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Garanti.
Varje nytt motorfordon, tillverkat uti Willys-Knight fabriken, garan-

teras vara fritt från materialfel och arbetsfel under förutsättning av nor-
mal användning och skötsel; denna garantiförbindelse inskränker sig dock
till ett kostnadsfritt utbyte på agenturaffärens hemort av felaktiga delar,
och skola dessa inom nittio (90) dagar efter det vagnen levererats till sin
ursprungliga köpare av någon av fabriken bemyndigad inspektör eller å
själva fabriken konstateras vara felaktiga till material eller arbete; dock
förbehåller sig fabriken rätt att i stället för utbyte av de felaktiga delarna
utbetala en motsvarande summa genom kreditnota eller kontant; denna
garanti gäller enkom och uttryckligen i stället för alla andra uttalade eller
antydda garantiformer och förbindelser; fabriken ikläder sig ingen annan
ansvarighet i samband med försäljningen av motorfordonena och tillåter
ej heller någon annan person göra det för sig.

Denna garanti gäller icke sådana fordon som utom fabriken blivit
reparerade eller förändrade så, att de enligt fabrikanternas omdöme för-
sämrats i avseende å hållbarhet och tillförlitlighet, ej heller sådana som
blivit utsatta för vanskötsel, försumlighet eller olycka.

Fabriken lämnar ej något slags garanti beträffande slangar, ringar,
tandningsapparater, horn eller andra signalanordningar, startningsinrätt-
ningar, generatorer, batterier, hastighetsmätare eller andra handelsartiklar,
emedan de i regeln hållas i lager av sina respektive tillverkare.

Varken specialtillverkarna eller fabrikanterna lämna garanti för sådana
felaktigheter, vilka ej kunna påvisas vid fabrikens besiktning.

Obs.! Fabrikanterna förbehålla sig rätt att utan meddelande när som
helst revidera, förändra eller upphöra med tillverkningen av någon vagns-
modell, del eller delar därav.



Förord.
Äger man en Willys-Knight, har man en automobil, som förrän den läm-

nat fabriken blivit grundligt avprovad och besiktigad.
L,ikasom varje annat maskineri bör den, för att hållas i bästa kondi-

tion, på föreskrivet sätt smörjas, och alla dess arbetande delar och smörj-
hål skola noggrant hållas rena, samt muttrar och förbindningar syste-
matiskt efterses.

På följande sidor framhållas vad Willys-Knight-ägaren bör veta om
sin vagn för att kunna giva den den bästa omvårdnad och sköta den på
ett sådant sätt, att han av densamma har största möjliga nytta och nöje.
Iyäs och följ därför noggrant dessa instruktioner! Vi äro förvissade om, att
Willys-Knight då kommer att motsvara de höga förväntningar, som med
rätta ställas på densamma.

I fall någon justering eller reparation, utöver det som här nedan fram-
hållits, skulle synas nödvändig, är det radligt att icke experimentera på
egen hand, utan i stället anlita den erfarna reparatören. Det kommer all-
tid att visa sig vara bäst och i längden billigast att låta utföra reparationen
hos den firma där vagnen köpts, emedan det ligger i firmans intresse att
göra sitt bästa för sina kunder och firman mer än någon annan är förtrogen
med Willys-Knights konstruktion och skötsel.

Obs.! Försök inga justeringar så länge vagnen arbetar tillfredsstäl-
lande!



Använd endast original Willys-Överland delar!

allvarsam skada på andra delar av vagnens mekanism.

vagn upphäver beträffande denna vagn fabrikens garantiförbindelse.

Upplysningar om fabrikationsnummer, motorstyrka,
vagnsvikt etc.

ramsidans bakre del, samt under förarsitsens dyna.

vänstra sida.
Cylinderantal 6
Cylinderdiameter 82,5 mm.
Slaglängd 120,65 mm.
Cylindervolym 3,874,4 cm3 .
Motorstyrka 65 Hkr.

Hjulbas 3,48 m.
D:o enl. A. h- A. M. Rating 25,35 Hkr.

Hjulavstånd 1,42 m.

Vagnens vikt (vatten, bränsle, olja och reservring inberäknat):
Touring 1,610 kg.
Roadster 1,575 »

Coupé 1,665 »

Coupé-Sedan 1,700 »

Sedan 1,745 »

Brougham 1,745 »

Eftergjorda delar äro vanligen av låg kvalitet och kunna åstadkomma

Originaldelar försäljas endast av oss och våra återförsäljare. Använd
inga andra än originaldelar! Förefintligheten av icke-originaldelar ien

Vagnens serienummer finnes på en platta anbragt upptill på högra

Motornummern återfinnes på en metallplatta, anbragt på vevhusets



Kapitel I.

Vagnens handhavande.
Körning av en ny vagn.

En ny vagn får ej under de första 800 km. köras med större hastighet
än 30 km. i timmen. Om vagnen som ny köres med full hastighet, gå tätt
mot varandra liggande glidytor varma med den påföljd, att kolvar eller
slider skära fast eller lagren smälta bort. Motorn bör aldrig tillåtas rusa
medan justeringar utföras eller då vagnen står på sin plats.

Huru vagnen göres klar till körning.
Kylaren fylles med rent, mjukt vatten.
Bensintanken fylles.
Oljebehållarenfylles genom påfyllningsröret på vänster sida av motorn,

till dess indikatorn visar »fullt».
Alla delar som fordra smörjning förses med olja eller vaselin.

Igångsättning av motorn med tillhjälp av startmotorn. Fig. I 1).
Växelspaken inställes i noll-läge och handbromsen tilldrages.
Den vid ratten befintliga handgasregleringen föres en tredjedel uppåt

på skalan.
Tandningsregleringen inställes ungefär mitt på skalan.
Tandningsnyckeln vrides till »on»-läge.
Startningsknappen nedtryckes med foten tills motorn kommit i gång.
I fall motorn ej genast tänder, utdrages luftventilknappen långsamt

medan motorn roterar med tillhjälp av startningsmotorn. Så snart motorn
tänder intryckes luftventilen igen efter behov.

L,uftventilen, tandningen och gasregleringen inställas i lämpligaste
läge, medan motorn småningom blir uppvärmd. Då motorn är genom-
värmd intryckes luftventilknappen så långt den går. Vagnen bör aldrig
köras med luftknappen utdragen, då detta onödigt ökar bränsleåtgången
och sotbildningen i motorn.

Starta aldrig motorn med gasregleringen fullt pådragen och tandningen
i högsta läge.
Igångsättning av motorn med handveven. Fig. 1.

Då motorn skall igångsättas för första gången, eller efter det vagnen
stått oanvänd flere veckor, startas den med handveven, vilken ingår i den
med vagnen följande verktygsuppsättningen.

x ) Här, liksom alltid senare, se figurerna i den engelska broschyren!
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Växelspaken inställes i noll-läge och handbromsen tilldrages.

Handgasregleringen föres en fjärdedel uppåt på skalan.
Tandningsregleringen föres en tredjedel nedåt på skalan.

Tandningsnyckeln vrides till »on»-läge.

Igångsättning av vagnen.
Handbromsen löses, ifall den är tilldragen.
Kopplingspedalen nedtryckes.
Växelspaken föres till första hastighetsläget.

Växelspaken föres snabbt till sitt andra hastighetsläge.

Växling till lägre hastighet. Fig. 1.
Kopplingspedalen nedtryckes.
Farten ökas något, i fall körningen försiggår på slät väg.

Stannandet av vagnen. Fig. 1.
Gasventilen stanges.
Kopplingspedalen nedtryckes.
Fotbromsen ansattes.
Så snart vagnen stannat, föres växelspaken till noll-läge.
Handbromsen tilldrages. •

Kopplingspedalen lättas.

Tandstiften skruvas lös och borttages, varefter en kvart tekopp motor-
olja hälles i varje cylinder och motorn vevas runt tio till tolv gånger. Tand-
stiften fastskruvas därefter åter.

Iyiiftventilknappen dragés fullt ut varigenom lufttillförseln till cylin-
drarna avstänges.

Handveven påsattes och dragés hastigt uppåt. Då motorn tänder, tryc-
kes luftventilknappen till en del inåt, ända tills motorn är genomvärmd,
varefter knappen helt intryckes.

Tandnings- och gasregleringarna inställas i fördelaktigaste gång-läge

Gaspedalen nedtryckes småningom, samtidigt som kopplingspedalen
sakta lättas.

Då vagnen fått en viss fart lättas gaspedalen och kopplingspedalen ned-
tryckes i samma ögonblick.

Gaspedalen nedtryckes åter småningom samtidigt som kopplingspedalen
sakta lättas.

Därefter företages växling till tredje eller högsta hastighet på samma
sätt, genom att lätta gaspedalen och nedtrycka kopplingspedalen innan
växelspaken omlägges.

Det är rådligt att reglera vagnens hastighet medels gaspedalen, icke
endast vid växling, utan även under körning.

Växelspaken flyttas snabbt till näst lägre hastighet och kopplings-
pedalen lättas.

Växling till lägre hastighet tillrådes då, när motorn arbetar med stor
belastning, eller då vagnens fart minskas betydligt, som då den köres upp-
för en brant backe, på en sandig väg, eller på ett starkt trafikerat ställe.

Denna växling bör däremot omsorgsfullt undvikas när vagnen har stor
hastighet.
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Växling för bakåtgång. Fig. 1.
Då vagnen stannats, nedtryckes kopplingspedalen.
Växelspaken omlägges för bakåtgång.
Kopplingspedalen lättas småningom.

Stannandet av motorn. Fig. 1.
Tandningsströmmen avbrytes.

Användning av tandningsregleringen. Fig. 1.
Tandningsregleringens läge förändras i överensstämmelse med kör-

ningen. För nybörjaren underlättas körningen genom att tandningsregle-
ringen lämnas i oförändrat läge med regleringsarmen så lågt nere som möj-
ligt, eller så lågt nedåt som den kan föras utan att motorn vid ökat om-
lopp börjar »knacka» (skarp metallisk knackning).

Vid normalt motoromlopp regleras tandningen automatiskt uti ström-
fördelaren, men under särskilda omständigheter är det bäst att begagna
sig av den på styrratten monterade tandningsregleringen, som står i för-
bindelse med förtandningen, för fördröjande eller påskyndande av tand-
ningen.

Då vagnen köres så långsamt som sig göra låter med växeln inställd på
hög hastighet, eller då motorn arbetar under stor belastning, kan det bliva
nödvändigt att låta tandningen inträffa senare eller fördröja densamma,
i synnerhet om en skarp metallisk knackning höres från motorn; annars
bliva lagren lätt skadade då tandningen inträffar för tidigt. Då vagnen
köres med sakta, lätt gång, bör tändningsregleringsarmen föras nedåt
ungefär till mitten av skalan.

Kapitel 11.

Den regelrätta smörjningen.
Smörjning av motorn.

Willys-Knight motorns alla delar oljas från en stor oljebehållare i vev-
stakshuset. Från vevstakshusets nedre del suges oljan medels en olje-
pump, vilken är fastgjord med bultar i mittelväggen och drives av ett på
excenteraxeln befintligt spiralkugghjul. Oljan pumpas till huvudolje-
fördelningsröret, vilket är fästat i vevlagrens omhöljen. Från detta huvud-
rör tryckes oljan till huvudlagren genom hål, borrade uti lagerskålarna
och genom en särskild ledning till oljeregleringsventilen. Från huvud-
lagren leda i axeln befintliga kanaler oljan till de nedre vevstakslagren.
Från huvudlagren föres oljan genom i vevhuset anbragta ledningar till
lagren i slidernas excenteraxlar, till holkarna, generatorns drivaxellager
och till den automatiska kedjeregleringen. Oljan utträder ur hål i kedje-
regleringen och kommer därifrån till slidernas drivaxelkedja.

Karmar, karmringar, kannbultar och slider få sin olja genom stänkning
från vevstakslagren.
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Oljetrycksmätaren. Fig. 1.

Påfyllandet av ny olja i vevhuset.

Oljefiltret. Fig. 4.

Smörjning av underredet.

Den överflödiga oljan rinner tillbaka till oljebehållaren genom en fin
sil, befintlig i nedre delen av vevhuset.

Oljesystemet är så inrättat, att motorn erhåller rikligast smörjning
då den är hårdast belastad, d. v. s. då omloppet ökas, i uppförsbackar, vid
gång genom gyttja, snö, sand o. s. v. Detta åstadkommes genom att olje-
trycket regleras av gastillförseln och icke genom vagnens hastighet. Olje-
regleringsventilen och gasregleringen äro inbördes så förenade, att jumer
gas, som påsläppes, desto större blir oljetrycket.

Oljesystemet rymmer 9 liter. Det är av vikt att mera olja påfylles förrän
oljeståndsmätaren, som befinner sig på motorns vänstra sida, visar under
»Fulk strecket.

Ny olja hälles i behållaren genom påfyllningsröret, vars läge är angivet
med »2» å fig. 8.

Oljetrycksmätaren är monterad på instrumentbordet. I fall mätaren
ej giver utslag eller giver oriktigt utslag, tyder detta på oljebrist, förstopp-
ning av oljeröret eller läcka, och bör felet omedelbart rättas.

Efter de första 800 km. samt efter varje ytterligare 1,600 km. avtap-
pas oljan fullständigt genom avloppet på höger sida i nedre väggen. I
stället påfylles ny, förstklassig motorolja, varom billeverantörerna råd-
frågas. Dessa skola nog meddela vad slags olja på olika orter och vid
olika årstider bör användas. De bästa oljemärken äro i längden de mest
ekonomiska, då genom användandet av dylika största möjliga hållbarhet
hos lager och rörliga delar ernås.

Oljefiltret arbetar automatiskt och tarvar ingen särskild vård. Man
bör endast se till, att ventilen, vilken ordnar avloppsgasernas cirkulation
kring oljefiltret, på sommaren är stängd, vilket den är, om reglerings-
armen är ställd i riktning av motorns främre del. På vintern kan ventilen
åter öppnas genom att föra regleringsarmen bakåt; huru mycket ventilen
bör vara öppnad, är beroende på väderleksförhållandena och vagnens
användning. Kör aldrig med hög fart medan regleringsventilen står öppen,
ty då kan oljefiltret gå varmt.

Om någon del av oljefiltret skulle råka i olag, ser man det därav, att
tjock rök tränger ut ur ljuddämparens avloppsrör. Oljefiltret bör då bort-
tagas och ersättas med ett nytt, vilket arbete bör utföras av en expert.
Under ingen omständighet får oljefiltret tagas i sär och försöksvis repareras
hemma.

Alla uti fig. 8 med »1» märkta ställen smörjas en gång varje vecka eller
alltid efter omkring 400 km., varvid kompressorn, som medföljer verk-
tygsuppsättningen begagnas. Kompressorns bajonettkoppling hakas fast
vid smörj ställets nippel. Detta göres bäst genom att det i kompressorn
befintliga stålstiftet tryckes i hålet mitt emot. Tryck sedan lätt nedåt
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med en samtidig vridning åt höger så blir sammanfogningen fulltät. Vrid
åt höger tills fettet tränger genom lagret. Innan kompressorn åter lös-
göres bör handtaget vridas i vänster riktning, så att trycket upphör och
fettet ej rinner ut vid lösgörningen. I fall det visar sig ogörligt att inpressa
fett i lagret, är smörjkanalen sannolikt förstoppad av gammalt stelnat
fett och intet tryck för hand förmår då pressa ut det och därigenom bereda
plats för det nya fettet. I detta fall är det rådligt att löstaga lagret och
rengöra det.

Oljan som begagnas bör vara halvtjock, av samma slag som rekom-
menderas för växellådan och differentialen, eller ock användes ett mjukt,
lätt vaselin. Betydelsen av att begagna ett gott smörj ämne kan icke över-
skattas, emedan merkostnaden härför ersattes mångfaldigt därigenom
att skrammel och gnissel totalt utebliva. Skrammel och gnissel, som är
följden av användningen av olja eller fett av låg kvalitet.

Generatorns oljekopp.
Varje vecka eller efter varje 400 km. drypes sju eller åtta droppar

motorolja uti oljehålen vid var sin ända av generatorn, utmärkta med »7»
uti fig. 8, samt även synliga i fig. 14.

Strömfördelaren. OBSERVERA DETTA!
Strömfördelaren bör smörjas efter varje 400 km. genom att hålla

vaselinkoppen fylld med gott, rent vaselin. Denna vaselinkopp är an-
given med »9» i fig. 10. Denna smörjning garanterar en jämn och riktig
elektrisk ström till tandstiften.

Varannan vecka eller för varje 800 km. drypes sju eller åtta droppar
motorolja uti oljehålen vid båda ändorna av startmotorn, angivna med
»10» uti fig. 8. Även synliga uti fig. 13.

Startmotorn.

Kopplingen.
Varannan vecka eller efter varje 800 km. bör kopplingens frigörnings-

lager smörjas med nytt vaselin. För detta ändamål öppnas skruvarna i
locket av kopplingens inspektionslucka. L,ocket, som skymmer utsikten
till oljehålet är angivet med »8» i fig. 8. Placera kompressorn uti vaselin-
koppen, angiven med »46» i fig. 2, och smörja. Under inga omständig-
heter får vaselinet tillåtas att spridas, även i andra delar av kopplingen,
ty Willys-Knight kopplingen är av typen med torra skivor, och bör den
även behandlas som sådan.

Växellådan.
Var tredje månad eller för varje 5,000 km. tömmes oljan från växel-

lådan genom lösskruvning av tömningsproppen i lådans botten. Därefter
fastskruvas proppen åter och färsk medeltung cylinderolja inhälles genom
påfyllningshålet på höger sida av lådan tills oljeytan befinner sig i hålets
höjd. Oljepåfyllningshålet är angivet med »3» i fig. 8. Under vintermåna-
derna är det rådligt att begagna en något lättare olja, erhållen t. ex. genom
att blanda tjock cylinderolja och maskinolja, lika delar av båda.
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Universalledgång.

Differentialen.

Hjullagren.

Signalhornet.

Ventilatorn.

Kapitel 111.

Om vagnens skötsel.

Var tredje månad eller för varje 5,000 km. hålles halvtjock cylinder-
olja genom det annars tillproppade oljepåfyllningshålet på sidan av univer-
salledgångens hölje vid vardera ändan av kardanaxeln. För detta ända-
mål vrides kardanaxeln så, att hålen befinna sig i vågräta planet, var-
efter vardera proppen borttages och ena hålet begagnas till påfyllning medan
det andra tjänstgör som avlopp.

Var tredje månad eller för varje 5,000 km. inhälles färsk olja genom
påfyllningsöppningen i bakre locket, angiven genom »4» i fig. 8, ända tills
oljeytan når upp till oljehålet, varefter proppen igenskruvas. Mera olja
bör ej påfyllas emedan oljan då begynner utströmma vid hjulaxlarna.
En gång under säsongen tömmes oljan ur detta bakre oljesystem genom
att tömningsproppen i botten av differentialhuset avskruvas, varpå ny
olja påfylles sedan den gamla oljan runnit ut. Under vintermånaderna
är det rådligt att begagna ett lättare smörjmedel, t. ex. en blandning av
tjock cylinderolja och maskinolja, lika delar av båda.

En gång under säsongen eller för varje 5,000 km. löstages hjulen och
alla hjullager ompackas med medeltungt smörjfett av god kvalitet. Fet-
tet lagges med en liten spade på lagrens rullhållare samt fylles i hjulnaven.
Varje skenbart överskott av smörjfett kommer att upptagas av de rör-
liga delarna så snart dessa börja arbeta. Man bör övertyga sig om att intet
sandkorn fäster sig vid smörjspaden. I fall sandkorn påträffas i något
lager, bör detta grundligt tvättas med bensin eller petroleum och därefter
torkas noga. Sedan smörjas lagren och hjulnaven.

En gång i månaden eller efter varje 1,600 km. borttages locket från
hornets bakre del och några få droppar lätt olja drypes på filten i vardera
ändan av axeln.

Varje vecka eller för varje 400 km. smörjas ventilatorns lager, angivet
med »11» i fig. 8, och användes härvid kompressorn och mjukt, lätt vaselin.

Låt aldrig motorn onödigt lång stund gå i ett stängt garage, ty av-
loppsgaserna innehålla koloxid (os), varför uraktlåtenhet i detta fall föror-
sakat flere dödsfall. Faran minskas betydligt i fall fönster och dörrar hål-
las öppna, men är det dock säkrast, i synnerhet om det är fråga om juste-
ringar, som tarva motorns gång, att sådana arbeten utföras utomhus.



Rengöring av kylaren.
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I fall det någon gång skulle bliva nödvändigt att rengöra kylaren in-
vändigt användes härtill en lösning av omkring y2 kg. lut i 25 liter vat-
ten. Lösningen silas genom en duk och hälles i kylaren. Motorn hålles 5
minuter i gång, varefter lösningen får rinna ut. Rent vatten hälles därpå
i kylaren och motorn får åter gå. Kylaren tömmes än en gång, och fylles
ånyo med rent vatten. Kraftigare kemikalier än lut böra ej användas.

Smutsens avlägsnande från kylarens luftkanaler.
Om kylarens luftkanaler bli tilltäppta, bör man icke försöka avlägsna

smutsen med skruvmejsel, metalltråd eller andra metallinstrument, utan
i stället upplösa den med vatten, vilket bäst tillgår sålunda, att man medels
en spruta bakifrån riktar en vattenstråle mot kylaren.

Tömning av kylsystemet.
Tömningskranen i botten av kylaren öppnas och rörkopplingen på

cylinderlockets vänstra sida upptill lösskruvas, varpå allt vatten och all
anhopad orenlighet får rinna ut. Detta företages en gång i månaden. Ett
verksamt rengöringssätt består däri, att tömningskranen och rörkopp-
lingen bortskruvas, samt vatten påfylles kylningssystemet medan sam-
tidigt vatten kontinuerligt utrinner genom öppningen i bottnen. När det
utrinnande vattnet börjar se klart ut fastskruvas åter rörkopplingen och
tömningskranen, och systemet fylles helt och hållet. Kylningssystemet
rymmer omkring 24 liter vatten.

Justering av ventilatorremmen.
En och annan gång kan det visa sig vara nödvändigt att spänna ven-

tilatorremmen. Detta kan lätt utföras genom att lösa de fem muttrar,
medels vilka ventilatorn är fäst vid cylinderlocket, och därefter vrida den
excentriskt monterade pumpkroppen, varigenom möjlighet erhålles att
antingen öka eller minska remspänningen. Vattenpumpens goda funk-
tion beror på ventilatorremmens justering.

Justering av förgasaren. Fig. 7.
Förrän man begynner justera förgasaren, bör man noggrant över-

tyga sig om att orsaken till funktionsstöringar icke ligger på annat håll,
och särskilt böra tandstiften och avbrytarspetsarna granskas.

Därefter inställes nålventil-justeringen »MA» på 1 y2 varv från stängt
läge och tomgångsskruven »KS» på % varvs öppning samt stoppskruven
vid ändan av strypklaffens arm 2 varv. Gasregleringen inställes för en
hastighet av omkring 40 km. i timmen. Motorn startas och får gå tills
den blivit genomvärm.

Därpå fördröj es tandningen och strypklaffen inställes för ungefär 50
kilometers hastighet. »MA» justeras så att motorn går jämt. Vid vridning
medsols (i samma riktning som urvisaren går) minskas bränsletillflödet,
vid vridning motsols ökas bränsletillflödet. Om bränsletillflödet ännu från
detta läge minskas med c:a 1/8-- 1/4 varv, uppnås det mest ekonomiska
läget i avseende å bensinåtgången, om åter bränsletillflödet ökas till en
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Skötsel av förgasaren.

Luftrenaren.

Bensinbehållaren.

Bensinmätaren.

viss grad från detta läge, uppnås därmed, att motorn då utvecklar största
möjliga kraft.

Nu stanges gasstrypklaffen helt och hållet och med tandningsarmen
vid yttersta sentandning justeras tomgångsskruven »KS» tills motorn går
jämnt. Därefter justeras med tillhjälp av gasstrypklaffens stoppskruv
det önskade varvantalet åt motorn.

Båda dessa justeringar böra företagas samtidigt för uppnåendet av
bästa resultat.

Obs.! Vid justering bör motorn ej tillåtas rusa med vidöppen stryp-
klaff.

För erhållande av bästa resultat underkastas förgasaren regelbundet
kontrollering. Den bör hållas ren såväl utvändigt som invändigt. Tråd-
nätet uti dess inlopp rengöres, emedan detta filters maskor ibland bliva
förstoppade av fällning, vilket förhindrar bränslet att flyta från besin-
tanken till förgasaren.

Detta filter rengöres sålunda, att förgasarens bensintillopp avkopp-
las genom lösskruvning av sexkantmuttern. Trådnätet tvättas med petro-
leum eller bensin, varefter det åter fästes vid sin plats.

Då luften är mycket förorenad av damm, kan det ibland bliva nöd-
vändigt att rengöra filtret i luftrenaren. Detta göres bäst genom att med
en vanlig luftpump blåsa genom filtret från insidan utåt.

Varning: Under inga omständigheter får filtret rengöras med borste
eller tvättas med bensin, vatten, eller annat dylikt, ty skulle detta för-
störa filtret och försvåra luftens genomträngande.

Innan man kan lyfta upp filtret, lösgöres den på luftrenaren befint
liga vingmuttern.

Då behållaren fylles bör tillses att inga främmande ämnen inkomma i
densamma. Ungefär en gång under säsongen, vid en tidpunkt, då bensin-
ståndet är lågt, är det rådligt att borttaga fällningen från bensinhållaren
genom att öppna den i behållarens botten befintliga avloppsöppningen.

Allt som oftast bör man efterse att lufthålet i behållarens lock ej är
igentäppt, emedan vacuumbehållaren i sådant fall ej fungerar tillfreds-
ställande.

Bensinmätaren består av tvenne enheter, av vilka den ena är belägen
uti bensinbehållaren, den andra på instrumentbordet. Den förutsätter,
att uti bensinbehållaren finnes i förråd ungefär 5 liter eller, bensinmäta-
ren giver utslag först då nämnda bensinmängd finnes i behållaren. Alltså
visar mätaren alltid 5 liter mindre än behållaren innehåller. Då man alltså
påspäder 5 liter till den av mätaren uppgivna mängden, får man den verk-
liga bensinmängden. I fall mätaren av någon orsak skulle råka i olag, torde
billeverantören rådfrågas.



Vacuumbehållaren. Fig. 9.
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Otillfredsställande bensintillförsel kan förorsakas av smutsiga eller
illa funktionerande ventiler i vacuumbehållaren. I fall bensintillförseln
tryter efter det bensinbehållaren blivit fylld, stanges gasventilen och
motorn sättes i gång medels startmotorn, varigenom vacuumbehållaren
blir fylld. Fyllningen kan även åstadkommas genom att bortskruva den i
behållarens lock befintliga rörproppen och därefter fylla vacuumtanken
genom öppningen i locket. Då och då rengöres filtret i bensinbehållarens
bensinrör.

Skötsel av strömfördelarens kontaktspetsar. Fig. 10.
Strömfördelarens kontaktspetsar böra hållas släta och rena, emedan

smutsen gör dem skrovliga och belagda. De kunna hållas rena med en
liten av tungsten (wolfram) metall tillverkad fil. I fall de ombytas böra
kontaktspetsarna justeras med tillhjälp av den lilla skruv, som håller den
stationära kontakten på platsen. Vid justeringen må man övertyga sig
därom, att fiberrullan befinner sig på excenterkammens högsta punkt.
Då fiberstycket är på denna plats, löses fixeringsskruven, och kontakt-
skruven vrides, tills öppningen mellan kontaktytorna är 0,46 mm. bred.
Strömfördelarmekanismen, sådan den synes i fig. 10, blottas genom bort-
tagning av fördelarlocket, som fasthålles på sin plats av fjäderklämmare,
samt genom att avlyfta fördelarens roterande skiva.

Rengöring av tandstiften. Fig. 2.
Genom ett överflöd av olja eller till följd av olja av sekunda kvalitet

förorsakas lätt kortslutning mellan tändstiftsspetsarna. Inträffar detta,
rengöres spetsarna med tillhjälp av en gammal tandborste, doppadi petro-
leum. Äro stiften mycket smutsiga, få de över natten ligga i petroleum.
Tandstiftens spetsar inställas på ett avstånd av 0,635 mm. från varandra.

Vagmataren. Fig. 1.
Överlämna aldrig åt någon urmakare eller montör reparationen av

hastighetsmätaren, då det är alldeles omöjligt att utan speciella kaliber-
verktyg göra instrumentet tillförlitligt.

Om hastighetsmätaren funktionerar otillfredsställande rådfrågas bil-
leverantören.

Ampéremätaren. Fig. 1.
Detta instrument, som är placerat på instrumentbordet, angiver den

mängd elektrisk energi som förbrukas av tandningen, belysningen och
signalhornet, eller den laddningsstyrka generatorn giver. Den erfordrar
ingen annan skötsel än att kontakterna äro tätt tillskruvade.

Signalhornets skötsel.
Hornets kollektor rengöres då och då för att tonen skall bevaras och

hornets livslängd ökas. För rengöring borttages hornmotorns lock och
signalknappen på styrstången nedtryckes, varigenom hornmotorn sättes
i gång. Därpå doppas en lapp, som är fri från lösa trådar, uti lätt olja och
tryckes mot kollektorn medan den roterar, tills den är ren.
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Justering av kopplingen.

Bromsarna. Fig. 11.

Justering av bromsarna. Fig. 11.

Hornets ton kan förändras genom att den uti bakdelen av kollektorn
befintliga försäkringsmuttern löses och justeringsskruven skruvas framåt
eller bakåt tills den önskade tonen erhålles. Genom vridning av skruven
åt vänster löses justeringen och ökas tonhöjden; genom vridning åt höger
tilldrages justeringen och tonen sänkes. Skruven bör icke tilldragas för
hårt; armaturen bör alltid kunna kringvridas med fingrarna.

Om hornet ej funktionerar och felet ej blir avhjälpt medels oljning och
rengöring, undersökes de elektriska ledningarna, batteriet och signal-
knappen. Såvida felet ej kan upptäckas, sändes hornet till en reparations-
verkstad.

Kopplingen består av många skivor och är den försedd med friktions-
ytor av asbest. Den är med alla sina delar placerad i svänghjulet, och
tarvar ingen annan skötsel än den, att pedalen justeras i förhållande till
friktionsytornas slitning. Justeringen försiggår medels skruven i kopp-
lingens utlösningslager. Denna justering förändrar endast pedalens ställ-
ning vid utkoppling. Pedalen bör hava ett spelrum av c: aen tum från sitt
högsta läge nedåt innan den börjar att frigöra kopplingen. Foten får icke
i onödan hållas på pedalen. Kopplingen funktionerar så känsligt, att
redan fotens tyngd frigör den i viss grad, varvid skivorna komma att slira
med den påföljd, att kopplingen slutligen blir oduglig.

Då bromsarna äro synnerligen viktiga organ och deras otillfredsstäl-
lande funktion i kritiska ögonblick kan förorsaka allvarsamma skador,
böra desamma ägnas den omsorgsfullaste omvårdnad och skötsel.

I regel begagnar man sig av fotbromsen. Handbromsen pådrages en-
dast i yttersta nödfall till förstärkning av den genom fotbromsen åstad-
komna effekten, eller ock för att hålla vagnen stående.

Vagnen upplyftes med domkraft så, att alla hjul äro fria från marken.
Endast skruven N:o 1 på framhjulsbromshöljet behöver justeras. Denna
skruv vrides tvärtemot urvisarnas gångriktning för att tilldraga brom-
sarna mera, samt i urvisarnas riktning för att mera lösa dem. Skruven
tilldrages således ända tills bromsarna nästan låsa fast hjulen eller så, att
de nätt och jämtkunna kringvridas för hand. Därpå vrides justeringsskru-
ven tillbaka tills hjulen löpa fritt.

För bakhjulsbromsarnas justering upplyftes vagnen så, att båda bak-
hjulen äro fria från marken. Bromsstagen lösgöras, så att havarmarna
(42), synliga i fig. 11, kunna bringas i sitt naturliga läge. Skruven (44)
justeras så, att den i C befintliga havarmens öga intager det rätta läget i
förhållande till justeringsarmens (47) mittlinje (X—V). Skruven (44)
fastlåses med kontramutter och bör därvid nämnda skruvs huvud vila
mot befästningsringen. Skruven (51) justeras så, att spelrummet mellan
bromstrumman och bandet är 0,8 mm.



Sedan gripes verket an med bromsens nedre hälft. Kontramuttern (50)
lösgöres och muttern (49) vrides i ett läge, att mellanrummet igen är 0,8
mm. Justera sedan den övre halvan till samma spelrum som den nedre
genom att vrida muttern (48). Muttern måste vara i beröring med fördjup-
ningen uti (I) förrän spelrummet kan bliva bestämt. Efter det bromsar-
nas båda hälfter blivit inställda på 0,8 mm. spelrum låses kontramuttern
(50) fast emot stoppmuttern (49).
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Dragstängerna 38 och 39 justeras så, att då havarmarna 36 inställts i
ett läge av 20° från vertikalen bakåt, fastlåsningstappen kan införas i
havarmarna (42).

Längden av dragstängerna 21 och 27 justeras sålunda, att utjämnings-
bygeln 26 kommer att intaga ett sådant läge, att ett spelrum av omkring
6,35 mm. uppstår emellan bygeln och bromspedalnavets huvud. Pedalen
bör då vara i sitt högsta läge. likaledes bör tappen 31 vara i sitt håls
bakre ända.

Vid nedre ändan av pedalen finnes en stoppinrättning för bestämmande
av ändläget av pedalens fotplatta. Bromspedalens fotplatta bör vara om-
kring en tum längre bakåt än kopplingspedalens fotplatta.

Då dessa justeringar blivit utförda, nedtryckes fotpedalen och båda
bakhjulen avprovas för erhållande av visshet huruvida bromsarna äro
lika justerade för båda hjulen; i fall så icke är förhållandet, utjämnas
bromsarna med tillhjälp av muttrarna (50, 49, 48). Bromsarna böra all-
tid justeras på ovanbeskrivet sätt, och särskilt må man undvika att före-
taga en justering enbart genom förkortning av dragstängerna.

Justering av handbromsen. Fig. 11.
Vagnen upplyftes på stöd och alla dragstänger lösgöres. Inställ häv-

stängerna i ett läge av 20° från vertikalen bakåt och förena de bakre drag-
stängerna. Den främre dragstången justeras så, att tappen är i mitten av
sitt hål.

Då handbromsspaken är inställd i nolläge roteras hjulet, varvid under-
sökes, att bromsarna ej skava; bruka sedan handbromsspaken och se, att
båda hjulen äro inställda i lika justering. I fall ej så vore, inställas de
genom att justera dragstången.

Om de inre bromsarna äro slitna, förkortas dragstången motsvarande.

Bromsarna böra hållas fria från olja och fett.
Bromsbanden måste hållas fria från olja och fett. Om smörj ämnen

anhopas på banden bliva bromsytorna alltför hala, varav följer att brom-
sarna slira då de tilldragas. Om detta är fallet tvättas bromsytorna med
petroleum.

Justering av hjullagren.
Framhjulens justerbara Timken rullager erfordra en noggrann juste-

ring minst tvenne gånger under säsongen. Nav-huven borttages, likaså
sax-sprinten från justeringsmuttern. Hjulet upplyftes med domkraft.
Hjulet kringvrides med fart, och får därpå rulla fritt, varunder justerings-
muttern långsamt tilldrages tills hjulet därav börjar bromsas. Därpå
tillbakavrides muttern tre kvarts varv och fastlåses i sitt läge.
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Ackumulatorbatteriets skötsel. Fig. 12.

Vården av batteriet kan i korthet sammanfattas sålunda:

5) Samtliga batterikontakter skola hållas väl tilldragna.

Påfyllning av vatten.

Användning av hydrometern.

Försumlighet eller missbruk förminskar batteriets normala livslängd.

1) Plåtarna i varje cell skola befinna sig under lösningens yta, för vil-
ket ändamål rent, destillerat vatten tillsättes efter behov.

2) Genom ofta upprepade hydrometeravmätningar övertygar man sig
om att elektrolytlösningens specifika vikt är den rätta.

3) Utvisar hydrometern, att vikten sjunkit i cellerna, köres vagnen
under sparsamt användande av ljus och elektrisk start, ända tills batte-
riet är återladdat.

4) Påfyllningspropparna skola hållas väl tilldragna och batteriets
övre yta ren.

6) Batterikontakterna insmörjas med vaselin för att förhindra be-
läggning.

Om batteriplåtarna en tid stå utsatta för luftens inverkan, kunna de
taga allvarsam skada; därför är det rådligt att påfylla vatten så, att plå-
tarna städse befinna sig under vätskeytan. I detta avseende erfordra
batterierna större uppmärksamhet sommartid än under vintern. Blir det
nödvändigt att vid kallt väder påfylla vatten, göres detta alltid strax
innan vagnen köres. Vattnet, som är lättare än elektrolyten, stannar vid
ytan, och fryser sålunda säkert om temperaturen är låg. Då däremot motorn
igångsattes omedelbart efteråt blir emellertid verkan av laddningsström-
men den, att vattnet och elektrolyten grundligt blandas. I ett fullt laddat
batteri fryser elektrolyten med en specifik vikt av 1,285 först vid en tem-
peratur av 85° Fahrenheit (65° Celsius) under noll.

För påfyllningens verkställande borttages påfyllningspropparna och
om vätskeytan är mindre än 5/8 tum ovanför plåtkanterna, påfylles endast
rent, destillerat vatten, eller rent regnvatten, som ej varit i beröring med
metall- eller cementbehållare, tills ytan nått rätta höjden, varefter prop-
parna ordentligt tilldragas.

Endast rent vatten må användas i cellerna. Om syror av något slag,
alkohol eller överhuvudtaget andra ämnen än rent vatten komma in i cel-
lerna, kunna plåtarna på kort tid därav förstöras.

Hydrometern är ett instrument, med vars tillhjälp man snabbt kan
erhålla vetskap om cellinnehållets specifika vikt. Ett hydrometerutslag
av 1,285 eller 1,300 utvisar att batteriet är fullt laddat, 1,225 att batte-
riet är halvladdat, och under 1,200 tyder på nästan fullständig urladd-
ning. Det är rådligt att undersöka specifika vikten efter det vagnen har
varit någon tid i gång, och förrän vatten påfylles batteriet. Är specifika
vikten under 1,225 blir det nödvändigt att begagna belysning och själv-
start sparsamt ända tills batteriet fått tillfälle att åter ladda sig.



Om generatorn ej alstrar ström. Fig. 14.
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Man övertygar sig om att alla laddningsledningens kontakter äro rena
och väl tilldragna, att kollektorn är ren, borstamas kontakt god och utan
gnistbildning samt smältstycket obränt. Det sistnämnda kan lätt under-
sökas och utbytas genom avlägsnande av smältstyckshållaren, angiven
med »7» i fig. 14. Upprepat inträffad sönderbränning av smältstyckena
tyder på öppen strömkrets eller bristfällig kontakt.

Om generatorn icke tjänstgör oaktat smältstycket är helt är detta ett
tecken på att felet bör sökas i generatorns inre, och bör den då under-
kastas reparation av en fackman.

Igångsättning av motorn utan ackumulator.
I fall batteriet blivit borttaget från vagnen bör man, innan motorn

sättes i gång, avlägsna det med »7» i fig. 14 angivna smältstycket. Då
ackumulatorbatteriet blivit satt tillbaka i vagnen övertygar man sig om
att även smältstycket är på sin plats. Önskar man köra vagnen medan
batteriet är borttaget, avlägsnas smältstycket från generatorn, därefter
kopplas tre torrceller in i batteriledningen. Härigenom erhålles ström till
tandstiften men självstart och belysning kunna ej användas.

Inspektion av de elektriska kablarna. Fig. 13.
Då och då böra alla elektriska kablar omsorgsfullt inspekteras, varvid

tillses, att kontakterna äro ordentligt tilldragna och att isoleringen ej bli-
vit skadad t. ex. genom skavning emot någon skarp kant, vilket lätt föror-
sakar kortslutning. Kontakterna bliva lätt lösa samt böra därför då och
då tilldragas.

Vagnskorgen. (Karosseriet).
Vagnen bör icke hållas på något sådant ställe där den blir utsatt för

stallångor eller ammoniakgaser, ty därav angripes lackeringen. Efter kör-
ning borttvättas smutsen omsorgsfullt, särskilt då vagnen är ny, ty en ny
vagn är mycket ömtåligare än en gammal. Smutsen får ej skrapas bort,
utan spolas med vatten tills den upplöses och lossnar. Underredet (chassiet)
och hjulen kunna tvättas med varmt vatten och tvål samt med tillhjälp
av en mjuk svamp tills fett och smuts blivit avlägsnat. Därpå spolas
grundligt med rent vatten samt torkas med sämskskinn. Man bör und-

att lämna kvar tvål som får torka, emedan detta förorsakar strim-
mor och fläckar.

likaså bör man omsorgsfullt undvika att tvätta motorhuven då den
är varm.

Alla vagnskorgens bultar och muttrar inspekteras efter varje I,GOO
km:s körning varvid alla lösa muttrar tilldragas.

Fjädrarna.
Det är rådligt att ofta olja fjäderbultarna. Fjäderklämmarena, som

fasthålla fjädrarna vid fram- och bakaxlarna undersökas ofta, varvid
eventuellt lösa muttrar tilldragas, vilket är viktigt för undvikande av
fjäderbrott.
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Vård av suffletten.

Vård av inredningen.

Förnicklingen.

Rengöring och polering av strålkastarnas reflektorer.

Nedbringande av omkostnaderna för ringar.

Suffletten skall ofta avdammas och rengöras. Petroleum eller bensin
duga ej att användas för detta ändamål. Fettfläckar avlägsnas med tvål
och vatten. Den inre tygklädda sidan rengöres med en styv borste.

Iyäderstoppningen får aldrig rengöras med bensin. Vatten, tillsatt
med något ammoniak, borttager alla fettfläckar, och detta är, förutom en
då och då företagen avdammning, det enda som kräves för inredningens
vård. poleras med en ren tyglapp.

För att bevara de förnicklade delarnas glans avtorkar man dem med en
ren tyglapp. Metallputsmedel får under inga omständigheter användas,
då detta totalt förstör dessa delars glans. Om vagnen skall stå någon tid
är det bäst att gnida de förnicklade ytorna med en i olja dränkt klädes-
lapp till förhindrande av att glansen blir matt.

Dammet bortblåses först med tillhjälp av en vanlig ringpump med
luftslang, varefter reflektorerna avtorkas med en i sprit doppad bomulls-
stoppa. Bästa sättet att polera reflektorerna är att först lätt borttorka
all lös smuts med en mjuk, fuktig tyglapp och, sedan de torkat, polera dem
med mjukt sämskskinn, doppat i järnoxidpulver. Gnidningen bör alltid
försiggå från lampan rakt ut mot reflektorernas kant. Vanligt metall-
putsmedel får under inga omständigheter användas till detta ändamål.
Dessa reflektorer äro försilvrade och bliva lätt förstörda genom alltför
kraftig eller alltför ofta företagen polering.

Ringarnas hållbarhet och den tillfredsställelse denna kan skänka är
beroende av den skötsel man ägnar ringarna. För att få största möjliga
behållning vid minsta möjliga kostnad bör man ofta granska ringarna;
alla små hål och rispor tilltäppas med ringkitt, vilket hindrar vatten och
smuts att intränga och försvaga ringarnas slitytor.

Man bör undvika att köra med en otillräckligt pumpad ring emedan
detta lätt förorsakar ringskada; icke heller är det rådligt att taga skarpa
kurvor med starkfart, emedan den härigenom åstadkomna slitningen starkt
förkortar ringarnas livslängd. Undvik att fastlåsa hjulen med bromsarna
för hastigt, emedan bakhjulens slirning är mycket skadlig för ringarna.

Undvik att köra i djupa hjulspår samt att låta ringarnas sidor stöta
mot trottoarkanterna. I fall olja eller fett fastnar på ringarna, borttages
detta så fort som möjligt, lufttrycket i ringarna mätes en gång i veckan
och under långfärder varje morgon. Med det riktiga trycket i ringarna
blir körningen angenämast och ringkostnaderna lägst.



Rättning av framhjulen.
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Den viktigaste orsaken till slitning av framhjulen är dessas oriktiga
inbördes ställning. Denna ställning bör då och då granskas, emedan hju-
lens inbördes riktning ofta rubbas genom deras stötar mot trottoarkanter
eller andra hinder.

Med tillhjälp av en lång ribba uppmätes det främre avståndet från ena
hjulskenans inre kant till den andra hjulskenans yttre kant och därefter
uppmätes på samma sätt bakre avståndet på framhjulen. Detta fram-
hjulens bakre mått skall vara omkring 3,0—6,35 mm. större än det mot-
svarande främre måttet å hjulen. Hava framhjulen ej i denna grad »tårna
inåt», rättas ställningen genom vridning av skruven i parallellstagets jus-
terbara ledkapsel, angiven med »11» i fig. 5.

Avtagning av ring med fälg.
Hjulen upplyftes från marken med tillhjälp av domkraft. L,åsmut-

tern och ventilhuven borttages från luftventilen, och hjulet vrides så, att
luftventilen är upptill. Nedre sidan av hjulskenan dragés nu utåt, varpå
skenan jämte ringen avlyftes från hjulet.

Påsättning av monterad ring.
Ringen vändes så, att ventilhålet i hjulskenan befinner sig upptill.

Iyiiftventilen införes genom hålet, och den nedre sidan av skenan tryckes
ordentligt på sin plats. Klämmuttrarna runt hjulet tilldragas jämnt tills
alla sitta stadigt fast.

Huru ringen avtages från hjulskenan.
Luften utsläppes. Skenan med ring avtages från hjulet såsom ovan

beskrivits. Skenans låsskruv borttages och låset bändes upp. Särskild
vikt bör fästas vid att låset aldrig öppnas förrän ringen blivit fullstän-
digt lufttom. Därefter bändes med skruvmejsel ena ändan av skenan ut
från ringen och sedan utlyftes hela skenan. För att sätta tillbaka ringen
på skenan införes luftventilen genom ventilhålet i skenan, varefter ringen
steg för steg föres över skenan, och efter det hopkopplingen blivit ordent-
ligt gjord, företages fastlåsningen. Ringen bör ej pumpas förrän skenan
blivit riktigt fastlåst. Det är rådligt att strö något talk i däcken då inner-
slangen skall bytas.



Fig. 1. Manövreringsinstrument.

1. Handgasreglering.
2. Tändningsreglering.
3. Signalhornsknapp.
4. Strömbrytare för strålkastarna.
5. Reglering för automatisk vindrute-

torkare.
6. Förgasarens luftreglering.
7. Strömbrytare för tandningen.
8. Strömbrytare för instrumentbords-

lampa.
9. Ventilationsreglering.

10. Strömbrytare för belysning.
11. Ampéremätare.

12. Bensinmätare.
13. Oljemätare.
14. Vagmatare.
15. Ur.
16. Växelspak.
17. Kopplingspedal.
18. Fotbroms.
19. Växellås.
20. Handbromsspak.
21. Gaspedal.
22. Gaspedalens fotstöd.
23. Startknapp.

Fig. 2. Genomskärning av motor, koppling och växellåda.

1. Inre slid.
2. Yttre slid.
3. Tätningsring.
4. Slidens gasavlopp.
5. Slidens gasinlopp.
6. Kläm-muttrar för justering av fläkt-

remmen.
7. Vaselinkopp för fläktens lager.
8. Kylpump.
9. Kylpumpstätning.

10. Kolv.
11. Excenterstång för yttre slid.
12. Excenterstång för inre slid.
13. Fläkt.
14. Fläktrem.
15. Drev för excenteraxeln.
16. Excenteraxel.
17. Oljeledning till excenteraxelns lager.
18. Vevaxel.
19. Vevaxel-drev.
20. Kedja för excenteraxeln.
21. Huvud-oljekanal.
22. Oljefilter.
23. Oljekanaler till vevaxeln.
24. Drivhjul för pumpen och ström-

fördelaren.
25. Oljetömningspropp för vävstaks-

huset.
26. Oljenivåmätaren.

Förklaring till bilderna i den engelska broschyren

27. Induktionsrulle.
28. Svänghjul.
29. Kopplingsfjäder.
30. Kopplingslameller.
31. Utlösningslager för kopplingen.
32. Huvudväxeldrev och kopplingsaxel
33. Främre kullager.
34. Tömningspropp för växellådan.
35. 2:ans och 3:ans utväxling.
36. Drev för växellådans biaxel.
37. Ettans växel och back-dito.
38. Växellådans huvudaxel.
39. Drev för vagmataren.
40. Bakre kullager.
41. Växelomkastningsgaffel.
42. Växelomkastningsaxel.
43. Växellås.
44. Växelspak.
45. Handbromsspak.
46. Smörjkopp för kopplingens utlös-

ningslager.
47. Strömfördelaren.
48. Gasinströmningskanal.
49. Kolvens excenterstång.
50. Tandstift.
51. Tändstiftskabelns skyddsrör.
52. Cylinderlock.
53. Kolvtapp.
54. Cylinderskydd.



Fig. 3. Snitt av oljepump och strömfördelar-drev.
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1. Oljeregleringen. 8. Oljenivåmätaren.
2. Rör till oljeregleringen.
3. Oljetömningspropp för vevhuset.
4. Oljebehållarens skruv.

9. Oljepumpens kardandrev.
10. Oljepumpens axel med delar.
11. Drev för pumpen och strömförde-

laren.5. Huvudoljekanal.
6. Rör från oljepumpen till huvudolje 12. Drivringen för strömfördelarens

axel.ledningen.
7. Oljepumpens sugrör. 13. Strömfördelaren.

Fig. 4. Oljefiltret.

1. Ledning till vacuumbehållaren.
2. Vacuumledning och gasavlopp.
3. Justeringsventilens hävarm.

4. Oljeinlopp.
5. Oljeutlopp.

Fig. 5. Bild av framaxeln.

1. Bromstrumma.
2. Bromsjusteringsskruv.
3. Rullager för framhjulets svangled.
4. Justeringshuv och lås för rullagret.
5. Dammskydd för svangledens rullager.
6. Svängledstapp.
7. Svängningsstoppare.
8. Bromssko.
9. Smörjkopp.

10. Parallellstag.
11. Justerbar ledkapsel för parallell-

staget.
12. Kula för framhjulssvängarmens kul-

led.

13. Bromsarm.
14. Yttre framhjulslager.
15. Framhjulsaxel.
16. Detta utrymme bör hållas väl pac-

kat med vaselin.
17. bramhjulsnav.
18. Inre framhjulslager.
19. Dammskydd för hjullagren.
20. Kula för parallellstagets kulled.
21. Styrningsann för framhjulen.
22. Dragstång för bromsen.
23. Bromsutjämnare.
24. Smörjkopp.

Fig. 6. Bild av bakre axeln.

1. Universalledgång.
2. Justeringsskruv för lilla kardan-

axeln.
3. Stora kardankugghjulet.
4. Justeringshylsa för differentiallager.
5. Differentialdrev.
6. Differentialsidohjul.
7. Axel.
8. Rullager.

9. Differentialhölje.
10. Differentialkugghjulsaxel.
11. Lilla kardanhjulet.
12. Kullager.
13. Bromsstag.
14. Bakhjulsnav.
15. Dammskydd för lagret.
16. Bromsarmarna.
17. Bakhjulslager.

Fig. 8. Chassis.

1. Dessa ställen smörjas efter varje
400 km. med kompressorn, som
medföljer verktygsuppsättningen,
varvid begagnas antingen halvtjock
cylinderolja eller ett mjukt, lätt
vasenlin.

2. Färsk olja påfylles motorn för varje
1,600 km., efter det den gamla oljan
först uttappats.

3. Växellådan f ylles med färsk olja för
varje 5,000 km. efter det den gamla
oljan först uttappats.

4. Differentialkåpan fylles med färsk
olja för varje 5,000 km., efter det
den gamla oljan först uttappats.

5. Framhjulsbromsarnas utjämnare
smörjas för varje 400 km. medels
kompressorn, varvid begagnas halv-
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tjock cylinderolja eller ett mjukt,
lätt vaselin.

6. Strömfördel aren smörjas för varje
400 km., varvid vaselinkoppen f ylles
med rent vaselin av god kvalitet och
oljaren med mjuk olja.

7. Generatorn oljas för varje 400 km.
8. För varje 800 km, smörjas kopplin-

gens utlösningslager med tillhjälp
av kompressorn.

9. Universalledgångarna smörjas för
varje 5,000 km. med halvtjock
cylinderolja.

Fig. 9. Vacuumbehållaren.

1. Bensinledning från bensinbehålla-
ren.

2. Lufthål till vacuumkammaren.
3. Vacuumledning.

4. Ventiler.
5. Flottör.
6. Vacuumkammare.
7. Ventil.

Fig. 10. Stömfördelaren.

1. Strömfördelar arm . 7. Kontaktspetsar.
8. Primärledning.
9. Smörjkopp.

2. Fördelarlockets klämmare.
3. Kondensator.
4. Justerbar kontaktspets.
5. Kontaktspetspetsens fixeringsskruv.
6. Kam.

10. Fördelaraxelns drivring.
11. Fördelarlock.

Fig. 12. Ackumulatorbatteriet

1. Stödkam.
2. Gummikärl.
3. Påfyllningsproppar.
4. Positiva kontakten.

5. Handtag.
6. Förbindning.
7. Negativa kontak-

ten.

8. Elektrolytnivå.
9. Positiv plåt.

10. Isolator.
11. Negativ plåt.

Fig. 13. Startmotorn.

1. Bendix kugghjul. 4. Borste.
2. Bendix skruvens axel.
3. Kollektor.

5. Borstfjäder.

Fig. 14. Generatorn.

1. Oljehål.
2. Borste.

5. Oljehål.
G. Smältstyckhållare.

3. Borsthållare.
4. Till batteriet.

Använd 5 amp. smältstycke.
7. Kollektor.

10. Sju eller åtta droppar motorolja
drypes för varje 800 km. uti start-
motorns oljehål.

11. För varje 400 km. smörjas ventila-
torlagret med mjukt, lätt vaselin
och med tillhjälp av kompressorn.

12. Un gång för varje 5,000 km. om-
packas hjullagren med färskt smörj-
fett.

Då och då drypes litet olja på under-
redets samtliga sammanfognings-
ställen och några droppar olja på
hornarmaturens axelfilter.
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