het gashardle natuurlijk eerst
gesloten worden door dit geheel rechtsom te draaien. Daarna trekt
U het koppelingshandle op waardoor de motor vrijgekappeld wardt
van het achterwiel en dus geen rukken ofstoten op kan treden. Inmiddels
hebt U dan na eventueel enig bijremmen Uw doel bereikt.
Mocht de motor zodanig zijn afgesteld, dat deze station nair door blijft
lopen, dan kan deze gestopt worden door de kIeplichter even neer
te drukken.
Stopt U even, al is het voor een kort oponthoud, dan moet de benzine
kraan gesloten worden (hevel dus naar achteren plaatsen).
Maak hier een vaste gewoonte van, want het is niet denkbeeldig dat bij
een geopende kraan benzine in het carter kan lopen door een kleine
lekkage van de vtotterpen. Tijdens het starten hierna zou deze benzine
ernstige beschadiging kunnen veroarzaken in het inwendige van het
motortje.

SAMENVATTING

I. Bandenspanning.
2. Brandstofcontr6le.
3. Benzinekraan openen.
4. Startklep sluiten (als motor koud is).
5. KoppelingshandIe optrekken (ontkoppelen).
6. Met het rijwiel een 10 tal meters rijden.
7. Koppelingshandele terug laten komen en loslaten. Tegelijkertijd even

flink doortrappen. (Indien de koppeling niet direct "pakt", kan
de hulp van de klepIichter hetzelfde moment even worden inge
raepen.)

8. Als de motor loopt, kan de snelheid vermeerderd worden door het
gashandte naar links te draaien.

9. Langzamer rijden door het gashandle naar rechts te draaien.
10. Stoppen door het gas af te sluiten, de koppeling in te trekken en

bij te remmen.
II. Bij stilstaan de benzinekraan sluiten.
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ONDERHOUD

Hoewel de Sparta bromfiets zeer weinig onderhoud vraagt, zijn er tach
enige punten, waaraan de nodige aandacht moet worden besteed.
Achterin dit boekje vindt U een overzichtschema van de periodieke
onde rhoudswerkzaamheden.
Vanzelfsprekend is hier uitgegaan van een middelmatig gebruik.
Vear hen, die elke dag f1inke ritten maken l is het derhalve aan te bevelen
met kortere tussenpozen de aangegeven werkzaamheden te (doen)
verrichten.
Onderhoud wil zeggen het voorkomen van vroegtijdige slijtage en 5tO

ringen. Geeft men een vervoermiddel dit onderhoud niet of in onvol
doende mate, dan is "pech" onvermijdelijk.
In plaats van "pech" moet men dan echter spreken van "eigen schuld".
Enige bijzonder belangrijke punten geven wij hieronder nog aan:

KETTINGEN

Vooral de ketting die de motorkracht overbrengt naar het achterwie!
mag niet te strak gespannen zijn. Hierdoor worden de lagers in het
motortje te zwaar belast, waardoor overmatige slijtage op zaJ treden.
Verder dienen de kettingen zodanig afgesteid te zijn, dat zij plaatselijk
midden tussen de tandwielen ongeveer 2 tot 2~ em op en neer kunnen
worden bewogen.
Te slappe kettingen geven gerammel en gevaar voor aflopen met aile
gevolgen van dien.
Te droge ketting slijt overmatig snel, geeft kans op breuk en vernielt
detandwielen waarop hij loopt; dit alles is onaangenaam en kost vee Igeld.
Smeer Uw kettingen dus af en toe met enige druppels dunne olie.
Ooelmatiger is Uw kettingen op tijd te reinigen door deze in benzine
goed uit te spoelen en onder te dompelen in verwarmd talkvet (b.v.
Shell kettingvet), dat voar dit doel in de handel is.
Ook maet het kettingspanwieltje van de rijwielketting met enige drup
pels alie uit een aiiespuitje af en toe gesmeerd worden daar dit anders
vast kan gaan lopen.
!ndien de ketting zover gesleten is, dat deze niet geheel meer in de tanden
van de kettingwielen valt, laat dan Uw ketting ogenblikkelijk vernieuwen.
De slijtage die dan optreedt aan de kettingwielen is zo groot, dat binnen
korte tijd en de ketting en de tandwielen vernieuwd moeten worden.
Nadat de keHingen gespannen zijn, moeten de wielen onderling in lijn
uitgericht worden. Oit eventueel te controleren door een reehte lat
langs voor~ en achterwiel te leggen. Na het vastdraaien van de achter
asmoer moeten de moertjes van de kettingspanners even aangedraaid
worden am verlies hiervan en verpiaatsing van het wiel te voorkomen.

REINIGEN

Allereerst de reinigingsmaatregelen die genomen moeten worden voor
het inwendige van de motor.
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Na ongevaar 1500 km gereden te hebben, moeten de uitlaatdemper,
de uitlaatmonding in de cylinder, de cylinder"kop en de bovenkant van
de zuiger grondig ontkoold worden.
Ook uitwendig moeten cyli nder en cylinderkop schoongehouden worden,
daar elke verontreiniging de koelwerking nadelig be"lnvloedt.
Verder bevindt zich in de linker carterhelft onder het motorkettingwiel
een magnetische stop, die een zeer krachtige magneet bezit, welke
de stalen metaaldeeltjes, die ontstaan door slijtage ogenblikkelijk naar
zich toetrekt, zodat deze geen verdere schade kunnen veroorzaken.
Elke 1500 km moet oak deze stop er uitgeschroefd en grondig gereinigd
worden. Voor het reinigen van het gehele rijwiel plus de krachtbron
is een mengsel van benzine met een weinig oUe het meest geschikt.
Door middel van een kwast wordt dan het vuil gemakkelijk verwijderd.
Voordeel van deze methode is, dat op moeilijk bereikbare plaatsen na
het verdampen van de benzine steeds olie achterblijft. Dit voorkomt
roest! Petroleum is voor reiniging ongeschikt. Nawrijven met een
zachte lap. Het loont de moeite weI, am in de winter het chroomwerk
licht met zuurvrije vaseline in te vetten.

BOUGIES

Gebruik steeds de voorgeschreven bougie: Bosch W 225 T I, KLG F70,
Lodge HH 14 of Beru 225/14 U 2.
Indien een bougie gebruikt wordt met een andere warmtegraad dan
levert dit nodeloze storingen en zelfs vernielingen in het motortje op.
De afstand van de bougiepunten moet 0,4-0,5 mm zijn. Deze kunnen
op den duur wei wat inbranden en moeten daarom naeen 1500 km afstand
opnieuw ingesteld worden. VerdeI' kan de bougie dan met een staalborstel
grondig gereinigd worden.

ELECTRISCHE INSTALLATIE

De dynamo, die op de I.L.O.-motor gemonteerd wordt, is van het be
kende "Noris" fabrikaat en levert de hoogspanning voor de ont
steking en de wisselstroomlaagspanning voor de verlichting met een
capaciteit van 6 Volt en 16,5 Watt.
Deze capaciteit is er op berekend om de IS Watt duplolamp in de kop~

lamp en de 1,5 Watt lamp in het achterlichtje te voeden.

ONTSTEKING AFSTELLEN

In de dynamo bevindt zich het onderbrekermechanisme dat ongeveer el ke
1500 km even gecontroleerd moet worden. De afstand van de onder
brekerpunten moet in gelichte toestand OJ-----O,4 mm bedragen.
Het nastellen gebeurt op de volgende manier:
I. Het vliegwiel zover in de draairichting verdraaien, tot de onder·

brekerpunten ge.heel geopend zijn (zie afbeelding).
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2. Het schroefje. waarmee het onderbrekerplaatje bevestigd is, iets
los schroeven.

3. Het excenter schroefje met een schroevedraaier zover verdraaien.
tot de juiste contactafstand bereikt is. Wanneer de contactafstand niet
meer op de voorgeschreven maat ingesteld kan worden. moeten de
onderbrekerhamer en het onderbrekerplaatje vernieuwd worden.

4. Het bevestigingsschroefje van het onderbrekerplaatje weer vast
zetten. Vanzelfsprekend moeten vuile of vette onderbrekerpunten
zorgvuldig worden gereinigd. wat het beste gaat. door een vetvrij
reepje blik tussen de contacten te klemmen en heen en weer te
trekken. Wanneer de punten iets ingebrand zijn, kunnen deze door
een zeer fijn vijltje (contactvijltje) weer glad gemaakt worden.
Verder is het aanbevelenswaardig, om bij deze gelegenheid tevens
het smeerviltje. dat dient om de onderbrekernok in lichtgeoliede
toestand te houden. met ofie lets te smeren. Te veeJ is verkeerd.
hierdoor kunnen de onderbrekerpunten vet worden en zodoende
ontsteki ngsmoeilij kheden veroorzaken.

De voorontsteking wordt bij de montage van het motortje nauwkeurig
afgesteJd. De stand van het vliegwiel is door een spie in de krukas
vastgeJegd.
Wanneer het vJiegwiel met de ankerplaat am een of andere reden
gedemonteerd is geweest, kan na montage het juiste ontstekingstijdstip
door een kleine verdraaiing van de ankerplaat weer ingesteld worden.
voordat de ankerplaatschroeven weer vastgezet worden.
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Het beste middel is de ankerplaat, voordat de motor gedemonteerd
wordt. te mer ken met het carter samen en dan na montage weer op
dezelfde plaats te zetten. De voorontsteking kan aIleen goed ingesteld
worden, wanneer de onderbrekerpunten de goede lichthoogte van
0,3-0,4 hebben. De voorontsteking maet 4 mm bedragen. Om dit
nauwkeurig te meten, moet eerst de cylinderkop met pakking worden
afgenomen.
Het vliegwiel wordt nu zover linksom gedraaid, totdat het zuiger
bovenvlak tot 4 mm nauwkeurig van de bovenkant van de cylinder
is genaderd (bij het omhooggaan van de zuiger). Wanneer U nu tussen
de onderbrekercontacten een stukje zeer dun papier schuift, moet dit
nog net verschoven kunnen worden. Indien dit niet het geval is, moet
de ankerplaat zover verdraaid worden, tot het papiertje tussen de
contactpunten net verschoven kan worden. Hierna kunnen de anker
plaatschroeven vastgezet en kan de rest gemonteerd worden.
Is dit alles juist afgesteld, dan moet U de afstar1d tussen de poolschoen
van het vliegwiel en de poolschoen van de ontstekingsspoel nog opmeten
(zie tekening). Deze afstand, 9-12 mm, is van zeer groot belang; een
kleinere contaetpuntafstand geeft een grotere poolschoenafstand, een
grotere contactpuntafstand een kleinere poolschoenafstand.ls deze juiste
afstand van de poolschoenen niet te verkrijgen dan zijn de contactpunten
of het fibernokje hiervan niet meer goed en moet U nieuwe contaet
punten monteren.

CARBURATEUR
De carburateur heeft als functie een gasmengsel van brandstof en lucht
in de juiste verhouding te leveren. In de vlatterkamer van de carburateur
bevindt zich de vlotter. Deze heeft als doel, de brandstoftoevoer.
wanneer het juiste peil bereikt is, af te snijden d.m.v. de vlotternaald,
die dan omhoog wordt gedrukt. Vanuit de vlotterkamer komt de
brandstof onder in de carburateur vanwaar de brandstor via de nauw
gecalibreerde opening hierin met lucht in aanraking wordt gebracht,
wanneer de motor loopt en dus lucht aanzuigt.
De brandstof vergast hierdoor en wordt als gasmengsel door de motor
opgezogen en omgezet in energie en warmte.
Achter het luchtfilter bevindt zich de luchtschuif. Wanneer deze ge
slaten wordt, komt door de onderdruk, die dan ontstaat een grotere
hoeveeJheid benzine uit de sproeier; dit is nodig voor een gernakkelijk
aanslaan van de koude motor.
Nadat de motor ingereden is, mag een k!einere sproeier gemonteerd
worden (zie technische gegevens). Dit is echter niet noodzakelijk. Als
de motor goed loopt en het benzineverbruik normaal is, laat dan de
grate sproeier erin.

DEMONTAGE EN REINIGING VAN DE "BING" CARBURA·
TEUR
Nadat U de bavenring hebt losgeschroefd, kan de gasschuif uit het hub
getrokken worden. Na verwijdering van de bowdenkabel met de gas-
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schuifveer kan de naald met het borgveertje naar boven uitgedrukt
worden.
Op de vJotterkamer bevindt zich een zeskant, waardoor met een sleutel
de gehele vlotterkamer afgeschroefd kan worden.
Vooral deze vlotterkamer komt nu en dan voor reiniging in aanmerking.
Bij weer monteren noeit te vast aandraaien.
De vfotter laat zieh, door deze voorzichtig even terug te trekken,
gemakkelijk uit het gleufje, waarin deze scharniert, nemen. Bij het weer
monteren moet er op gelet worden dat het afgevlakte deel van de
vi otter in het scharniergleufje komt te zitten.
Door middel van een in het carburateurhuis ingeklemd veertje wordt
de vlotternaald op zijn plaats gehouden. Wanneer dit verwijderd wordt,
kan de vlotternaald uit zijn boring genomen worden.
De sproeier bevindt zich centraal onder in het carburateurhuis. Indien
bij storing dit deel verstopt is, kan het er met een schroevendraaier
uitgeschroefd worden om eventueel door te blazen. Denkt U er echter
wei om, dat U nooit met een scherp voorwerp in de sproeier steekt.
lndien nodig kan gebruik gemaakt worden van een dun, zacht koper
draadje.
Het zeefje, dat uitgenomen kan worden nadat de aansluitnippel voor de
slang losgeschroefd is, komt ook VQor reiniging in aanmerking.
Omdat bij eeo dergelijk klein motortje ook aile onderdelen klein zijn,
dient U er wei voor te waken. dat zo min mogelijk vervuiling op kan
treden, door de punten 4, 5 en 6, die onder het hoofdstuk "Tanken"
vermeld staan, stipt op te volgen. U hebt dan de geringste kans op
carburateurstori ngen!

DEMONTAGE EN REINIGING VAN DE PALLAS
CARBURATEUR

Nadat U de twee schroefjes uit het bovendeksel hebt geschroefd, kan
dit deksel met Kabel en gasschuif verwijderd worden. Er bevindt zich
hier echter niets, wat voor reiniging of nastelling in aanmerking komt.
De vlotterkamer, aan de onderkant van de carburateur kan door middel
van het zeskant er af geschroefd worden. Vooral dit deel komt nu en
dan voor reiniging in aanmerking. Bij later weer monteren nooit te vast
aandraaien.
De vlotter zelf kan er afgenomen worden na verwijdering van de pakking
en het dunne asje, waar de vlotter om scharniert. Tevens kan nu de vlot
ternaald uit het carburateurhuis genomen worden.
De Pallas carburateur is ook voorzien van een "vJotterpen", die bij felle
koude even te huJp geroepen mag worden. door hierop te drukken
totdat de carburateur overloopt. Verder kan de vlotterpen gebruikt
worden om te controleren of de benzinekraan, leiding, zeef in de car
burateuraansluiting (voor de slang). of de doorgang tussen vlotternaald
en zitting verstopt is. In dit geval loopt de carburateur dus niet over
tijdens het drukken op de vJotterpen.
Mocht dit in orde zijn en heeft de motor nog benzinegebrek, dan is de
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sproeier, die zich centraal onder in het carburateurhuis bevindt, ver
stopt. De sproeier kan met een schroevedraaier uit de verstuiver
worden gedraaid, am eventueel doorgeblazen te worden.
Denkt U er echter wei om, dat U nooit met een scherp voorwerp in de
sproeier steekt. Indien nodig, kan gebruik gemaakt worden van een dun,
zacht koperdraadje.
Omdat bij een dergelijk klein motortje oak aile onderdelen klein zijn,
dient U er wei voor te waken, dat zo min mogelijk vervuiling op kan
treden, door de punten 4, 5 en 6, die onder het hoofdstuk "Tanken"
vermeld staan, stipt op te volgen. U hebt dan de geringste kans, op
carbu rateurstori ngen.

LUCHTFILTER

Zeer belangrijk is dat het luchtftlter na iedere 1500 km gereinigd wordt
door het flink in benzine uit te spoelen. Na droging in olie dompelen
en flink uit laten lekken, alvorens weer te monteren.
Doet U dit niet dan krijgt U een versnelde slijtage van de motor, daar
de harde zandkorrels in de motor kunnen dringen. Doordat het lucht
filter steeds meer stof opneemt dat op de olie blijft kleven, wordt de
luchttoevoer belemmerd en daardoor het benzineverbruik verhoogd.

BIJSTELLEN VAN DE KOPPELING

Door het gebruik van de koppeling rekt de binnenkabeI, vooral als
deze nieuw is, iets. Oit bemerkt U doordat de koppeling niet goed meer
vrijkomt. Deze kabel moet nu nagesteld worden door de stelbout op
het motorcarter naar achteren uit te draaien, nadat de contramoer
losgedraaid is. Hierbij dient U er op te letten dat de hevel op het stuur
nag 2 a 3 mm vrije slag houdt.
Na gecontroleerd te hebben of de koppeling nu goed vrijkomt en gaed
pakt, dus niet slipt, moet U de contramoer van de stelbout weer vast
zetten.
Het verdient aanbeveling am de motor niet met ingetrokken koppeling
weg te zetten, daar dan steeds de kabel op spanning staat en dus sneller
rekt en de mogelijkheid bestaat dat er olie tussen de platen dringt.

VOORVORK

De voarvork is van het "zwevende arm" type, gelagerd op nylon en
afgeveerd op rubber. Hieraan behoeft geen aandacht te worden besteed
daar slijtage hier practisch niet kan optreden.

BIJSTELLEN VAN HET BALHOOFD

Zodra U enige speling bemerkt, dient U dit direct bij te stellen om een
goede wegligging. ook voor de toekomst te verzekeren. Indien dit niet
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wordt bijgehouden dan kunnen in de balhoofdcups "putjes" ontstaan,
wat op de duur onaangenaam sturen tengevolge heeft.
Te vast aanstellen is eveneens verkeerd en kan dezelfde moeilijkheden
veroorzaken.

ONDERHOUD TERUGTRAPREMNAAF

Het is niet aanbevelenswaardig om de terugtrapremnaaf zelf te demon
teren als U deze niet volkomen kent. Laat Uw handelaar die volledig
omtrent de canstructie op de hoagte is dit doen.
Wat de smering betreft moet U elke 750 km de naaf doorsmeren met
Shell spirax Ep 90 d,m,V. een oliedrukspuit, waarap U een slangetje moet
monteren op de tuit am goed bij de nippel te kunnen komen. U kunt
de naaf nooit te vee I smeren, doch wei te weinig, maar doet U het in
ieder geval met bovenstaand smeermiddel.
Wanneer het achterwiel er om een of andere reden uitgehaald geweest
is, dient U bij het weer inzetten er op te letten dat de remhevel goed
op de plastic kanten van de as geschoven wordt, anders zou er ernstige
beschadiging aan de naaf kunnen ontstaan.
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ONDERHOUD. EN SMEERTABEL

PERI ODE 1 ONDERDEEL

Mengsmering

SMEER
MIDDEL

Bekend merk
tweetactolie

I
WIJZE VAN SMEREN
OF ONDERHOUD

1

20 delen benzine 
I deel olie

Stuurhandles
Bowdenkabels
Voorremhevel-
scharnierpunt SAE 30 Oliekan
Lagering ketting-
spanwieltje
Pedalen Kettingspanning con-

EJke 3 Kettingen troIeren en nastetlen.
maanden Achternaaf

I
Shell

I
Oliedrukspuit.of 750 km

spirax EP 90

Bougie

I I
Uitschroeven en gron-
dig reinigen met staal-
borstel.

Balhoofd I I Control. op speling

Ketting Kettingvet Ketting demonteren,
zorgvuldig reinigen in
benzine, daarna in ver-
warmd Shell ketting-
vet dompelen.

Ontsteking SAE 30 Smeerviltje smeren
onderbrekerpunten

Elke 6 controleren op afstand
maanden voorontsteking con-

of 1500 km troleren.

Cylinderkop

I
Ontkolen, inwendige

Bovenkant zuiger van de demper goed
Uitlaatpoort reinigen. Decompres-
Uit!aatdemper I sieklepje controleren.

Luchtfilter

I I
Reinigen in benzine.
Daarna in olie dom-
pel en.

Magnetische stop

I I
Uitschroeven en reini-
gen.

Jaarlijks Voornaaf
IBracket Kogellagervet Demonteren, reinigen

Pedalen

1

en voorzien van nieuw
vet.
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Laat bij rev i s i e van de motor

de cylinder aan ons opzendcn om

uit te slijpen. Dit geeft U zek r

heid dat het op deskundige wijze

geschiedtt waardoor U na de revisic

weer het grootst mogelijke profijt

van Uw motor kunt hebben.

In een dag gereed en weer retour.

Geef bij bestelling van onderdelen

steeds motor- en frame-nummer opl
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Vraagt voor reparatle-doelelnden

uitsluitend origlnele onderdelen.

Bij gebruik van imltatfeonderdclen vcrvalt de 8:\rantle.
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