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TRIUMPH S-350 MOOTTORIPYÖRIEN

HOITO-OHJEITA.

Omaa etuanne silmällä pitäen suosittelemme, että
ajatte uudella TRIUMPH S-350 koneellanne ensimmäiset
1,000 hm. ilman matkustajaa ja käyttäen polttoainesekoi-
tusta 1:15 noudattaen allaolevaa nopeustaulukkoa:

Suurin nopeus.
Ajomatka i

nelosella kolmosellajkakkosella ykkösellä

I—3oo ! 45 40 25 10
301—600 ! 50 45 I 30 : 15
601—2000 65 50 35 20

SEURATKAA NEUVOAMME !!!

Ja tutustukaa näihin ajo-ohjeisiin ennenkuin lähdette aja-
maan sisään uutta konettanne, jotta Teille ei sattuisi ikä-
vyyksiä vaan olisi Teillä ainoastaan huvia ajaessanne
TRIUMPH S-350 koneellanne.

Pari teknillistä seikkaa mitkä Teidän
tulee tuntea.

Teidän ei tule kuormittaa muistianne liiallisilla tek-
nillisillä tiedoilla, ennen kaikkea Teidän ei pidä ruuvata
auki ja kiinni koneosia muuta, kuin mitä tarve vaatii.
Tulemme selostamaan Teille tässä niin paljon moottorin
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työtavasta; moottorin, vaihdelaatihon ja kytkimen osista
sekä rakenteesta kuin Teidän tulee tietää, että pystytte
oikein hoitamaan ja käsittelemään konettanne.

Teholähteenä toimii polttoaine ja ilma seos joka muo-
dostuu kaasuttajassa ja syötetään koneeseen. Moottorissa
muunnetaan polttoaineen kemiallinen energia mekaani-
seksi työksi. TRIUMPH kone on varustettu kaksitahti-
moottorilla, jonka työtapa käy selville koneen mukana
seuraavan saksalaisen hoitokirjan kuvasta 1. Ylöspäin
kulkevan männän „K" alakulma vapauttaa sisääntulo-
kanavan „E", jonka kautta mäntä imee kaasuseoksen
kaasuttajasta kampihuoneeseen „G". Alaspäin mennessä
mäntä taas sulkee kanavan. Tällöin tiivistyy kaasuseos
myöskin kampihuoneessa ja virtaa silinterin „Z" oikean
ja vasemman puoleisen kanavan kautta neljässä erilli-
sessä kaasuvirrassa ylös. Kun männän yläreuna vapauttaa
kanavan „Ue" tapaavat kaasuvirrat toisensa silinterin
takaosassa, TRIUMPH-RISTIHUUHTELU-MENETELMÄN
mukaan, sekä virtaavat suoraan ylöspäin työntäen edes-
sään edelliseltä työvaiheelta silinteriin jääneen palaneen
kaasun, kunnes tämä lopulta virtaa ulkoilmaan pakoka-
navan „A" kautta (II). Ylöspäin kulkeva mäntä sulkee
pako- ja imukanavat, sekä puristaa silinterissä olevan
puhtaan kaasuseoksen, jolloin samanaikaisesti mäntä ala-
puolelta imee koneeseen lisää kaasuseosta. Hetkistä
aikaisemmin kuin mäntä saavuttaa yläkääntökohtansa
sytyttää tulpassa syntyvä kipinä kaasuseoksen. Palava
kaasu painaa männän alaspäin jolloin ensin pakokanava
vapautuu ja jota tietä kovan puristuksen alainen palanut
kaasu poistuu. Heti tämän jälkeen vapautuu myöskin
silinterin sivuissa oleva imukanava ja siitä virtaa kaasu
taas sisään niinkuin aikaisemmin kerrottiin. Kiertokangen
avulla siirtyy männän voiman kampiakseliin mikä muun-
taa männän edestakaisen liikkeen pyörivään liikkeeseen.
Kampiakselin voima siirtyy ketjurattaiden ja vetoketjujen
avulla takapyörään eteenpäin vieväksi voimaksi. Sytytys-
tulppaan johdetun virran synnyttää dynamo.



Tämän yhteydessä tutustutte heti seuraaviin häsit-
teihin:
Männän yläkääntökohta : männän korkein asento

silinterissä (kuvassa 1, I ja III)

Männän alakääntökohta : männän alin asento silin-
terissä (kuvassa 1, II)

Iskun pituus : tie männän yläkääntökohdasta alakaan-
tökohtaan.

Silinterin läpimitta : silinterin sisäläpimitta.

Tilavuus : männän pohjan pinta-ala kertaa iskunpituus.

Kierrosluku : kampiakselin tekemät kierrokset minuu-
tissa.

Sytytysaika: kaasu tarvitsee määrätyn ajankohdan pa-
lamiseen. Siksi antaa sytytystulppa kipi-
nän jo ennenkuin mäntä on ehtinyt ylä-
kääntökohtaansa jotta puristustila tulisi
täydellisesti hyväksi käytettyä. Sytytysaika
määrätään joko milleissä perustuen män-
nän tekemään matkaan tai asteissa perus-
tuen kampiakselin asentoon ennen männän
yläkääntökohtaa.

Moottorin korkea lämpötila sekä kulutuspintojen suuri
rasitus tekee voitelun hyvinkin määrääväksi tekijäksi ko-
neen kestävyydessä. Voitelu tapahtuu siten että poltto-
aineeseen sekoitetaan voiteluöljyä.

Kierrosluku, vaihdesuhde, vaihdelaatikko.

Samoissa olosuhteissa on moottorin teho suureneva
jos hierrosluku suurenee. Jos siis teho on riippuvainen
kierrosluvusta, niin on tehon tarve ajovastuksen voitta-
miseksi riippuvainen nopeudesta. Ajonopeuden määrää
koneen kierrosluku ja käytössä oleva vaihdesuhde. Vaihde-
suhde on takapyörän kierrosluku verrattuna moottorin
kierroslukuun. Mahdollisuuden silmänräpäyksessä muuttaa
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vaihdesuhdetta, jos ajovastus muuttuu (kuten mäkeä nous-
tessa), antaa meille vaihdelaatikko. Se on hammasratas
kotelo, joka antaa meille mahdollisuuden käyttää neljää
eri vaihdesuhdetta. Jotta voisimme vaihtaa vaihdesuhteesta
toiseen, sekä lähteä pyörällämme ajamaan ilman nykäyk-
siä, on moottorin ja vaihdelaatikon väliin rakennettu kyt-
kin. Jos vaihdatte ilman kytkintä voitte pahimmassa ta-
pauksessa rikkoa sekä koneenne että vaihdelaatikkonne.

TRIUMPH koneen ajamiseen tarvittavat yksinkertaiset
kädenliikkeet opetamme me, tai edustajamme Teille. Ha-
luamme tässä vielä antaa Teille pari neuvoa, joista on
hyötyä sekä Teille että koneelle.

Vaikkakin koneen liikkuvat osat ovat äärimmäisen
tarkasti hiotut, ei niitä millään saa niin sileiksi, etteivät
ne ajaessa ensimmäiset kilometrit täydellä kaasulla,
voisi »leikata". Mäntä, laakerit ja vaihdepyörät täytyy
varovaisesti ajaen hioontua. On todettu että varovaisesti
sisäänajettu kone aina antaa sekä suuremman tehon, että
nopeuden kuin sisäänajaessa „rääkätty" kone.

Ajakaa koneenne sisään yllä olevan taulukon mukai-
sesti ja pitäkää silmällä, että kone ei koskaan pääse
kuumenemaan liikaa.

Jokainen TRIUMPH kone toimitetaan tehtaalta sopi-
valla suulakkeella sisäänajoa varten, sitäpaitsi on kaa-
suttaja „plombeerattu" joten kaasu avautuu ainoastaan
puoliväliin.

Kun olette ajaneet ensimmäiset 2000
km. antakaa meidän tai edustajamme
vaihtaa koneeseen toinen suulake ja
poistaa plombi.

Vähentäkää polttoainesekoituksen 1:18, myöhemmin
1:20, mutta ajakaa vielä varovaisesti eikä kovin pitkiä
matkoja täydellä kaasulla.

Käyttäkää omaa etuanne silmällä pitäen ainoastaan
ensiluokkaista bentsiiniä ja öljyä sekä täyttäessänne polt-
toainesäiliötä muistakaa seuraavat pienet neuvot:



1. varokaa tulta. Ei pidä polttaa savukkeita tai vielä
pahempi valaista tulitikulla polttoainesäiliötä.

2. Pysäyttäkää bentsiiniasemalla moottori.

3. Antakaa sihdin tankissa olla paikallaan se toimii
liekin sammuttajana.

4. Jos sataa niin varokaa että vettä ei valu tankkiin
kun avaatte tankin ruuvikkeen.

5. Käyttäkää sisäänajoon polttoaineseosta 1:15, taval-
liseen ajoon 1:18 ja 1:20. Älkää koskaan ajako toisen-
laisella polttoainesekoituksella.

6. Tarkistakaa että polttoaine tulee aina hyvin sekoi-
tetuksi ja jos kone on seissyt kauan käyttämättä niin
työntäkää sitä edestakaisin niin että pohjalla oleva rashas
öljy taas täydellisesti sekoo bentsiiniin.

Tarkistakaa aina ennenkuin lähdette ajamaan

1. että tärkeät mutterit etuhaarukassa, pyöräakselin-
mutterit sekä moottorin mutterit ovat lujasti kiinni vedetyt,

2. että jarrut ovat oikein säädetyt,
3. että kumeissa on oikea ilmapaine,

4. että jarru- ja kytkinvivut toimivat moitteettomasti,

5. että valolaitteet ja sähkötorvi on kunnossa,
6. että polttoainejohdot muttereineen ovat tiiviit.

On tärkeätä että mahdollisimman usein tarkastatte
nämä seikat, sillä jos Teille sattuu tapaturma, yhteenajo,
voidaan Teitä syyttää jollei ajoneuvonne ole kunnossa.

Konetta käyntiinpannessa :

TÄRKEÄTÄ!! Myöhäinen sytytys, vetäkää vipu
taaksepäin.

Aikainen sytytys, työntäkää vipu
eteenpäin.

5



saa runsaasti vuotaa yli,

dytettävä hitaasti.

Vaihteiden käyttö:

Vaihtaminen suurempaan vaihteeseen
tapahtuu näin:

Ja päinvastoin näin:
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Kun moottori on kylmä: ilma ihan kiinni, kaasuttaja

kone poljetaan pari kertaa ympäri kaasu
avattuna mutta virta ei saa olla „päällä",
pankaa „virta päälle" ja polkekaa kone
käyntiin, moottorin kierrosluku on kiih-

Kun moottori on lämmin: ilma ihan auki, kaasuttajaa
ei panna vuotamaan yli,
„virta päälle" ja kone poljetaan käyntiin.

Vihreä valo lyhdyssä näyttää Teille, että vaihde on
vapaalla. Painatte alaspäin ykköseen. Ykkösestä kak-
koseen, kakkosesta kolmoseen ja kolmosesta neloseen
nostamalla jalalla vaihdetankoa.

kaasu kiinni — kytkin irroitetaan — odotatte sekunnin —

vaihdatte — kytkin kiinni — vedätte kaasua päälle.

kaasu kiinni — kytkin irroitetaan ja vaihdetaan nopeasti
— kytkin kiinni ja kaasu vedetään päälle.

Vaihtamiseen ei tarvita raahaa voimaa, vaihteet me-
nevät parhaiten sisään hevyellä jalanliikkeellä. Hyvät
ajajat vaihtavat usein, maantielläkin ennen jyrkkää kur-
vaa samalla kun jarruttavat, näin pääsee paljon nopeam-
min ja varmemmin läpi kurvan ja kurvan jälkeen kiihtyy
vauhti nopeammin. Kun näin ajatte saavutatte hyviä kes-
kinopeuksia rasittamatta moottoria.



Kun ajatte jyrkkiä mäkiä ylös tulee Teidän vaihtaa
nopeasti ja ajoissa, muuten joudutte vaihtamaan kaksi
kertaa, jolloin vauhti voi pysähtyä kokonaan.

Neuvomme Teitä, että ennenkuin lähdette ajamaan
vaikeaan, mäkiseen maastoon opetelkaa tasaisella tiellä
vaihtamaan pienempään vaihteeseen niin kauan että se
käy vaivatta. Muistakaa että hyvät ajajat vaihtavat usein,
mutta vaihtaminen käy heiltä niin kevyesti ja nopeasti,
että sivulta katsoja sitä tuskin huomaa. On väärin laskea
mäkeä alas kytkin irroitettuna ja vaihde nelosessa, kuten
myöskin on väärin ajaa pikkuvaihteella koneen hurjasti
huristen. Silloin hone ei saa osakseen jäähdyttävää tuulta
mitä se tarvitsee. Ottakaa neuvona mäkeä alas ajaes-
sanne: nelosella ei alle 40 km/tun; kolmosella ei yli 50
km/tun; eikä alle 30 km/tun; kakkosella ei yli 40 km/tun.

Ilman säätö:

Teidän tulee ajaa ilman ollessa täysin auki. Ainoas-
taan kun nousette jyrkkää mäkeä tai vedätte kaasua hy-
vin nopeasti päälle, tulee Teidän hieman sulkea ilmaa.
Koskaan ei saa ajaa ilma täysin suljettuna.

Jarrutatte

alussa käytätte varmaankin liian paljon jalka- s. o. taka-
pyörän jarrua koska pelkäätte, että etupyörän jarru kaa-
taa koko pelin. Hyvät ajajat käyttävät molempia jarruja
yhtaikaa ja myöhemmin painavat voimakkaammin etu-
pyörän jarrua. Etupyörä jarruttaa paljon tehokkaammin,
sillä jarruttaessa siirtyy koneen paino melkein kokonaan
etupyörän varaan. Ainoastaan liukkaalla kelillä, märällä
asfaltilla ja jäätiköllä tulee etupyöräjarrua käyttää varo-
vaisesti. Jos Teidän täytyy kovassa vauhdissa jarruttaa
käyttäkää koneen jarrutusvoima hyväksenne, mutta hil-
jaisessa vauhdissa irroittahaa ensin kytkin ennenkuin
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suurena apuna.

Varokaa kurvaa !!

Pyörän jokapäiväinen hoito.

kromatut osat puhdistetaan pehmeällä kankaalla.

Voidelkaa koneenne eri kohdat
seuraavan taulukon mukaan:

Aina 500 km jälkeen
takaketju, tavallisella koneöljyllä

puristuu ulos nivelien sivuista.

jalkajarrun laakeri: rasvapuristimen avulla.
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painatte jarrua. Oppikaa mahdollisimman pian jo ajaessa
vaihtamaan vapaalle, vihreä tarhistuslamppu on Teille tällöin

Älkää ajako kurvan läpi kuin kilpailija radalla. Hy-
vät ajajat eivät koskaan jarruta keskellä kurvaa vaan
ennen sitä. Älkää koskaan ajako kurvassa vasenta puolta.

Puhdistakaa: moottori, vaihdelaatikko ja kaikki kiil-
tävät osat bentsiinillä, (puhdas silinteri ei ainoastaan ole
kauniin näköinen vaan jäähtyy myöskin paremmin)

lakeeratut osat puhdistetaan ensin lämpimällä vedellä
ja hiilloitetaan sitten erikoisella aineella, (vahalla)

etuhaarukan nivelet: seitsemään eri rasvanippeliin
on Teidän rasvapuristimen avulla painet-
tava rasvaa niin kauan, että vanha rasva



Aina 1000 km jälkeen
pari tippaa tavallista koneöljyä seuraaviin paikkoihin:

käytiinpanopolkimen akseli,
jarruvivut,
kaikki vivut ohjaustangossa,
vaijerit, (näkyvissä olevat sisävaijerit)
satulan kiinnityspultti.
Tarkistakaa että vaihdelaatikossa on tarpeellinen

määrä öljyä ja voidelkaa samalla kytkinaukaisijaa.
Tarkistakaa että etuketjusuojuksessa on tarpeellinen

määrä öljyä.

Aina 5000 km jälkeen
Painakaa 4—5 kertaa rasvapuristimella seuraaviin

kohtiin:
etupyörän napa,
takapyörän napa,
nopeusmittarin hammasrattaat etujarrurummussa,
etuhaarukan T-kappaleen laakerit kehyksessä.

Karstan poistaminen.
Noin 2000 km. ajon jälkeen irroittakaa silinteristä

pakoputki ja tarkistakaa, onko silinterin kanaviin kokoon-
tunut paljon karstaa, jos on, irroittakaa vielä silinteri-
kansi. Puhdistakaa tämän jälkeen kannen sisäosa, män-
nän pää ja silinterin kanavat. Varokaa että silinterin ja
kannen välinen tiiviste ei vahingoitu.

Jarrujen hoito.
Kun olette ajaneet pitemmän ajan tulee Teidän luul-

tavasti säätää takapyörän jarrua. Säätäkää jarru niin,
että jarrupoljin siirtyy noin 2 sm. ennenkuin jarru lukitsee

9



Jarrupolkimen säätö.

Ketjut.
Öljynlisäys etuketjusuojukseen.

Öljyn uusiminen etuketjusuojukseen.
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pyörän. Itse säätäminen tapahtuu helposti jarrutangon
päässä olevan ruuvimutterin avulla. Jollette saa mutterin
avulla jarrua kiristetyksi, siirtäkää mutterin takana oleva
irtonainen jatkokappale jarrutangon jousen taahse ja ki-
ristäkää uudelleen.

Kun säädätte etupyöräjarrun irroittakaa ensin vaijeri-
säätäjän lukkomutteri ja ruuvatkaa sitten säätäjää ylös-
päin kunnes jarru on tarpeeksi kiristetty. Jollette saa
säätäjällä jarrua tarpeeksi kiristetyksi on jarrunauhat
uusittava.

Jarrupolkimen asento jalkatapin suhteen on tarkalleen
säädettävissä. Irroittakaa ensin moottorin ja vaihdelaa-
tihon välillä oleva suojus. Koneen oikealla puolella on
jarrupolkimen säätöä varten epäkeskoruuvi. Irroittakaa
ensin lukkomutteri sitten voitte ruuvitaltan avulla asettaa
jarrupolkimen haluamaanne asentoon. Senjälkeen kun
jarrupoljin on säädetty tulee Teidän tietenkin uudelleen
säätää itse jarrua.

Voitelutaulukon mukaan tulee joka 1000 km. jälkeen
tarkistaa, että etuketjusuojuksessa on tarpeellinen määrä
öljyä. Irroittakaa suojuksen sivussa oleva tarkistus tulppa
ja katsokaa että öljypinta tulee reijan alareunan tasalle.
Tarkistusta tehdessä täytyy pyörän olla ajoasennossa,
siis molemmat pyörät maassa, eikä telineellä.

Joka 5000 km. jälkeen on öljy uusittava etuketjusuo-
juksessa. Irroittakaa tarkistustulppa suojuksen sivussa,

sekä tyhjennystulppa suojuksen alla. Kun vanha öljy on



juossut pois ruuvatkaa tyhjennystulppa paikoilleen ja
lisätkää tarkistustulpan reijasta 1/4 litraa uutta koneöljyä.
Älkää unohtako vetää tulppia lujasti kiinni.

Käyttäkää etusuojuksessa samaa öljyä kuin moottorissa.

Takaketjun hoito.

Joka 500 km. jälkeen tulee Teidän rasvata takaketju.
Joka 2000 km. jälkeen tulee Teidän irroittaa takaketju ja
puhdistaa se tarkasti teräsharjalla sekä asettaa ketju
kuumaan öljyyn. Liikuttakaa ketjua öljyssä niin että öljy
varmasti tunkeutuu joka niveleeseen. Tämän jälkeen aset-
takaa ketju jälleen paikalleen.

Ketjujen kiristys.

Etuketjun kiristys tapahtuu siirtämällä vaihdelaatikkoa
taaksepäin. Irroitatte vaihdelaatikon alla sijaitsevan mut-
terin ja siirrätte vaihdelaatikkoa säätäjäruuvin avulla.
Takaketju kiristetään siirtämällä takapyörää. Irroittakaa
akselinmutterit ja kiertäkää yhtä paljon molemmanpuolisia
säätäjiä. Kiinnittäkää taas mutterit ja tarkastakaa että
pyörä ei ole vinossa. Usein tapahtuu nimittäin, että mut-
tereita kiinni vedettäessä pyörä liikahtaa vinoon asentoon.

Kytkin.

Pitemmän käytön jälkeen kuluu kytkimen avaajapuikko
kunnes lopulta kytkin ei irroita täydellisesti. Huomaatte
sen jo siitä, että kytkinvivussa on liian suuri väljyysvara.
Teillä on kaksi mahdollisuutta asettaa kytkin jälleen nor-
maalikuntoon. Voitte käyttää vaijerin säätäjää avuksenne
tai kytkinpainajan varressa olevaa säätöruuvia. Säätö-
ruuvin ja kytkinpainajapuikon välisen väljyyden on aina
oltava noin 0.5 m/m.
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Oletteko tyytyväinen Triumph koneenne
ajo-ominaisuuksiin ?

Ohjauksen kiristäjä.
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Teidän täytyy tuntea että olette turvassa kun ajatte
TRIUMPH pyörällänne. Triumph tehdas käyttää pyöris-
sään pitkää joustavaa etuhaarukan jousta, mikä takaa
pehmeän jousituksen. Mutta jousen lyöntiä tulee rajoittaa
iskunvaimentajan avulla. Jos pidätte että jousi on liian
pehmeä ja lyö yhteen pahoissa kuopissa, niin tulee Teidän
kiristää iskunvaimentajaa. Irroittakaa lukkomutteri iskun-
vaimentajalevyn ulkopuolella (koneen oikealla puolella)
ja kiristäkää levyn avulla iskunvaimentajaa haluamaanne
jäykkyyteen. Tämän jälkeen kiinnittäkää jälleen lukko-
mutteri (saksalaisessa hoitokirjassa kuva 14). Jos ohjaus
tuntuu epävarmalta, tarkistakaa T-kappaleen laakerit.
Asettakaa noja moottorin alle niin, että etupyörä nousee
maasta. Vetäkää etukurasiiven päästä ylöspäin ja tarkis-
takaa liikkuuko T-kappale kehyksessä, jos näin on, on
laakerit kiristettävä. Irroittakaa ensin ohjauksenkiristäjä
(saks. ohjekirja kuva 15) tämän jälkeen ohjaushappaleen
sivupultti (kuva 15) ja lopulta T-kappaleen ylämutteri.
Tämän jälkeen kiristätte toista mutteria niin kauan että
käsissä oleva väljyys häipyy, mutta ohjaustanho kuitenkin
liikkuu vaivattomasti (kuva 16).

Ajakaa ohjauksen kiristäjä aina melko löysänä ja
kiristäkää ainoastaan kun ajatte kovaa, tai joudutte huo-
nolle tielle. Jos ajanmittaan ohjauksenkiristäjä ei toimisi
yhtä tehokkaasti, irroittakaa haarasohka kiristäjä akselin
alapäästä ja vääntäkää kädensijaa niin kauan vasem-
malle, kunnes molemmat kiristäjälevyt voidaan irroittaa.
Levyt ovat tällöin luultavasti hyvin öljyset tai lihaiset.
Peskää ne puhtaaksi bentsiinillä. Jos levyt ovat pahasti
kuluneet asettakaa uudet tilalle (saks. hoitohirj. kuva 17).



Kaasuttajan ja sytytyksen
hoidosta ja säädöstä, mitkä vaativat jo aika paljon kone-
tuntemusta, annamme pyynnöstä erikoisohjeet.

Kuinka löydätte mahdollisen vian.
Moottori ei lähde käyntiin.

A. Kaasuttajaan ei tule polttoainetta:
1. bentsiinihana on suljettu.
2. säiliössä ei ole polttoainetta.
3. polttoaineputhi on tukossa, irroittakaa ja pu-

haltakaa läpi.
4. säiliöhana sihti tukossa, irroittakaa ja puhal-

takaa läpi.
5. kaasuttajan suulake tukossa, irroittakaa ja pu-

haltakaa läpi.
6. säiliöruuvikkeen ilmareikä tukossa.

B. Kaasuttajaan tulee polttoainetta:
a) sytytystulppa ei anna kipinää, tarkistakaa,

1. virta ei ole „päällä",
2. sytytystulppa likainen, puhdistakaa,
3. sytytystulppa viallinen, koettakaa uudella.
4. sytytysjohdon päät löysät, tarkistakaa.

b) kaapelin päässä ei näe kipinää kun moottoria
pyöritetään ja kaapelin pää pidetään 2—3 m/m
päässä silinteristä.
1. katkaisija likainen, puhdistakaa bentsiinillä.
2. katkaisijan varsi ei liiku tai on vääntynyt,

3. patteri tyhjä,
4. haapeli vioittunut tai poikkinainen.
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c) sytytystulppa antaa kipinän:
1. kaasuttaja on irtaantunut,

kuplia, jos tulee uusikaa tiiviste.

Moottori pysähtyy ajaessa

A. pysähtyy rauhallisesti:

nitut viat.

B. pysähtyy nyhäyhsellä:
1. mäntä on leikannut kiinni:

a) liian laiha öljysehoitus
b) huono sisäänajo

c) kaasu liian kauan täydellä

d) väärä suutin kaasuttajassa

e) väärä sytytystulppa

14

2. VUOtO: kaasuttajan ja silinterin välillä, si-
linterikannen tiiviste, sytytystulpan
tiiviste, puolipuristus. Asettakaa näi-
hin kohtiin hiukan öljyä, polkekaa
kone ympäri ja tarkistakaa tuleeko

3. männänrenkaat ovat palaneet kiinni uriinsa.

4. sytytys ihan väärin säädetty.

tarkistakaa järjestyksellisesti kaikki edellä mai-

Jos kone yht'ähkiä lakkaa sytyttämästä on viha
luultavasti sytytyksessä. Jos kone ensin käy epä-
tasaisesti ja sitten lopullisesti pysähtyy hahekaa
vika kaasuttajasta.

Irroittakaa heti kytkin ja antakaa koneen jäähtyä.
Jos kone ei pyöri tai pyörii hyvin huonosti painakaa
sytytystulpan reiästä hiuhan paloöljyä tai bentsiini/öljy
sekoitusta. Koettakaa sitten varovaisesti saada kone taas
pyörimään. Ajakaa varovaisesti eteenpäin ja antakaa
meidän tai edustajamme tarkastaa moottorin.



Tärkeätä ! !!

Kun moottori ei ole käynnissä katkaiskaa
virta, punaisen valon ei tarvitse palaa moottorin
seistessä.

TRIUMPH S-350 numeroita mitä Teidän
tulee tietää:

Silinterin tilavuus: 346 ksm
„

läpimitta: 72 m/m.
Iskun pituus: 85 mm.

Teho: 11 hv. hierrosluvulla 4280.
Sytytys: Noris vauhtipyörä-dynamo, SDZ 50/350.
Sytytyksen säätö: 7 mm ennen männänylähään-

tökohtaa, aikaisella.
Kipinäkärkien väli: 0.4 mm.
Sytytystulppa, kärkien väli: 0.6 m/m.
Kaasuttaja: Amal malli 76/005; suulake sisäänajoa

varten n:o 100 suulake normaaliajoon n:o
95; neulan asento: toinen lovi ylhäältä;
tyhjänäkäynti säätö: ruuvi 1/2 kierrosta
auki.

Polttoainesäiliön tilavuus: 12 litraa.

Öljy: sekoittakaa bentsiiniin joko: ELEKTROL „BB"
MOBILOIL „BB"

AEROSHELL JLIGHT"
Vaihdelaatikko: Triumph-Hurth nelivaihteinen.
Välityssuhteet: 17.32 -- 10.5 — 7.19 — 5.25.
Puolien mitat: etupyörä takapyörä

jarrupuolella 3x195 3x195
vastaisella 3x210 3x210

Vanne: 19
Kumirenkaat: 26x3.25.
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Paine renkaissa: etupyörässä 1.0 ilmak.
takapyörässä 1.5 ilmak.

1.8 ilmak.

Satulan korkeus maasta: 690 m/m.

Ketjut: edessä 1 2" X 5 16", 71 lenkkiä
takana „ „ 108

takapyörässä 45.

HELSINKI
Moottoripyörä osaston puh. 35 191

HELSINKI 1938
Oy KIRJAPAINO F. G. LÖNNBERG

(jos on matkustaja)

Pyörän kokonaispaino : 146 kiloa, säiliö täytettynä

Ketjupyörien hammasluvut: koneakselissa 17,
kytkimessä 20 ja 45,

O.Y. ARVVIDSON & Co. A.B.





Hinta 5 mk

0. Y.KIRJAPAINO F. S. LqNNB€*Q


