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A.J.S.motorerne findes både som encylindrede og tocylindrede typer. .
pe encylindn:de findes i stØrrelserne .350 og 500 cm3 med forskellig ud-
ormning af stellet, således at der inden fvr disse størrelser bliver ialt otte
odeller. Den tocylindrede er en 500 cm3 vertical twin motor. Alle modeller,

åde en- og tocylindrede, har 4-takt motorer.

Motorerne.

Den encylindrede motor.

Ved ethvert eftersyn eller reparationsarbejde på de øverste dele i motoren,
er det nØdvendigt, for lettere at kunne komme til, at fjerne tanken. :~,

Fig. 195. A.J .S. 500 cm3, lopvcnlilcl. modcl 18.
.--:,'~~~ ".".~

ti' ~.-........

Fig. 194. A.J.S. R7, .350 ern3.

'):-
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Afmontering af tanken.

1) Sædet fjernes.
I , 2) Begge benzinhaner lukkes, og benzinrØret fra hver hane afmonteres.

I (Brug to nØgler, en til at holde hanen, den anden til at skrue møtrikken på'benzinrØret af).

I

I

I i

l

Fig. 197. Billedet viser. hvorledes ventilfjederen trykkes sammen. I: Krave for ventil. 2: Ventil-
fjederliis. 3: Ventilfjederlås. 4: Bolt gennem værktøj og ventilfjeder. 5: Kompressorværktøj.
6: Olie kanal fra vippearmshus til indsugningsventilstyr. 7: Skrue med låsemøtrik, for justering

af olietilførsien til indsugningsventilen.

3) Fjern fastgØrelsesboltens låseanordninger.
4) Skru boltene ud, der holder tanken, hvorefter denne kan fjernes.

Obs.! Læg mærke til placeringen af de forskellige gummi- og metalskiver
og afstandsstykker.

Monteringen af tanken foregår i omvendt rækkefØlge. Husk at låse boltene.. .

l,
I
I

Eftersyn af topstykket (topventilet motor).

Afmontering af vippearmsbuset.
. 1) Fjern tanken.

265
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Fig. 198. Svinghjulet adskilt.

2) Fjern de tre mØtrikker og fiberskiver, der holder vippearmshusets side-
dæksel og fjern dækslet.

3) LØsn olietilfØrselsrØret til' vippearmshuset.
4) Drej motoren, indtil begge ventiler er helt lukkede.
S) Fjern motorens konsol ved at fjerne bolten fra stellets sikring samt

møtrikker og skiver fra boltforlængelserne på vippearmshuset.
6) Fjern de ni bolte, der holder vippearmshuset fast til topstykket.
7) LØsn ventillØfterkablet.

8) Vip den hØjre side af vippearmshuset opad og træk de to lange stØd"
stænger ud. Læg dem til side og mærk dem, således at de kan anbringes på
den rigtige plads ved monteringen.

Dernæst kan vippearmshuset lØftes af.

Montering af vippearmshuset.

1) Rens omhyggeligt den øverste del af topstykket og den nederste flade
på vippearmshuset.
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2) Drej motoren, indtil begge ventillØftereer nede, d. v. s. stemplet er i
top i kompressionsslaget.

3) Læg pakninger på topstykket. Denne ska~være helt fejlfri. Om nØd-

I vendigt udskiftes den.

II
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Fig. 199. Værktøjssæt. 017253: Værktøjstaske. 017114: Pumpe. 017007: Dækjern. 017248: Tang.
011188: Tang for stempelpindslåsering. 017256: Skruetrækker. 017246: Fedtsprøjte. 017249: Ind-
stillelig n?lgle. 017252: TændrØrsnøgle. 017254: Nøgle for dynamo og koblingsfjedermøtrik.
018178: Fast nøgle 1,010 til 1,200". 017052: Fast nØgle, lille. 017053: Fast nøgle, 'stor.. 017251:
Nøgle for kontakter og søger for knikseråbning (touring). 015023: Nøgle for kontakter og søger
for knikseråbning (Competition). 017257: Fast nøgle. '018055: Nøgle for skrue på styr. 018153:

Nøgle for benzinha.ne.

017114

) h.J.s. J
4) Læg vippearmshuset på plads og lØft derefter hØjre side lidt, så

de lange stØdstænger kan indfØres i de oprindelige stillinger.
5) Indsæt boltene, der holder vippearmshuset, og læg mærke til bolten

med det korte hoved, som skal sidde midt for til højre, og boltene med de
gevindskårne forlængelser, som er monteret en på hver side af den midterste
korthovede bolt.

6) Spænd hver bolt lidt ad gangen, indtil de alle er helt spændt.
7) Monter motorkonsollen.

8) Drej motoren flere gange, således at man er sikker på, at delene er gået
på plads.

9) Monter ventilløfterkablet. .

10) Monter møtrikken på olierøret til vippearmshuset ved hjælp af to
nØgler, så man er sikker på, at forbindelsen i huset ikke drejer sig, medens
møtrikken tilspændes.

11) Kontroller ventilindstillingen og juster om nØdvendigt.
12) UndersØg gummibåndet på sidedækslet og udskift, hvis det ikke er i

orden. -.

13) Monter side dækslet og sørg for, at fiberskiverne monteres under de
tre. mØtrikker.

Pas på ved tilspændingen af disse mØtrikker, da denne ikke behØver at
være særlig hård på grund af gummipakningen.

Monter tanken.

Afmontering af topstykket.

1) Fjern tanken, tændrØret og vippearmshuset.
2) Fjern udblæsningssystemet ved at fjerne mØtrikken og skiverne, der

holder udblæsningsrØret.
3) Fjern møtrikken og skiverne, der holder lyddæmperen på plads.
4) Fjern hele udblæsningssystemet ved at trække det bort fra fastgØrel-

serne og derefter nedad fra udblæsningsåbningen i topstykket.
5) Fjern karburatoren ved at fjerne de to mØtrikker, der holder den.
6) Fjern de fire bolte, der holder topstykket til cylinderen, hvorefter top-

stykket kan lØftes af. Samtidig fjerner man rØrene i stØdstangsdækslet.
7) TændrØret har man husket at fjerne, fØrend afmonteringen er på-

begyndt.

Afmontering af ventilerne.

1) Fjern topstykket.
2) Fjern ventilfjedrene ved at presse dem sammen.
3) Den øverste fjedertallerken og ventillåsen kan derefter fjernes, hvorpå

ventilen frit kan trækkes op.
Et let slag på ventiltallerkenen kan undertiden være nØdvendigt for
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at lØse ventillåsen. Man kommer af og til ud for, at fjedersædet har en
ansats på undersiden, som passer med et boret hul i ventilstyrets bØsning
for at lette monteringen. . .

Når ventilstyret skal fjernes, renser man omhyggeligt den fremsprin~ende
del af styret. Man opvarmer let og presser styret nedad. Opvarm igen ved
monteringen og sørg for, at fremspringet bliver ca. 1/2".Sørg ligeledes for,
at oliehullet i styret sidder rigtigt. .

Montering af ventilerne.

Det er vigtigt, at låsene anbringes korrekt på ventilstammerne. Er det

I

således, at der findes to riller i boringen, skal disse to riller passe ind i de
to ringe på ventilstammen. Hvis låsen monteres således, at kun en af rillerne
passer ind i ringen på stammen, vil delene bli'le beskadiget.

På 350 cm3 motorerne er indsugningsventilens hoved større i diameter end
udblæsningsventilens.

På 500 cm3 motorerne er begge ventilhoveder af samme stØrrelse, men
er fremstillet af forskelligt materiale. Man må derfor ved afmonteringen
passe på, at ventilerne mærkes, således at de kan blive monteret rigtigt:

Montering af topstykket (kun sportsrnodeller).

Der er monteret en pakning mellem topstykke og cylinder.
.Der er gummipakninger mellem de. øverste ender af rØrene i stØdstangs-

I dækslet og topstykket, de har prespasning, og der er anbragt metalskiver
melle.m pakningernes øverste kanter og recesserne i topstykket. Hvis rØrene

I.i dækslet trækkes ud af topstykket, vil pakningerne sandsynligvis blive sid-
. dende itopstykket.' .

Der er monteret en gummi pakning i bunden af hvert dækselrØr.
Rens omhyggeligt den øverste kant på cylinderen og undersiden af top-

stykket. .

Monter dæksel rØrene med gummipakninger og metalskiver, i topstykket.
Anbring toppakningen på den øverste kant af cylinderen.
Anbring en gummipakning rundt om hvert ventilstyr.
Anbring topstykket.
Sørg for at anbringe en flad stålskive på hver topbolt, sæt boltene i og

skru hver bolt nogle få omgange.
Til sidst spændes boltene enkeltvis lidt ad gangen, indtil alle er helt til-

spændt. .

I Monter tændrøret, men før man' gør det, er det tilrådeligt at smØre
grafitpasta p,å gevindet, hvorved næste afmontering lettes.

I Monter vippearmshuset, karburatoren, udblæsningssystemetog tanken.

I

Obs.! Hvis man rent undtagelsesvis er nødt til at anvende de gamle pak-
ninger, skal de være helt i orden.
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Afmontering af cylinder og stempel.

. 1) Fjern topstykke og de fire mØtrikker, der holder cylinderen fast påkrumtaphuset. .

2) Fjern cylinderen. (Sørg for, at stemplet ikke bliver beskadiget under
denne operation. Støt stemplet med hånden, medens cylinderen trækkes af).

3) Stop hullet i krumtaphuset til med en ren klud. således at der ikke
trænger snavs ind.

4) Fjern stempelpindslåsen. Brug den særlige tang hertil, som findes i
værktøjskassen.

5) Fjern stempelpinden.
6) Fjern stemplet.

Obs.! Stempelpinden har r:lidepasl1il1gi stemplet og i plejlstal1gens bøsning.
Ringene kan fjernes fra stemplet ved at lirke dem af med en kniv, eller

ved at sætte tre stykker tyndt stål ind bagved ringene i en afstand af 1200
fra hinanden og derefter lade ringene glide af. (Pas på ikke at skrabe
stemplet).

Montering af stempel og cylinder.
Alle dele skal være helt rene.

Anbring ringene på stemplet, først olieskaberingen og derefter de to
kompressionsringe. På alle nye modeller er den øverste kompressionsring for-kromet.

Disse forkromede ringe er let koniske, og når de er nye, er de tytleligt
mærket med ordet TOP på den side, der skal vende opad. Er ringene
brugt, er det muligt, at ordet er blevet utydeligt, men et langt stykke tid
kan man bestemme ringenes anbringelse ved at se på den blanke kant, der
berØrer cylindervæggen. Denne kant skal vende nedad. Når berØringen, som
fØlge af slid, bliver ensartet på hele ringen, er det ligegyldigt, hvilken vejden vendes.. .

SmØr stempel pinden med motorolie.

Monter stemplet ved at sætte det over plejlstangen, således at splitten i
stemplet vender fremad.

Monter stempelpinden.

Monter låsen ved hjælp af specialtangen. Drej, medens låsen anbringes i
sin rille og sørg for, at hver lås ligger rigtigt. Delte er vigtigt, da delene
ellers vil blive beskadigede.

Cylinderen monteres på denne måde:
Brug en ny pakning til bunden af cylinderen. Dæk den ene side med

flydende pakmasse (fabrikkens anvisning) og sæt den på cylinderbunden.
Sørg for, at pakningen ikke dækker nogle af oliehullerne.

SmØr cylinderboringen og stemplet med ren motorolie.

Anbring stempelringene, således at gabene sidder med et mellemrum på120°.
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Monter forsigtigt cylinderen over stemplet og pres omhyggeligt med fing-
rene een ring sammen ad gangen, når den skal ned i boringen.

Fjern kluden fra hullet i krumtaphuset.
Monter cylinderens møtrikker, idet man skruer dem ned lidt ad gangen,

indtilde er helt på plads. . ,

Drej motoren fremad, indtil mærket på det lille takthjul er på linie med
midten af udblæsnings- (den forreste) knastakseIs bØsning. Indstil udblæs-
ningsknastakslen, så at mærke 2 er i indgreb med mærket' på det lille takt-
hjul.

Udblæsningsventilen.

Udblæsningsventilen åbner .på alle modeller 50° før bund og lukker 30°
efter top.

Ventiljustering.

De øverste ender på de to .lange stØdstænger har gevindskårne forlængel-
ser. Disse er lukket på plads af mØtrikker, hvorved man kan foretage en
justering af ventilløfterne.

Indstilling af. ventiltider.

Denne justering foretages, når ventilen har en afstand af 0,00 l" fra sædet.

-'

Fig. 201. Ventiljustering. 1: Indsugningsvippearm. 2: Møtrik for hvælvet justeringsskrue.
3: Hvælvet justeringsskrue. 4: Hvælvet justeringsskrue og låsemøtrik. 5: Bjilsning på øverste

ende af stØdstang. 6: Udblæsningsvippearm.

Fig. 200. Knastakslens indstillingsmærker. Brug mærke 2 for udblæsningsknast - aile modeller,
mærke 2 for indsugningsknast 500 em3 og mærke 3 for indsugningsknast på 350 em3.

Det korrekte ventilspillerum på alle modeller, når ventilerne er lukkede,
og motoren er varm (ikke overhed), er mIl. Dette betyder, at stØdstængerne
frit skal kunne drejes, og på samme tid må man ikke kunne mærke noget
spillerum op og ned.

Når man skal fo~~tage en ventiljustering, stilles stemplet i topstilling
(begge ventiler lukket).

1) Fjern de tre mØtrikker og fiberskiverne under dem, der holder dækslet
til vippearmshuset.

2) Fjern dækslet.

3) luster ventilerne på alle modeller ved med nØgler at holde bØsningen
og løsne låsemØtrikken. Dernæst skrues hovedet ind eller ud, indtil spiDe-
rummet er mindst muligt. .

4) Spænd låsemØtrikken og kontroller spillerummet.
Den anden ventil justeres på tilsvarende måde.
Endelig kontrolleres justeringerne, så de lange stØdstænger, når der

ingen .bevægelse er op eller ned, frit kan dreje sig, når ventilerne er lukket.

Takthjulene er mærkede for at lette indstillingen.
Når man justerer ventiltiderne ved hjælp af mærkerne på hjulene, går

~an frem som fØlger:

[ Drej motoren, indtil mærket på det lille takthjul er ud for midten af

I

indsugnings-(den bageste)knastakseIs bØsning.Indstil knastakslen, således at
mærke 2 eller 3 er i indgreb med mærket på det lille takthjul, alt efter

I hvilken model, der er tale om.

I

I
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Anbring dækslet og sørg for at anbringe fiberskiverne under mØtrikkerne.
Som tidligere omtalt skal man ikke spænde. møtrikkerne for hårdt på

grund af gummibåndet.

Obs.! Normalt skulle det ikke være nødvendigt at justere ventilerne oftere
end ca. hver 7-8000 km eller ef/er ell a/kokslling eller ven tils{jbning. Hvis
en justering er nØdvendig oftere, må man finde ud af årsagen heriil.

Ventilløfterne er lavet af letmetal, og ved fabrikationen er bØsningen mon-
teret tillØfterstangen, og derefter er stØdstangens bØsning og stangen gevind-
skårne, for at justeringsskruen kan monteres.

Man vil derfor se, modsat det almindelige, når der anvendes stålstænger,
at det ikke er muligt at levere eller montere bØsningen på en letmetalstang.

FØlgelig leveres stØdstænger kun som reservedel sammen med bØsningen
monteret og gevindskåret.

Indstilling af tændingen. .

Den normale fortænding er 31'" maksimum tilladeligt 39°. (Se endvidere
tabellerne bag i bogen). .

Der skal anvendes en solid skruetrækker eller et dækjern af den gamle
type med opadvendt ende, ligeledes en lille stang eller en solid hjuleger 51/2"-
lang. .

2
I

Fig. 202. Ledningsforbindelser til cut-out regulator. 1: Udtag til dynamo. 2: Udtag til tænding.
3: Udtag til dynamo. 4: Stel.

Før tændingen indstilles, er det vigtigt, at kniksergabet er korrekt justeret.
Kontroller derfor altid dette først. .

Tændingen indstilles ved at fjerne tændrørskablet fra tændrØret, tænd-
røret, dækslet over magnetkædehuset, vippearmshuset og sidedækslet.

Skru mØtrikken, der holder magnetens takthjut" til knastakslen, adskillige
omgange ud, men det er ikke nØdvendigt at fjerne den.

Motorcyklereparationer . 1 8 273

)
).A.J.S. )

Rok takthjulet, indtil det sidder løst på akslens konus. (Brug skruetræk-
keren eller dækjernet som ovenfor omtalt).

Drej motoren, indtil begge ventiler er lukkede.
Indsæt stangen gennem tændrØrshullet, mærk stemplet ved at rokke

motoren frem eller tilbage, så at stemplet er i topstilling med begge ventiler
lukket. .

Fig. 203. Viser de enkelte dele af nfbry"erk()nt~klerne. A: Arbryderhus. Il: Klods. C: Skrue, .
der holder arbryderkontakt. D: Ulseplade. E: K()ntakl~rm. F: Fjeder.

Opmærk stangens stilling i forhold til den øverste del af tændrørshullet
'I..." over mærket og anbring et mærke på stangen. .

På 350 cm' motorer anbringes lændingskontrollen prl styret på hØjeste
tænding.

På de nye 500 cm' motorer drejes den forreste plade på den automatiske
enhed med .fingrene tilden yderste grænse, og der indsættes en trækile, der
holder kontrollen i hØjeste tænding. .

Anbring stangen i tændrØrshullet. .

Drej motoren lidt tilbage, indtil det øverste mærke på stangen flugter med
den øverste flade i tændrØrshullet. (For at kunne dreje motoren, sætter man
den i hØjeste gear og drejer hjulet tilbage for hånden). Drej takthjulet på
magnetankerakslen imod urets retning set fra magnetens takthjulsende, indtil
kontaktspidserne lige skal til at skilles. (For at finde det nØjagtige Øjeblik,
hvor spidserne begynder at adskilles, anbringer man et stykke papir mel-
lem spidserne og drejer ankerakslen ved hjælp af takthjulet, indtil papiret
netop slippes ved et forsigtigt træk).
. Spænd møtrikken på knastakslen og hold motoren og magnetakslen fast,
så de ikke bevæger sig under tilspændingen.

Kontroller indstillingen, som skal være 'lIG" fØr top. (Med hØjeste tænding).
Glem ikke at fjerne trækilen, der holder den automatiske enhed på 500

cm' motorerne, fØr kædedækslet monteres!
Monter husets sidedæksel, knikserdækslet, magnetkædens hus, tændrØr og

tændkabel.
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OverstØrrelser og cylinderudboring.
Der fås stempler og ringe 0,020" og 0,040" større end standard.
På 350 cm3er cylinderens standardboring 2,7187 :t 0,0005". På 500 cm3

er boringen3,250 :t 0,0005". .

Når slitagen foroven i cylinderen er 0,008", bør cylinderen .bores ud til
0,020" overstØrrelse,og der monteres tilsvarende overstØrreisesstempel og
ringe.

et tandmellemrum på mellemhjulet, hvori den mærkede tand griber ind, er
mærket på lignende måde. Når disse to mærker stemmer overens, ser man,
at et tandmellemrum på hver side' af det mellemste takthjul er mærket med
to prikker, som ligeledes stemmer sammen med en lignende mærket tand på
hver side af knastakslens hjul.

Ved monteringen er det blot nØdvendigt at sørge for, at hjulene anbringes.
således at mærkerne passer sammen for at få en korrekt indstilling af ven-
tilerne.

I

Den tocylindrede motor.

. Den tocylindrede motor behandles på den foran
omhyggelig med ikke at ombytte de to cylindre.

A~

ft:
I.

beskrevne måde. Vær

Indstilling af ventiltider.

Indsugningsventilen åbner 35° før top og lukker 65° efter bund.
Udblæsningsventilen åbner 65° fØr bund og lukker 35° efter top.

8

IJ D-A

I

Fig. 205. MonteringsrækkeføJgen for brændstoftankens fastgørelsesbolte med tilhørende dele.
A: Metalskive. B: Tyk gummipude. C: Tynd gummipude. D: Tankens fastgørelsesbolt. E: Bøs,

ning for fastgørelsesbolt.

Fig. 204. Ventiljustering. 1: Topstykke. 2: Ventilfjederkrave. 3: Ventil. 4: Vippearm. 5: Fjeder.
skive, der regulerer vippearmens endespillcrum.6: Glat skive. 7: Selvlåsende møtrik for spænde-
bolt. 8: Skive for spændebolt. 9: Hovedet på den ekscentriske vippearmsakseI. 10: Bolt for

vippearmsaksel. i t: Reduceret del af vippcarmsakslenstJOved.

...
Kontroller ventiltiderne med et ventilspillerum på 0,012".
Takthjulene er mærkede.

En af tænderne på hovedakslens lille takthjul er mærket med en prik, og

Indstilling af tændingen.

Denne foregår på samme måde som omtalt for den encylindrede motor
med undtagelse af fØlgende:

Kniksergabet skal være fra 0,010" til 0,012".
Det føromtalte mærke på stangen sættes i en afstand af 3/S"fra det fØrste

mærke.
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Fig. 206. Tværsnit af motoren med oliel!allericr. oliekanaler Ol! ventil. I: Olien når det forud
bestemte niveau i indstillinl!shuset. så takthjulene sm,hres. 2: Olietilførsel til vippearmsleje og
kugleende tilført I!ennem cylinderen og topstykket fra vippearmshuset. 3: Vippearmshusets gaileri.
4: Olietilførsels!!alleri til knastaksel. 5: Slamsamlere. 6: Velltilhus. skrue og membran. 7: Olie-
kanal til plejlstangsleje og midterste hovedleje suppleret med olie fra kanaler' boret j krumtap-

husets transmission sside.
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Fig. 207 a. Strømskema for !d.S. Vcrtical Twin (model 120).
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6
Afmontering af den forreste drivkæde og koblingen. (De encylindrede
modeller.)

l) Sæt i hØjeste gear og skru mØtrikken i motortakthjulet ud.
2) Skru mØtrikkerne, der holder kobling sfjedrene, ud ved hjælp af spe-

cialnØgle.

A

Fig. 207 b. Takthjulsmekanismen. I: Tandhjul p:, magneten< ankcraksel. 2: Magnet. 3: Takthjul
på indsugningsknastaksel. 4: En af de tre tapskruer, der holder olie pumperne. 5: 'Mellemhjul.
6: Tandhjul på udblæsningsknastakslen. 7: Dynamo. R: Tandhjul på dynamoens ankeraksel.
9: Tapskrue i dynamohus gennem krumtaphus og takthjulshus. 10: Abning for sikkerhedsventil.
11: Oliesikkerhedsventil. 12: Fjeder for sikkerhcdsventil. 13: Krumtaphusets aftapningsprop. 14:
Mellemstykke for olictilførselsrørcts stift. 15: Krumtapakslens takthjul. 16: Mellemstykke for

nlieretucledningens stift. A: Indstillingsmærkerne.

Fig, 108. Snit gennem gearkasscn og koblingen. A: Første gearhjul på hovedakslen. B: Tredie
ge;trhjul på hovedakslen. C: Andet gearhjul på hm'edakslen. D: Hovedgearhjul. E: Første gear-
hjul på mellemakslen. F: Tredie gearhjul på mellemakslen. G: Andet gearhjul påmellel11cakslen.

H: Lille tandhjul på mellem akslen. I: Olieprop.
Transmissionen.

Afmontering af forreste kæde og koblingen.

Afmontering af den yderste halvdel af forreste kædekasse. (Begge modeller.)
I) Anbring en beholder til-olien under kædekassen.
2) Fjern venstre fodhvilers arm.
3) Fjern skruen der holder kædekassens metalbånd bagtil.
4) Fjern metalbåndet. '

5) Fjern gummibåndet.
6) Fjern mØtrikken og skiven midt i den forreste del af 'kædekassen.
7) Fjern den yderste halvdel af kædekassen.

3) Fjern koblingstrykpladen med koblingsfjedre og fjederskåle og bØj
låsepladen ned under den store midterste møtrik.

4) Fjern den forreste kædes samleled og fjern kæden.
5) Sæt i hØjeste gear, træk baghjulsbremsen til og skru mØtrikken, der

holder koblingens midterste del til gearkasscns hovedaksclbØsning, ud.
6) Fjern låsepladen og den, flade skive fra gearkasscns hovedaksel.
7) Sørg for at ingen af de 24 ruller i koblingstandhjulets leje går tabt,

når den midterste del af koblingen og tandhjulet trækRes af hoved akslen.
Den midterste del af koblingen har glidepasning på hovedakslens bØsning, og
en aftrækker er derfor ikke nØdvendig.

279
280



)
T .. )

ranSmlSSlOneTl ),n..J.S. )

Montering af koblingspladerne og fjedrene. (Begge modeller.)

1) Lad en glat stålkoblingsplade glide på plads i koblingshuset på tand-
hjulet.

2) Derefter en friktionsplade fulgt af en glat stålplade,' derefter igen en
friktionsplade og så videre skiftevis, til alle pladerne er monteret (fem glatte
plader og fire friktionsplader på 350 cm'l. Seks glatte og fem friktionsplader
på 500 cm3 og alle andre modeller). .

ep

Afmontering af den forreste drivkæde, stØddæmper og kobling. (De to-
cylindrede modeller.)

1) Sæt i hØjeste gear, træk baghjulsbremsen til og skru bolten, der holder
motorstØddæmperen, af.

2) Skru de fem mØtrikker ud, der holder de fem koblingsfjedre.
3) Fjern koblingens trykplade .med koblingsfjcdre og fjederskåle.
4) Fjern den forreste kædes samleled og fjern kæden.
5) Træk stØddæmperen af, den består af dæksel, fjeder, knast og tandhjul.
6) BØj låsepladen ned under koblingens midterste møtrik.
7) Sæt i hØjeste gear, træk baghjulsbrernsen til og skru mØtrikken, der

holder koblingens midterste del til gearbssens hovedakselbØsning, ud.
8) Fjern den flade skive og låseskiven under mØtrikken.
9) Fjern den Øvrige del af koblingen ved attrække den af som. en enhed

fra gearkassens hoved aksel. Pas på ikke at tabe nogle af de 24 ruller i kob-
lingstandhjulets leje.

!

Justering af koblingsfjedrene. (Begge modeller.)

Hvis koblingen glider, skyldes dette sandsynligvis cnten forkert justering
af koblingskablet, eller at den indvendige koblingsarm ikke har tilstrækkelig
fri bevægelighed. Hvis begge dele er korrekt, skyldes fejlen som regel, at
koblingsfjedrenes justeringsmØtrikker skal indstilles. (Se endv. nedenfor om
slitage).

For at komme til disse, skal man fjerne det hvælvede koblingsdæksel, der
holdes på plads af otte skruer.

Med den opslidsede skruetrækkcr, der ffjlger med en af dc tynde nØgler
i værktøjskassen, skrues hver mØtrik helt ind, hvorefter de skrues nØjagtig
fire hele omgange ud.

FØr man monterer det hvælvede dæksel, kontrollerer man, om koblingen
stadig glider. Man starter motoren. sætter den i hØjeste gear og trækker
baghjulsbremsen an, -hvorefter det skal være muligt at speede motoren op til
fuld spjældåbning, uden at koblingen glider.

Hvis man kun kan fjerne koblingsslippet ved at spænde justeringsmøtrik-
kerne yderligere, er dette et tydeligt tegn på, at entcn har koblingsfjedrene
ikke mere den rette spænding, eller at bcJægningerne er så slidt, at de må
fornyes, eller at der er trængt olie ind på dem.

I de to fØrste tilfælde er udskiftning nØdvendig, men hvis fejlen skyldes
olie, kan dette rettes ved at lægge pladerne i petroleum og derefter lade dem
tørre. Hvis belægningerne er blevet glatte, gøres de ru med sandpapir.

Fig. 209. Kobling, gearkassens hovedaksel og koblingens udrykkermekan;sme. A: Fast ind-
vendig udrykkerplade. B: Koblingens indvendige udrykkerarm. C: Gearkassens hovedaksel. D:
Koblingens tandhjul. E: Koblingsfjeder. F: Lilsemøtrik for koblingsstangens lrykskål. G: Tryk-

skill for koblingsstang.

3) Lad derefter fjederskålene falde ned i trykpladen. ..

4) Tag trykpladen og sæt koblingsfjedrene over tappene, idet man spæn-
der hver nogle få omgange med koblingsfjedrenes justeringsmØtrik.

. 5) Spænd justeringsmØtrikkernehelt ved hjælp af specialnØgle.
6) LØsn igen hver justeringsmØtrik firc hele omdrcjninger.
7) Sæt i hØjeste gear, træk baghjulsbremsen til og spænu møtrikken, der

holder motorstØddæmperen.-
8) Kontroller den forreste kædes spænding.
9) Kontroller dynamokædens spænding.

10) Kontroller koblingsarmens frigang.

Gearkassen.

Gearkassen har fire fremadgående gear og fodskiftemekanisme på hØjre
side af køretøjet.
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Affjedringen

Den fastholdes til stelIet af to bolte melIem to af de bageste motorplader.
Den nederste. fastgØrelsesbolt fungerer som styretap. Den øverste bolt pas-
serer gennem den øverste knast på gearkassen og de bageste plader, som
er slidset op, hvorved gearkassen kan flyttes frem og tilbage, så den
forreste driv kæde kan justeres. Denne bevægelse kontrolIeres af en bolt
forsynet med et øje, som omgiver gearkassens øverste fastgØrc1sesbolt; bol-
ten passerer gennem en blok på hØjre side af motorens bageste plade. To
mØtrikker skruet på Øjebolten, en på hver side af blokken, muliggØr en
akkurat spænding af den forreste kæde og låser efter denne justering øje-
bolten i den ønskede stilling.

~8
eJ-ø

'-<2)

Affjedringen.
Påfyldning af olie i teleskopforgaflen.

Ingen af de.1ene i forgaflen kræver smØring, men olieindholdet bØr kon-
trolIeres hver 7500 km. Det normale indhold er 184,6 cm3 i hver side.

Støt motorcyklen lodret med vægt på begge hjul. En støtte under hver
fodhviler er den bedste metode.

Skru de sekskantede propper af foroven på de indvendige gaffe~rØr.
Disse sidder på hØjde med styret, og dæmperstængerne er fastgjort til dem.
Havet gradinddelt måleglas på ikke under 200 cm3 parat til at opfange
og måle olien med. Fjern aftapningsproppen forneden på gliderØret og op-
fang olien, som lØber ud her~ Sæt derefter aftapningsproppen på igen og
bevæg de øverste propper, til hvilke dæmperstængerne er gjort fast, op og
ned (pumpebevægelse), idet man gør det opadgående slag så kraftigt som
muligt, men kun ved hjælp af fingrene. Disse pumpebevægelser skal stØde
den olie ud, som er lukket inde i dæmperrørene over pladeventilen. Vent
to minutter og fjern så igen aftapningsproppen. Gentag dette, 'indtil der
ikke kan tappes mere olie af - hvis olieindholdet er korrekt, ca. 170,4 cm3.
Hvis indholdet er m.indre, fyldes der olie på, indtil der er ca. 170 cm3. Er
indholdet større, hældes fra, til indholdet er korrekt. Monter derefter af-
tapningsproppen og hæld den omhyggeligt afmålte olie foroven i røret.

Obs.! Selvom det normale olieindhold i hver side opgives at være ca.
184 cm3, er det ikke muligt at tappe al olien af ved aftapningsproppen.
Dette forklarer det mindre illdhold, der er opgivet ovenfor. Hvis gaflen
imidlertid adskilles totalt og .derefter samles i tør tilstalId, må man huske'
at påfylde dell korrekte mængde olie (184 cm3).
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Fig. 210. Forgaflens enkelte dele. I: Læderskive. 2: Gl1mmistødpl1de. 3: Hovedficder. 4: Gummi-
stødpude. 5: Gummistødpude. 6:. Læderskive. 7: Forlænger. 8: Gl1mm;oliell1kke. 9: Papirskive.
10: øverste bøsning. II: FjederstØdpude. 12: R;hr. 13: Gl1mmiskive. 14: Dæksel. IS: Gaffelrør,
indvendigt. 16: Gaffelrør, nederste del. 17: Glidestykke. 18: Nederste stålbllsn;ng. 19: Sikring.
20: Bolt. .21: Glat skive. 22: øverste bolt. 23: Liisem~trik. 24: SI'mg. 25: Bøsning. 26: Slop-
slift. 27: U\sem~lrik. 28: Tapskrue for dæksel. 29: Fiberskive. 30: Dæksel for glidest)'kke. 31:
Møtrik. 32: Gummiring. 33: Glat skive. 34: Jl1steringsmsm:k, 35: Dæksel. 36: Knast. 37: Styre-
stamme, 38: Kronestykke, 39: Klemskrue. 40: Sikring. 41: Ventil. 42: Ventilsæde, 43: Rør.
44: Låsemøtrik, hvælvet, 45: Sikring. 46: Klemskrue, 47: Bolt. 48: Glat skive. 49: Dæksel.
50: Rør. 51: Dæksel. 52: Gaffelkrone, 53: Rør. 54: Forlænger. 55: Glidestykke. 56: Skrueprop.

Afmontering af hele forgaflen (nyere modeller).

l) UnderstØt maskinen, så det forreste hjul er fri af jorden. (En kas~e
af passende hØjde under hver fodhviler er velegnet.)
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2) Fjern forhjulet.
3) Fjern forskærm og stiver.
4) Løsn skruen foroven på forlygten, lirk forsigtigt kanten og lygte-

glasset af, lØsn med en let roterende og løftende bevægelse dækslet, til
hvilket lygteledningerne er gjort fast og fjern kanten og lygteglasset.

S)"Skub forsigtigt gummibØsningerne, der dækker Iygtens ledningsfor-
bindelser, tilside og træk disse fra hinanden.

6) Fjern de tre skruer, der holder kontaktpladen og løft denne af med
alle ledningerne hængende ved. . .

7) Fjern møtrikkerne på de rørformede bolle, gennem hvilke lygteled-
ningerne passerer, hvorved man kan fjer!1e lygtehuset.

8) LØsn drivkablet fra speedometeret og løsn speedometerpæren med
fatning.

9) Fjern de to bolte. der holder speedometeret. og fjern dette.
10) Fjern den halve sikringsring på. styret og læg håndtagene med kon-

trolgreb på tanken.

11) LØsn det forreste bremsekabel fra gaflerne. (Fjern først den op-
slidsede gaffelen de og derefter skrues hele kablets justeringsanordning af.)

12) Skru den sekskantede prop af hver af de indvendige rØr og løsn

32

33

16

Fig. 211. Bn~hjulsnffjedringen. l: Hovedstel, venstre r1;r. 2: Hovedstel, højre rør. 3: øverste
centrumtnpbolt. 4: Rørformet skærmstivere. 5: øverste drejelige hus. 6: øverste dækselrør.
7: Nedersie dækselrØr. 8: Mj!trik, der holder dækselrør og fjeder. 9: Møtrik for nederste dreje-
lige bolt. 10: Gaffelende. 11: Fremspring for knast. 12: Låsemøtrik. 13: Nederste drejelige hus.

145: Gaffelende. 15: Nederste drejelige bolt. 1~: Gaffellejer.

285

Fig. 212. Teleskopnffjedringen bagtil. 1: Gummibøsning. 2: ;\fst:\t1dsst~kke. 3: Pakring. 4:
Lrederskive. 5: Dæmpningsstang. 6: Invendi~t rør. 7: Stempelbøsning. 8: Krave. 9: Olielukke.
10: Nederste dækselrør. 11: Fjeder. 12: Ventilsæde. 13: Læderskive. 14: Nederste bøsning. 15:
Udvendigt rør. 16: Dæmpningsrør. 17: Pakskiver. 18: Gummibøsning. 19: Afstandsstykke. 20:
øverste eentrumtap. 21: Krave. 22: Låsemøtrik. 23: Stødpude. 24: Hovedfjeder. 25: øverste
dækselrør. 26: Sikring, der holder bØsning. 27: øverste bøsning. 28: 'Stopstift. 29: Dæmpnings-
ventil. 30: Låsemøtrik. 31: Møtrik, der holder dækselrør og fjeder: 32: Fjederring. der holder

bøsning. 33: Nederste centrumtap.
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låsemøtrikkerne, der holder dæmperstængerne. Derefter og inden man fjer-
ner de sekskantede propper, sættes et stykke ståltråd, ca. 18" langt, under.
hver dæmperstangs låsemøtrik, således at dæmperstængerne kan løftes
ved samlingen.

13) Fjern den hvælvede låsemØtrik foroven på styrestammen.
14) Fjern låsemØtrikken på styreståmmen.
Ved hjælp af en blød hammer slår man opad på styrets knast, indtil den

går fri med styrestamme, og forgaflen kan derefter trækkes af. (Sørg for
at jngen af de 56 stålkugler i styrehovedet går tabt.)

Efter et vist antal kilometer vil denne hyppigt foretagne justering få
bremsenØglen til at sidde i en stilling. der formindsker bremseeffekten.

For at afhjælpe dette er der monteret en hærdet stift på hver sko, således
at der kan monteres en pakskive under hovedet, når det er påkrævet. Otte
af disse skiver findes i værktØjssættet. Når sli\agen af bremsebelægningerne
udlignes på denne måde, er det nØdvendigt at skrue justeringsmØtrikken på
den bageste bremsestang .betydeligt ud, eller at skrue justeringsanordningen
for forbremsekablet ind og derefter justere bremsen, som senere beskrevet.

Når en bremseplade er blevet flyttet, er det tilrådeligt ved samlingen at
centrere skoene i bremsetromlen for at få lige stort tryk prl hver sko. Når
det drejer sig om forhjulet, gøres dettc bedst fØr hjulet monteres. Skoene
på baghjtIlene centreres nemmest, når hjulet er monteret i maskinen. Hvis
bremseskoene har en tendens til at skrige. når der bremses. tyder det i

BaghjuIsaffjedringen.

Baghjulet er ophængt i en gaffel, som er gjort fast lige bag ved gear-
kassen. Hængslet har robuste glatte lejer, der smØres fra et reservoir.

per sidder en lille skrue på hængsellejets hØjre dæksel, og når denne
fjernes, kan der sprøjtes olie ind i reservoiret, idet skruens åbning fungerer
som niveaukontrol.

Baghjulsgaflen er ophængt i fjedre anbragt i to ben, der forbinder den
bageste del af gaflen med stellet, og fjedervirkningen dæmpes af hydrau-.
liske stØddæmpere, hvis principielle opbygnrng svarer til forgaflens.

Bremser.
Justering af brcmscslwcllc.

Bremsejusteringen, der skal udligne slitagen på bremsebelægningerne.
foretages som regel ved hjælp af en justeringsanordning på den bageste
bremsestang på bremsekablet til forhjulsbremsen.

Fig. 214. Baghjulsnav, bageste kædehjul. bremse og spceilometerhjulets hus. l: Højre sides nav-
flange. 2: Smørenippel på speedometerhjulets hus. J: Speedometerhjulets hus. 4: B1,sning, der
passer i højre gaffelende. 5: Møtrik på midterakseL 6: Højre sideknast. 7: J\løtrik. der holder
speedometerhjulet på plads. 8: Afstandsstvkke mdkm speedomelerhjulshuset og hfljre sides
koniske rull~leje. 9: Olielukke. 10: Krave for højre sides o\ielukke. 11: Fjederring for højre
sides koniske rulleleje. 12: Skive for olielukke. P: Afstandsstykke mdl('m olidukkets indre
skive og det koniske leje. 14: 1\fstandsstyk~e mellem de to koniske rulldejer. 15: Smørenippel j
navdækslet. 16: Udvendige kugleskålfor højre sides koniske rulleleje. 17: Låserll~Hrik. der låser
lejets justeringsring. 18: Justeringsring for leje. 19: Ruller (dd af venstre sides koniske rulleleje).
20: BoU, der holder bremsetromle og kædehjul iii lIavet. 21: Bageste brelnses ankerplade. 22:
Bremsebelæ!!ning. 23: Rremsesko. 24: Bf,,"i"g for venstre gaHcicnde. 25: Mølrik. 26: Venstre

sideknast. 27: Fjeder for bremsesko. 28: Br&l11sctromleog kædehjul.
Fig. 213. Ankerpladens fastg~relse. I: Baghjulsbremsens ankerplade. 2: Boll, der holder pladen

Iii bagstellel.
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reglen på, at bremseskoene ikke er centrerede j tromlcn, Andre forhold som
f. eks, dårlig eller uegnet bremsebelægning kan dog også medfØre, at brem-
serne arbejder mindre lydlØst.

Centralisering af bremseskoene.

Sørg for at møtrikken, der holder pladen, og ligeledes tapmØtrikken (kun
forhjulet), er lØsnet Hdt.

Anbring en rørformet nØgle på bremseekspandcrarmen, og idet man
trykker jævnt på nØglen for at presse bremseskoene helt ud, spændes såvel
akselmØtrikken som tapskruen.

60
.'1JIinJt___..

Fig. 215. Del af bremsen. l: Bremseskoens trykstift. 2: Skive for trykstift. 3: Bremsesko. 4:
Nitte, uer holder bremsebelæl1ningcn. 5: Bremsebelægningen.

@

Fig. 217. Bremsepedal med justel'ingsbolt og låsemøtrik. For al kunne hæve den forreste ende
af peualen løsnes låsemøtrikken B, og justeringsbolten A skrues ud. Kontroller bremsejusterin-
gen bagefter. A: Pedalen s justeringsbolt. B: Uisemøtrik for bolt. C~ Bremsestang. D: Smøre-

nippel for bremsepedal. E: Møtrik, der holder pedalen til centrumboJten.

, .

Fig. 216. Billedet viser, hvorledes der ikke er mere tilbage af justeringsgevindet for kablet,
hvilket betyder at en justering af bremseskoens trykstift er nødvendig.

Motorcyklereparationer. 19

Fig. 218. Bremsestangen kan ikke justeres yderligere, hvilket betyder at en justering af
brems:skoens trykstift er nødvendig.
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Justering af forhjulsbremserne.

1) Anbring maskinen på begge .par stØtteben.
2) LØsn låsemøtrikken på kablets justeringsanordning.
3) Skru på justeringsanordningen, indtil man ved at dreje forhjulet kan

fØle at bremseskoene netop rØrer bremsetromlen.

4) Skru derefter justeringsanordningen to hele omdrejninger tilbage og
spænd låsemØtrikken.

Justering af baghjulsbremserne.

1) GØr baghjulet fri af jorden.
2) Skru den mØnstrede justeringsmøtrik, indtil man kan fØle, at bremse-

skoene netop berører bremsetromlen, når hjulet drejes. .
3) Skru derefter justeringsmøtrikken to. hele omgange ud. MØtrikken

låses automatisk i stilling.

19'


