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NORTON MOOTTORIPYÖRÄIN
KÄYTTÖOHJEITA.

Laatiessamme näitä ohjeita olemme jättäneet pois
haihhein yksinkertaisimmat seikat jotka mahdollisesti
olisivat ehdottomasti ensikertaiselle hyödyksi tiedossa,
että suurin osa NORTON omistajista ovat täysin perillä
moottoripyörän alkeellisimmista seikoista. Kuitenkin pal-
velemme Teitä auliisti neuvoilla ja pyydämme Teitä suo-
raan kääntymään puoleemme jos tulee eteenne jokin vai-
keasti ratkaistava tehtävä. Haluamme tehdä parhaamme
jotta Teillä olisi todellista huvia ja hyötyä NORTON
moottoripyörästänne.

Moottorin Täyttäkää polttoainesäiliö bentsiinillä
käyntiinpano. Täyttäkää öljysäiliö. Katsokaa lähem-
min »voiteluohjeista" mitä öljyä Teidän tulee käyttää.

Asettakaa vaihdetanho vapaalle, sytytys hiukan aikai-
selle, sulkekaa ilma, avatkaa kaasu hiukan. Polkekaa
hiljaa häyntiinpanopoljinta kunnes moottori on «puristuk-
sella", silloin nostatte puolipuristusta hetkeksi, jolloin
poljin painuu pari tuumaa alaspäin. Antakaa polkimen
palata entiseen pystysuoraan asentoonsa ja nostamatta
puolipuristusta poljette mahdollisimman voimakkaasti
käyntiinpanopoljinta, jolloin kone lähtee käymään. Vai-
kean käyntiinpanon aiheuttaa useissa tapauksissa liian
ahkera kaasuttajan „ryypyn" käyttö.

Vaihteet toimivat tavalliseen tapaan. »Vapaalta" ylös-
päin on ensimmäinen vaihde, kakkosen, kolmosen ja ne-
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losen ollessa «vapaalta" alaspäin. Muistakaa että Norton
on voimakas, korkealle «trimmattu" kone johon on tehty
hyvä ja mukava vaihdelaatikko sitävarten että vaihteita
käytettäisiin. Teidän ei pidä pelätä vaihtaa pienempään
vaihteeseen heti kun kone rupeaa käymään raskaasti tai
pahimmassa tapauhsessa «nykimään". Kaikki rattaat vaihde-
laatikossa kulkevat parittain, joten tavallisessa käytössä
ette voi niitä särkeä.

Tavallisessa ajossa tulee ilman olla auki. Jos kone
käyntiinpannessa hiukan savuttaa, niin älkää välittäkö
siitä, sillä palautus pumppu imee nopeasti ylimääräisen
öljyn kampikammion pohjasta ja palauttaa sen säiliöön.
Normaali olosuhteissa, vauhdin ollessa yli 40 hm/tun.
suurimmalla vaihteella, tulee sytytyksen olla aikaisella.
Käyttäkää myöhäistä sytytystä vain moottoria käyntiin-
pannessa ja silloin kun moottorin kierrosluku on hyvin
alhainen, esimerkiksi mäkeä noustessa. On kuitenkin ter-
veellisempi moottorille jos vaihdatte pienempään vaihtee-
seen huin että annatte moottorin hyvin myöhäisellä syty-
tyksellä vetää suurimmalla vaihteella mäet ylös. Sytytys
on aikaisella kun vipu vedetään ajajaa kohti myöhäisellä
päinvastoin.

Voitelu. Moottorin voitelu on aivan täydellinen itsetoi-
miva kuiva-allas voitelujärjestelmä, jota ei voida säätää,
antaen taatusti kaikissa olosuhteissa oikean öljymäärän
koneen kaikkiin osiin. Öljyn kierron aikaansaa hammas-
rataspumppu joka syöttää öljyn kiertokangen alapään
laakeriin mistä se jakaantuu koneen eri osiin. Epäkes-
koihin ja mäntään on tämän lisäksi vielä erillinen syöttö.
Kun öljy on kiertänyt moottorissa valuu se kampikammion
pohjalle mistä toinen hammasrataspumppu palauttaa sen
öljysäiliöön.

Tarkistakaa että öljysäiliö aina on enemmän kuin
puolillaan Öljyä. Öljysäiliö on puhdistettava ja täytettävä
uudella öljyllä joka 1500 km. jälkeen.



Kun tyhjennätte öljysäiliön pitää Teidän avata aino-
astaan tankin pohjassa oleva tulppa, jonka reijan kautta
valuu kaikki öljy tyhjiin. Kun öljysäiliö ensimmäisen ker-
ran tyhjennetään sehä myöskin ajoittain myöhemmin, on
syytä antaa bentsiini huuhtelu joha lopullisesti poistaa
kaikki vieraat aineet. Uudessa koneessa on ensimmäisen
öljyvaihdon tapahduttava 500 hm. ajon jälkeen.

Uudella koneella ei pidä ylittää:
yhhösellä 20 hm/tun.
hahhosella 30 km/tun.
kolmosella 45 km/tun.
nelosella 65 km/tun.

Haluatte tietenkin ajaa koneen varovaisesti sisään.
Paras tapa on että koskaan ette avaa kaasua kuin 1/3
osa; vieläkin tärkeämpi seikka on että kone ei koskaan
saa käydä raskaasti tai vielä pahempi «nykiä". Tällaisissa
tapauksissa vaihtakaa nopeasti pienempään vaihteeseen.
On aina huomattu että varovaisesti sisäänajettu kone
sekä nopeudessa että kestävyydessä voittaa toista, alku-
kilometreillä «rääkättyä" konetta.

Liikkuvat osat, rungossa.

Kaikki liikkuvat laakerit ovat varustetut voidenipalla
johon sopii pyörän muhana toimitettu rasvapuristin. Käyt-
tähää tällöin aina parhainta saatavissa olevaa «Grease"
rasvaa tai vaseliinia, joka ajan mittaan on hyödyllisintä.

Jollei rasvaa ole saatavissa, käyttäkää tavallista jäyk-
kää C öljyä, mutta se on kuitenkin löysempää joten se
helposti valuu pois ja tätä käyttäessä rasvaus on toimi-
tettava useammin.

Voimansiirto. Etuhetju kulkee öljytiiviissä kotelossaan.
Tähän vaihdatte öljyä joka 1500 km. jälkeen.
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Takaketju. Voidelkaa ketju joka 1500 km. jälkeen. On
syytä toisinaan irroittaa koko ketju, pestä tarkasti palo-
öljyssä ja antaa kuivua. Tämän jälkeen kastakaa kuu-
maan öljyyn ja katsokaa että öljy tosiaankin tunkeutuu
ketjun joka niveleen.

Vaihdelaatikko. Vaihtahaa öljy joha 3000 km. jälkeen.
Paras tapa on lämmittää rasva ja sekoittaa siihen jonhun-
verran tavallista koneöljyä niin että seos tulee juokse-
vaksi. Yksi kahvikupillinen riittää yhteen täyttöön. Pai-
nahaa rasvapuristimella myöshin hiuhan öljyä jalkavaih-
teen päässä olevan nippelin kautta vaihdehoneistoon.

Etuhaarukka. Jokaiseen etuhaarukan laakeriin johtaa
rasvanippeli, painahaa näihin joka 1000 km. jälkeen ras-
vapuristinta hyväksi käyttäen rasvaa niin paljon että se
tunkeutuu lääkereiden sivuista ulos. Menetelkää samoin
haaruhan pihhujousien nivelien hanssa.

Pyörät. Kummassahin navassa on rasvanippeli. Joka
1500 km. jälkeen on suunnilleen puolet rasvapuristimen
sisällöstä painettava näihin humpaanhin. Älkää painako
liian paljon, sillä rasva voi tunkeutua jarrunauhoihin.

Vaijerit ja ohjaus- Rasvatkaa näitä joka 1500 km.
tangon vivut. jälkeen, sillä se tekee ajon paljon
mukavammaksi. Käyttäkää tähän tarkoitukseen tavallista
koneöljyä. Rasvatkaa kaikki sisävaijerin näkyvät osat niin
että rasva valuu suojukseen sisään. Rasvatkaa myöskin
jarruvipujen nivelet.

Magneetto ei tarvitse rasvausta. Dynamon hiilien puo-
leisessa päässä on rasvareihä laakeriin johonka laitetaan
ohutta honeöljyä noin 500 å 750 km. ajon jälkeen. Laa-
kerit ovat tehtaalla täytetty tarpeellisella rasvamäärällä.
Magneeton ja dynamon hoitoa hoshevat seikat käsitellään
myöhemmin tässä samassa kirjassa.



Venttiilikoneisto Laakerit tässä saavat rasvauksensa
kannen päällä. kampikammiosta nousevan öljysumun
avulla, mutta niihin on lisättävä rasvaa huitenhin joha
1500 km. jälkeen. Painakaa silloin koneiston kyljessä ole-
viin rasvanippeleihin rasvapuristimen avulla tavallista
«Grease" rasvaa tai vaseliinia.

Venttiilien Tarhistahaa silloin tällöin ja säätäkää jos
väljyysvara. on tarpeellista väljyys venttiilinostajan ja
venttiilin välillä. Oikea väljyys on annettu venttiilijaon
yhteydessä myöhemmin tässä hirjassa.

Sytytystulppa.
Koneenne ei häy tyydyttävästi jollei siinä ole sopiva

sytytystulppa.

Suosittelemme
sivuventtiili malleihin, LODGE C-3

LODGE H-14, 14 m/m
LODGE H-l, 18 m/m

kansiventtiili

NORTON moottoripyörät ovat niin varmoja, että
matkalla sattuvia vakavimpia häiriöitä ei tapahdu.
Seuraavat ohjeet voivat kuitenkin olla paikallaan
vaikkakin eivät koske seikkoja jotka ovat koneen var-
muuden kanssa yhteydessä vaan koskevat asioita jotka
ovat ohjaajan käsissä.

Jos koneenne pysähtyy tarhistahaa allaolevat kohdat.
Useimmissa tapauhsissa löydätte näiden ohjeiden avulla
virheen.

Polttoaine on Kone häy jonkun aikaa epätasaisesti ja
loppunut. pysähtyy. Tarkistakaa että tankissa on
tarpeeksi paljon bentsiiniä, jos on, irroittakaa kaasuttajaan
kiinnitetty putken mutteri, avatkaa bentsiinihana ja tarkis-
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takaa että bentsiiniä juoksee putken kautta. Jos putkessa
juoksee bentsiiniä, on joko kaasuttajan suulake tai uimuri-
huone tukossa. Tarkistakaa nämä osat ja poistakaa lika.
Tätä työtä varten on täydelliset ohjeet otsihon «KAA-
SUTTAJA" alla. Tulkoon tässä mainituksi että kaasutta-
jassa tai uimurihuoneessa oleva vesi pysähdyttää koneen.

Sytytyshäiriöitä. Oireet tällaisessa tapauksessa ovat,
että kone yhtähhiä lahkaa sytyttämästä tai ei kulje pie-
nillä nopeuksilla. Jos ajatte sateella tai hyvin märällä
helillä, tarhistahaa, että tulpan Mica tai porsliini eristys
on huiva. Jos se on hastunut huivathaa tarhasti. Tehhää
samoin horkeajännityskaapelin kanssa, s.o. kaapeli joka
yhdistää magneeton ja sytytystulpan. Jos tämä on hun-
nossa, irroittahaa sytytystulppa silinteristä, mutta ei kaa-
pelista, pitäkää tulppa silinteriä vastaan niin että tulpan
pää ja siihen kiinnitetty haapeli ei hosheta silinteriä.
Painahaa häyntiinpanopoljinta ja tarkastakaa antaako
tulppa kipinän, jos antaa on vika haettava muualta, jos
ei anna tai antaa hyvin heihon, niin irroittakaa tulppa
silloin kaapelista ja pitäkää kaapelia noin kolmen millin
päässä silinteristä. Painakaa taas käyntiinpanopoljinta
jos nyt syntyy hyvä hipinä on tulppa lihainen tai vialli-
nen. Puhdistahaa tulppa tai asettahaa uusi. Katsohaa
SYTYTYSTULPPA otsihon alla olevaa suosittelutauluk-
koa. Sytytystulpan kärkien väli tulee olla 0.5—0.6 m/m.
Jos yllä mainitut kohdat ovat kunnossa on vika magnee-
tossa. Tarkistakaa, että kaapelin eboniittinen ulosotto
magneeton kyljessä on paikallaan eikä löyhtynyt, myöskin
että kaapeli ei ole vioittunut niin, että sen sisällä oleva
kuparilanka pääsee kosketukseen moottorin tai rungon
kanssa. Poistakaa magneeton jakopään kansi ja tarkista-
kaa että kipinäkärkien väli on oikea. (0.2 —0.3). Tämä
tapahtuu siten, että hone pyöritetään hyvin hiljaa ja kär-
kivälin mittaus tehdään silloin hun härjet ovat pisimmällä
toisistaan. Kathojan tulee olla aivan puhdas ja vapaa
öljystä. Jos on tarpeellista irroittahaa katkoja avaamalla
sen keskiössä oleva pultti, ja käyttämällä ruuvitalttaa



ulosvetäjänä, tietenkin on tällaisessa tapauksessa turhaa
häyttää «raahaa voimaa". Kun hathoja on irroitettu se
puhdistetaan tarhasti samoin puhdistetaan hatkojan pe-
säke. Kun katkoja asetetaan paikoilleen tarkistakaa että
kiila tulee oikeaan asentoonsa. Jos tarpeellista irroittakaa
myöskin korkeajännityskaapelin ulosotto. Se sisältää
hiilen, jonka pää on puhdistettava. Kun ulosotto on pois-
tettu pääsee helposti reijan hautta laahausrenhaaseen
häsiksi. Työntähää reijan hautta varovaisesti vaatekappale
laahausrengasta vastaan ja pyörittähää magneettoa.

Huono Tavallisin syy on liian pieni tai olematon vent-
puristUS. tiili väljyys. Kun tarhastatte pyörittähää ko-
netta kunnes tulee siihen asentoon, että molemmat vent-
tiilit sulhevat. Jos tällöin huomaatte väljyyden liian pie-
nehsi tulee viha heti korjata. Ohjeet otsihon VENTTIILI-
JAKO alla.

Toinen syy voi olla kiinnileikannut venttiilivarsi, jol-
loin venttiiliväljyys on epänormaalin suuri. Painakaa öljyä
venttiilin varteen ja pyörittäkää konetta painamalla käyn-
tiinpanopoljinta kunnes venttiili on taas irti.

Koneen kaikki laakerit ovat runsasmittaiset niin että
näiden takia ei koneeseen koskaan ilmene vikoja ajet-
taessa. Jos kone pysähtyy sen johdosta että öljy on lop-
punut tai että häytätte sopimatonta halpaa öljyä voivat
seurauhset olla hyvinkin vakavaa laatua.

Hoito-ohjeita.
Kansiventtiilikoneet työntötangoilla.

On suotavaa että kone aukaistaan ja puhdistetaan
joha 3000 hm. jälheen, puhdistuhsien välillä ei pidä ajaa
4000 hilometriä enemmän. Jos hone käytetään kilpailuissa
on se puhdistettava vielähin useimmin. Kuitenhaan ei ole
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tarpeellista hioa venttiileitä joha herta hun hone avataan.
Jos hiotte venttiilit joha B—9ooo8 —9000 km. jälkeen on se riit-
tävä edellyttäen että koneella ajetaan tavallisia ajoja.

On helpompi avata hone jos ensin irroitatte poltto-
ainesäiliön. Irroittahaa haasuttaja, pahoputhi ja sytytys-
tulppa. Pyörittähää konetta sellaiseen asentoon, että mo-
lemmat venttiilit painavat seettiänsä vastaan, s.o. että
molemmissa venttiileissä on normaali nostoväljyys. Irroit-
takaa venttiilikoneiston kansi, jolloin voitte irroittaa nos-
totankojen suojusputkien yläpäät. Irroittakaa edellämai-
nittujen putkien alapäät. Irroittakaa ne neljä pulttia jotka
pitävät venttiilikoneistohuoneen paihallaan, ja poistahaa
tämän jälheen venttiilihoneistohuone. Tämän jälheen irroit-
tahaa hannessa olevat neljä mutteria. Jos hansi on vaihea
irroittaa, antahaa sopivan puuhappaleen ja vasaran avulla
imuauhon alapäähän pari ishua, silloin lähtee hansi hel-
posti irti. Ennenhuin poistatte silinterin pyörittähää hone
niin että mäntä jää alimpaan hääntöhohtaansa, nyt voitte
nostaa silinterin suoraan ylös varoen ettei se liihu sivu-
suuntiin jolloin se voi vahingoittaa hiertohanhea. Ennen-
huin nostatte silinterin pois peittähää hampihuoneen auhho
niin että siihen ei voi pudota vieraita ainehsia tai Rat-
kenneita männänrenkaita.

Kun irroitatte männän, irroittakaa ensin mäntätapin
lukkojouset pihdeillä. Mutta tarhastahaa vielä että hampi-
huone on hyvin peitetty, sillä jos sen pohjalle putoo luh-
hojousi, on se hyvin vaiheata saada se sieltä pois avaa-
matta hampikammiota täydellisesti.

Ei ole tarpeellista irroittaa mäntärenkaita joka kerta
kun moottori avataan. Joka toinen kerta riittää, jos, tie-
tysty renkaat näyttävät olevan hyvässä kunnossa.

Helpoin tapa irroittaa mäntärenkaita on asettamalla
niiden alle kolme ohutta teräslevyä suunnilleen 10 m/m
leveätä ja 50 m/m pithät. Kun renhaat ovat poistetut puh-



distahaa männän pohja noesta häyttäen tähän työhön
tylsää veistä tai erihoistyöhaluja. Jos männän sisäpuo-
lellehin on harttunut harstaa on tämä myöshin poistettava.
Tarhistahaa männänurat ja poistahaa mahdollinen harsta.
Myöshin renhaiden sisäpuoli on puhdistettava.

Peshää mäntä ja renhaat puhtaalla bentsiinillä.

Asettahaa renhaat paihoilleen samalla tavalla huin
ne irroitettiinhin.

Ennenhuin venttiilit voidaan irroittaa tulee Teidän
irroittaa venttiilijouset, joha on aika vaikea työ jollei
Teillä ole käytettävänä erikoistyökaluja.

Puhdistahaa tämän jälheen silinterinhansi, s.o. pois-
tahaa harsta hannen sisäpuolelta ja poistoputhesta. Tämä
työ on tehtävä hyvin varovaisesti niin että venttiiliseetit
ei millään lailla vahingoitu. Käytännössä on melhein
suotavampaa puhdistaa hannen sisäpuoli silloin hun vent-
tiilit vielä ovat paihoillaan koska nämä suojaavat vent-
tiiliseettejä. Jos haluatte saavuttaa parhaan tulohsen hiil-
loittahaa hannen sisäpuoli lopuhsi hyvin hienolla hiehha-
paperilla.

Hiohaa venttiilit vain silloin hun se on todella vält-
tämätöntä.

Käyttähää mahdollisimman hienoa hiomatahnaa ja
muistahaa että sitä ei tarvitse paljon häyttää. Asettahaa
herran ohut herros, se riittää. Hioessanne älhää pyörit-
tähö venttiiliä ympäri huin haruselli, vaan pyörittähää
edestahaisin suunnilleen 1/4 osa hierrosta, nostahaa vent-

tiili ja asettahaa toiseen asentoon. Älkää painako liian
lujaa venttiiliä seettiänsä vastaan, kevyt puristus riittää.
Hiomisen jälkeen on hiomistahna hyvin huolellisesti pois-
tettava bentsiinillä sekä venttiilistä että kannesta. Jos
venttiilivarressa on karkeita kohtia hiohaa ne hienolla
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Mallit 18, 19, 20, E.5.2, 50, ja 55, kaikki kansiventt.
Mallit 16-H, ja n:o 1 "Big Four", sivuventtiili.

Epäkeskot ja öljypumppu.

10

hiehkapaperilla. Voidelkaa venttiilivarret tavallisella kone-
öljyllä ennenkuin asetatte venttiilijouset paikoilleen.

Kun asetatte venttiilijouset paikoilleen tarkistakaa,
että lukkokiilat tulevat oikein uriinsa.

Ennenkuin asetatte männän paikoilleen puhdistahaa
huolellisesti hampikammio bentsiinillä ja tarkistakaa että
kaikki lika lähtee myös hampihammion pohjasta. Puhdis-
tuhsen jälheen haatahaa öljyä vauhtipyörien päälle ja
tarhistahaa että öljy valuu myöshin hiertohangen alapää-
laaheriin.

Asettahaa mäntä, mäntätappi ja renhaat paihoilleen.
Tarhistahaa että tapinluhhojouset tosiaan putoovat uriinsa.

Varohaa erihoisesti hampihammion ja silinterin välistä
tiivistettä. Tässä tiivisteessä tulee olla niin suuri reihä,
että se ei millään voi tuhhia hampikammiosta tule-
vaa silinteriin jatkuvaa öljykanavaa.

Ennenkuin asetatte silinterin paikalleen voidelkaa
mäntä ja tappi tavallisella koneöljyllä.

Jos Teillä on vaikeuksia männänrenkaiden kanssa
asettaessanne silinteriä paikoilleen, pyytäkää joku avuksi
pitämään silinteriä ja auttakaa sormin männänrenkaat
silinteriin.

Kun asetatte kannen paikoilleen voidelkaa hyvin vä-
hällä öljyllä tiivistyshohdat, voitte häyttää (mutta ehdot-
tomasti ensiluohhaista) myöshin tiivistetahnaa. Paras tapa
on huitenhin hioa oihein hienolla venttiilihiomistahnalla,
hiohaa hantta silinteriä vastaan edestahaisin hyvin pie-
nellä liihheellä.



Jos haluatte tarhistaa epäheshoja tai öljypumppua irroit-
tahaa ensin magneettohetjusuojuhsen. Tämän jälheen mag-
neeton hetjurattaat. Tätä työtä varten on parasta häyttää
ulosvetäjää, mutta jollei Teillä ole tällaista häytettävänä,
hiertähää ahselimutteri pari kierrosta auki, painakaa ren-
gasraudalla ketjupyörää ulospäin ja antakaa akselin pää-
hän lyhyt melho voimahas ishu; näin pitäisi ratas lähteä.
Irroittahaa tämän jälheen ruuvit jotha hiinnittävät jaho-
hannen hampihuoneeseen. Irroittahaa jahohansi.

Huomathaa, että vaihhahin imu- ja pahopuoleinen
epähesho ovat saman nähöisiä, ei niitä voi huitenhaan
vaihtaa heshenään.

Oljypumppu on yhsinhertaisesti hiinnitetty sileälle
pohjalle hahdella pultilla. Kun asetatte öljypumpun pai-
halleen on tärheätä että tiiviste tulee hyvin asetettua. Jos
häytätte tiivistetahnaa tarhistahaa että tahna ei tuhi tai
osittain tuhi öljykanavia. Älkää ottako pumpun eri osia
hajalleen jollette ole siihen pahoitetut. Jos pumppu ote-
taan hajalle irroittahaa ensin pohjassa olevat neljä ruuvia.
Näin voitte irroittaa pumpun molemmat sivut ja näette
selvästi hammasrattaat. Ennenhuin otatte hammasrattaat
irti merhithää hampaat niin että saatte ne oiheaan asen-
toon tahaisin. Muuten pumppu ei toimi tyydyttävästi.

Emme suosittele että muut huin tehdas asettaa pump-
puun uusia osia. Se on hyvin tarhkaa työtä ja pienikin
erehdys voi särheä hoho pumpun.

Öljy johdetaan hiertohangen alalaaheriin, jahohanteen
rahennetun vähennyssuuttimen hautta, mihä yhdistyy hampi-
ahseliin. On syytä tarhistaa että tämä suutin on aivan
selvä s. o. vapaa vieraista ainehsista jotha voisivat tuhhia
täydellisesti tai osittain öljyltä tien. Hyvä ajatus on myös-
hin paineruishulla puhaltaa läpi haihhi öljyhanavat joten
niihin mahdollisesti herääntynyt liha lähtee irti.
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Venttiilijako.

Mallit 18, 20, ja E.5.2

Malli 19.

Mallit 50 ja 55.

aihaisella.
Venttiilien väljyys honeen ollessa hylmä:

imu 0.05"; paho 0.10" m/m.

International mallit.

12

Älhää hoshaan hosheho venttiilijahoon jollette ole
siihen pahoitetut. Jos on pahho irroittaa epäheshot tai
hampiahselin päässä oleva ratas panhaa rattaisiin merhit
niin että saatte ne edelliseen asentoonsa tahaisin. Sama-
ten on hampiahselin rattaan hiilaura merhattava, hosha
rattaassa on holme hiilauraa jotha haihhi antavat erilai-
sen venttiilijaon.

Imuventt. avautuu 25° — 30° (Vi") ennen ylähääntöhohtaa
Pahoventt. sulhee 25° — 30° (VO jälheen ylähääntöhohtaa

Imu avautuu 25° —30° (5/i6 ?') ennen ylähääntöhohtaa.
Paho sulhee 25° — 30° ("/ie") jälheen ylähääntöhohtaa.

Imu avaa 30° — 35° ennen ylähääntöh. (°/i6"—
3/s").

Pako sulkee 35° — 40° jälkeen yläkääntök. ( 3/s"— 7/ie").
Sytytys 48° — 50° ennen yläkääntökohtaa ("/ie"— 3/i")

Koneet eivät ole sarjavalmistetta vaan tehdään ja

«trimmataan" joha hone erihseen. Joha moottori hoetellaan
jarrupenhissä ennenhuin se hiinnitetään runhoon.

Puristussuhde mallissa 30 on 7 Vi: 1, ja mallissa 40
7,75: 1.

Jos hone ajetaan alhohoolilla häytetään toinen mäntä
joha antaa puristussuhteen mallissa 30, 10.5: 1, mallissa
40, 11.5: 1.



Kaasutus on tärheä seihha joha honeessa mutta tulee
vielähin tärheämmähsi hun kone on «trimmattu". Jos kone
käytetään kilpailutarkoitukseen ilman äänenvaimentajaa
tulee mallissa 30 käyttää pääsuutin n:o 400 ja neulasuutin
109. Mallissa 40 vastaavasti pääsuutin n:o 350, neula-
suutin n:o 107. Molemmissa tapauksissa neula heshimäi-
sessä urassa. Tavallisessa ajossa s.o. äänenvaimentajalla
joka tietenkin vähentää honeen huippunopeutta, tulee mal-
lissa 30 häyttää pääsuutin n:o 310 ja mallissa 40 pää-
suutin 260. Neula ja sen asento sama huin yllä. Jos
ajatte alhohoolilla huomaatte että malliin 30 sopii parhai-
ten suutin n:o 700, neula n:o 113 ja vastaavasti malliin 40
suutin n:o 600 ja neula n:o 113. Kun on hysymys hilpa-
ajosta suosittelemme huitenhin että hoettelette useampia
suuttimia ja neuloja hosha haasutus on riippuvainen mo-
nesta ulhopuolisesta seihasta huten lämpö- ja hosteus-
asteista vieläpä ilmapaineestahin.

Venttiilijako.

Imu avautuu 45° — 50° ennen ylähääntöhohtaa.
Paho sulhee 40° — 45° jälheen ylähääntöhohtaa.
Sytytys on 47 V2 ° ennen ylähääntöhohtaa, aihaisella.
Venttiili väljyys: imu 0.25 m/m; paho 0.50 m/m.

Venttiiliväljyy- Säätöruuvi on sijoitettu venttiilipainaja-
den säätö. vipuun juuri venttiilinpään yläpuolelle.
Säätöruuvi on holmi-osainen: venttiilin päätä vastaan
painava alusta, holhhi joha määrää alustan sijoituhsen
verrattuna venttiiliin ja mutteri joha luhitsee alustan
holhhiin.

Säädettäessä irroittahaa mutteri ja hevyellä lyönnillä
lähtee alusta irti holhista. Holhhia voidaan nyt hiertää. Jos
haluatte suuremman väljyysvaran ruuvathaa holhhi auhi,
jos haluatte pienemmän väljyysvaran ruuvathaa holhhi
hiinni. Ennenhuin tarhistatte väljyysvaraa ruuvathaa mut-
teri hiinni.

13



Sytytyksen säätö: mallit 18, 20. E.5.2.

Moottorin puhdistus: sivuventtiili moottorit.

14

Välitys. International mallit toimitetaan tehtaalta väli-
tyhsellä joha on sopivin ajettaessa nopeilla hyvillä teillä.
Muthihhaita tai mähisiä hilparatoja varten on huitenhin
häytettävä toisenlaista välitystä joha saadaan aihaan muut-
tamalla honeahselin ratasta. Erilaisia rattaita on saata-

vana meiltä ja palvelemme mielihyvin NORTON ajajia
neuvoilla tässä tärheässä hysymyhsessä.

Sytytys on säädettävä niin, että hipinähärjet auhene-
vat 42 ( 3/i") ennen männän ylähääntöhohtaa. Kilpa-ajoa
varten 47.

Malli 19: hipinähärjet tulee aueta 42 (%") ennen
männän ylähääntöhohtaa. Kilpa-ajoa varten 47.

Jos hone on hyvässä hunnossa ja Teillä ei ole aiho-
musta tarhistaa mäntää tai renhaita, irroittahaa ainoastaan
silinterihansi. Se on hiinnitetty yhdehsällä mutterilla, ja
jos hansi ei lähde helpolla irti vaihha mutterit ovat pois-
tettu niin antahaa hannen alimmaisiin jäähdytyslaippoihin
lyijyvasaran, tai tavallisen vasaran ja sopivan puuhappa-
leen avulla lyhyen sivuttaisen ishun. Tämä irroittaa han-
nen ja silinterin välisen tiivisteen ja voitte nyt nostaa
hannen pois. Kun poistatte venttiilit, niin irroittahaa ensin
venttiilisuojus ja painahaa tavallisella venttiilijousityö-
halulla jouset niin paljon hasaan että voitte poistaa hiilat
uristaan ja tämän jälheen voitte irroittaa venttiilit. Muis-
tahaa, että vaihhahin molemmat venttiilit ovat yhtä suuria,
niin niitä ei voi heshenään vaihtaa. Puhdistahaa tämän
jälheen silinterihansi, mäntä ja paho-auhho samalla tavalla
huin ohjeissa hansiventtiilimoottoreita varten sanotaan, ja
jos haluatte tarhistaa mäntää tehhää huten edellisissä
neuvoissa sanotaan poistaessanne silinterin.



Venttiilien säätö.
(Sivuventtiili moottorit)

Malli 16H.

Imuventtiili avautuu 25° — 30° astetta (Vi") ennen männän
ylä hääntöhohtaa.

Pahoventtiili sulheutuu 25° — 30° astetta (Vi") jälheen män-
nän ylä hääntöhohtaa.

Malli „Big Four".

Imuventtiili avautuu 25° — 30° astetta (8 /ie") ennen männän
ylä hääntöhohtaa.

Pahoventtiili sulheutuu 25° —30° astetta (°/ie") jälheen män-
nän ylä hääntöhohtaa.

Venttiiliväljyys honeen ollessa hylmä:
imu .004" paho .006"

nämä väljyydet ovat hiuhan pienemmät honeen ollessa
lämmin.

Sytytyksen säätö.
Malli 16H.

Sytytys on säädettävä niin että härjet avautuvat hun
mäntä on 25 astetta (VW) ennen ylähääntöhohtaa (aikai-
sella).

Malli „Big Four".

Sytytys on säädettävä niin että härjet avautuvat hun
mäntä on 25 astetta ( x 4") ennen ylähääntöhohtaa (aihai-
sella).
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Mallit CSI ja CJ.

Sytytyksen säätö.

Moottorin puhdistus.

16

Venttiilien jaho on merhitty ja hun eri merhit vastaa-
vat toisiaan tulee myöshin jaon olla paihallaan.

Venttiilijaho on oihea hun imuventtiili avautuu 35
astetta ( 3/V) ennen männän ylähääntökohtaa ja pahovent-
tiili sulheutuu 40 astetta jälheen männän ylähääntöhohtaa.
Ennenhuin tarhastatte venttiilijaon tulee venttiilien väljyys
olla oihea, s. o. imu .006", paho .010". Kilpa-ajoa varten
tulee väljyyden olla imu .010", paho .020" mittaus tulee
tapahtua honeen ollessa hylmä.

Sytytys on oihein säädetty hun härjet avautuvat 45°
astetta ( u/i6") ennen männän ylähääntöhohtaa, sytytys-
vivun ollessa aihaisella.

Mallit CSI, CJ, 30 ja 40, (Camshaft moottorit).

Irroittahaa polttoainesäiliö, kaasuttaja, pakoputki, syty-
tystulppa. Irroittakaa Camshaft huoneen neljä hiinnitys
pulttia ja poistahaa sylinterihannen ja Camshaft huoneen
väliset happaleet. Irroittahaa täydellisesti pystysuoran
ahselin suojuksen ylämutteri, kiertäkää vastaava alamutteri
pari kierrosta auki, irroittakaa Camshafthuoneen tarhistus-
kansi ja pyörittäkää konetta kunnes mäntä on yläkääntö-
hohdassa ja camshaft sehä pystysuoran ahselin venttiilijaho-
merhit vastaavat toisiaan, asettakaa joku vaihde sisään
niin että mäntä ei pääse liihhumaan.

Nostatte camshaft huoneen suunnilleen puolituumaa
silinteristä ylöspäin ja sitten sivulle, näin se lähtee par-
haiten. Tämän jälheen voitte irroittaa silinterihannen.
Venttiilien irroittaminen ja hiominen tapahtuu samalla
tavalla huin muissa hansiventtiilimalleissa.



Vaihdelaatikko.
Norton vaihdelaatihossa liihhuvat hammaspyörät parit-

tain. On siis normaaliolosuhteissa mahdotonta särheä
hammaspyöriä.

Kytkin. Kythimen pitävä pinta-ala on niin suuri, että
se ei voi luistaa vaihhahin lamellit olisivat öljyn peittä-
minä. Sihsi ette hoshaan tule hohemaan häiriöitä vaihha-
hin öljyä tunheutuisi hythimeen. Kun asetatte kytkinvaije-
rin paihoilleen tarhistahaa että se hulhee mahdollisimman
suoraan ilman turhia muthia. Silloin pysyy sisävaijeri
hunnossa ja hytkimen käyttö on aina helppoa. Voi tapah-
tua, että vaihhahin vaijerissa on normaali liihhumisvara
hythinpainaja ei liihu; syy tähän voi olla «olhapää" hythin-
avaajan laaherissa tai filttitiivisteessä. Avathaa pari hier-
rosta laaheria suojaavaa teräshuppia, johon on jahoavainta
varten prässätty huusihulmio.

Kun otatte hajalleen hythimen, irroittahaa hythinjou-
sien pultit ja poistahaa hythinjouset sehä niiden hylssät.
Irroittahaa tämän jälheen hythinheshiön ympäri oleva este-
jousi. Se tapahtuu helpoimmin ruuvitaltan avulla. Tämän
jälheen voitte poistaa hythinlevyt. Pankaa muistiin missä
järjestyksessä levyt olivat asetettu sillä on suotavaa että
ne asetetaan paikoilleen taas samassa järjestyksessä.

Kytkimen keskiössä ovat iskunvaimentajakumit. Irroit-
takaa kolme ruuvia jotka pitävät keskiön ulkopuolella
olevan laatan paikallaan. Nyt voitte irroittaa iskunvai-
mentajakumit. Jos nämä ovat olleet kauan paikoillaan
voi tapahtua että ne ovat liimaantuneet hiinni heshiöön.
Irroittahaa ne silloin ohuen veitsen avulla.

Vaihdelaatikon Irroittahaa hythin vaijeri, tämän jäl-
avaaminen. heen irroittahaa kannen seitsemän
mutteria. Kun irroitatte kannen niin älkää käyttäkö ruuvi-
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talttaa hosha tämä särhee tiivisteen niin että uudelleen
hasatessanne laatihon tiiviste on uusittava. Jos hansi ei
lähde helpolla irti lyöhää varovaisesti pari hertaa häyntiin-
panopolhimen alasyrjään. Kun hansi on irroitettu näette
vaihdelaatihon haihhi sisäiset osat.

Kun hasaatte vaihdelaatihon tarhistahaa, että laaherit
ovat paihoillaan ja suorassa. Kansi on asetettava pai-
hoilleen raahaa voimaa häyttämättä. Jos haluatte tarhistaa
jalhavaihteen irroittahaa ensin vaihdeosoittaja sehä vaihde-
tanho; tämän jälheen irroittahaa hahsi ruuvia jotha pitä-
vät hannen paihoillaan. Ei ole tarpeellista irroittaa hyt-
hinvaijeria joha on hiinnitetty tähän hanteen.

Voitelu. Käyttähää aina ohutta ensiluohhaista öljyä, tai
tavallista honeöljyä. Viimehsimainittua on ehdottomasti
suositeltava jos honetta häytetään hilpailutarhoituhseen.

On huitenhin pidettävä mielessä että tavallinen hone-
öljy helposti vuotaa pois vaihdelaatihosta. Vaihhahin häy-
tätte ohutta vaihdelaatihhoöljyä on suositeltavaa että sii-
hen sehoitatte jonhun verran tavallista honeöljyä. Ei mis-
sään tapauhsessa pidä häyttää pahsua vaihdelaatikko-
öljyä tai vaseliinia, tämä tekee vaihdelaatihon hanheahsi,
estää häyntiinpanopolhimen hiilan toimintaa eihä tunheudu
vaihdelaatihon haihhiin laahereihin.

Etuketjun Öljy- Irroittahaa jarrupoljin, jalhatuhi sehä
tiivis SUOJUS. iso mutteri joha on hiinnitetty jalhatuen
varteen. Tämän jälheen voitte poistaa suojuhsen etuosan.

Suojuhsen etu- ja tahaosan välillä on öljytiivis humi-
tiiviste. Jottei tämä vahingoittuisi on yritettävä saada hansi
mahdollisimman suorana irti.

Kun taas asetatte hannen paihalleen niin painahaa
häsin hansi mahdollisimman suoraan ja vetähää suuri
mutteri hiinni. Älhää vetähö mutteria liian hovaan hiinni



sillä ei ole tarpeellista että mutteri menee aivan «pohjaan",
pääasia on että hansi painaa hoho mitaltaan humitiivis-
tettä vastaan.

Etusuojuhsessa tulee häyttää tavallista honeöljyä.
Älhää häyttähö pahsua öljyä. Kun täytätte öljyä avathaa
tarhistushansi suojuhsen yläpuolisholla, sehä öljypinnan
tarhistustulppa suojuhsen alapuolisholla. Täyttähää nyt
öljyä niin hauan että se nousee tulppareijän tasalle. Huo-
mathaa että hone tällöin täytyy olla normaaliasennossa.
Ei ole minhäänlaista hyötyä, päinvastoin, häyttää etusuo-
juhsessa liian runsaasti öljyä.

Etuketjun kiristys.

Ketju on oihein hiristetty hun se liihhuu puoli tuumaa
ylös- ja alaspäin heshipisteessään.

Kun hiristätte, irroittahaa vaihdelaatihon ylä- ja ala-
hiinnityspultti.Käyttähää tämän jälheen hyvähsenne vaihde-
laatihon yläosaan sijoitettua hiristäjää.

Kun hetjut ovat hiristetyt vetähää lujasti hiinni vaihde-
laatihon kiinnityspultit muttereineen.

Takaketjun kiristys.

Takaketju on oikein kiristetty kun se liikkuu keski-
kohdaltaan n. puoli tuumaa ylös- ja alaspäin. Kun hiris-
tätte irroittahaa jarrutangon siipimutteri, taha-akselin mut-
terit sekä takapyöränkiristäjäin lukkomutterit silmällä
pitäen, että itse kiristäjät eivät liiku. Ruuvatkaa tämän
jälkeen molemmin puolin kiristäjiä yhtä paljon hunnes
hetju on saanut oihean jännityhsen. Tämän jälheen hiris-
tähää jälleen taha-ahselin mutterit ja hiristäjien luhho-
mutterit.

Muistahaa että tahajarru myöshin vaatii hiristyhsensä.
Tarhistahaa tämän jälheen että etu- ja tahapyörä ovat
linjassa.

19



Takajarrun kiristys.

Etujarrun säätö.

20

Tahajarru vaatii hahsi erilaista säätöä. Ensimmäinen
on jarrupolhimen asetus jalhatapin suhteen. Tämän säätää
jarrupolhimeen asetettu ruuvi luhhomuttereineen.

Toisen säädön määrää jarrunauhojen huluminen ja
siitä johtuva liian suuri liihhumisvara. Tämän voi säätää
jarrutangossa olevan siipimutterin avulla. Asettaa hone
tahatelineelle ja hiristähää siipimutteria hunnes jarru-
vivussa on pienin mahdollinen liihhumisvara, tällöin täy-
tyy tahapyörä huitenhin liihhua aivan vapaasti hun jarru-
vipua ei paineta.

Täyttähää aina pyörän laaherit rasvalla jos Teillä on
ollut ne irroitettuna, mutta älhää painaho liian paljon
rasvaa pyörän navassa olevasta rasvanipasta. Ylimää-
räinen rasva voi nimittäin tunheutua jarruihin.

Etujarru säädetään etuhaaruhhaan hiinnitetyn säätä-
jän avulla. Irroittahaa luhhomutteri ja ruuvathaa säätäjää
hunnes jarru toimii huten haluatte. Kuten tahapyöräjar-
russa on syytä säätää etupyöränjarrua myös mahdolli-
simman tiuhalle silmälläpitäen että pyörä huitenhin pyörii
aivan vapaasti kun jarruvipua ei paineta.

Jos taka- tai etujarru lyö lukkoon kun painatte jar-
rua, eikä tämä vika parane säätäjän avulla on Teidän
avattava jarrut. Viilatkaa tämän jälkeen jarrunauhojen
päitä suunnilleen 1" pituudelta niin että viilattu osa on
selvästi erillä jarrurummusta. Tämä tietenkin pienentää
jarrurummun kanssa yhteydessä olevaa pintaa, mutta jar-
rut eivät nyt millään lyö luhhoon ja toimivat huitenhin
tehohhaasti hun niitä voimalla painaa.



Joha herta hun avaatte jarrut tarhistahaa että jarru-
nauhat ovat puhtaat ja öljystä vapaat. Jos ovat öljysiä
puhdistahaa teräsharjalla ja peshää jälheenpäin bentsii-
nillä. Älhää missään tapauhsessa häyttähö paloöljyä tähän
puhdistuhseen. Jos jarrunauhat ovat huluneet hyvin sileihsi
ja hovihsi tehhää pinta harheahsi häyttämällä hyvähsenne
harheata viilaa.

Pyörien säätö.

Etu-, taka- ja sivuvaunupyörä ovat nopeasti irroitet-
tavissa ja vaihdettavissa. Kun irroitatte tahapyörän on
aivan turhaa irroittaa hetju tai jarrurumpu.

Pyörän irroit- Tahapyörän irroittamisen helpottami-
taminen. sehsi on lohasuojan tahaosa irrotetta-
vissa. Irroittahaa hahsi pulttia lohasuojan jathossa ja
hahsi mutteria jotka kiinnittävät lokasuojan tuen runkoon.
Irroittakaa taka-akseli koneen oikealta puolelta sekä sa-
malta puolelta pyörän ja rungon välinen hylssä. Tämän
jälheen irroittahaa holme pulttia, jotha pitävät pyörän
hiinnitettynä jarrurumpuun. Tämän jälheen voitte irroittaa
pyörän ja jarrurumpu sehä hetju jäävät paihoilleen.

Etupyörä. Irroittahaa jarruvaijerin alapää ja etuahse-
lien mutterit. Muttereita tietenhään ei tarvitse ottaa aivan
irti. Tämän jälheen voitte irroittaa pyörän rungosta. Jos
haluatte irroittaa jarrurummun irroittahaa ensin holme
pulttia jotha pitävät jarrurummun hiinnitettynä pyörään.
Tämän jälheen voitte irroittaa jarrurummun.

Pyörien Pyörät ovat varustetut runsasmittaisilla hiin-
laakerit, teillä huulalaahereilla. Jarrurummun puolinen
laaheri on hahsirivinen. Laaherit eivät ole säädettävissä,
hun niitä vain säännöllisesti voidellaan toimivat ne hy-
vinhin pithän ajan moitteettomasti. Jos haluatte poistaa
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Etuhaarukka.

22

laaherit paihoiltaan, irroittahaa ensin rummussa oleva
luhho rengas. Lyöhää tämän jälheen ulos laaherit häyttä-
mällä hyvähsenne sopivia työhaluja.

Voitelu. Etuhaaruhhaan on sijoitettu voidenippoja, nii-
den ja voiteluruishun avulla voidaan haaruhan neljä ah-
selia voidella. Vaseliini on sopivin voiteluaine mutta
honeöljyä voidaan myöshin häyttää hätätilassa.

Etuhaarukan Etuhaaruhha on oihein säädetty hun se
säätö. liihkuu ylös ja alas vapaasti, mutta sa-
malla ei sivulevyissä saa olla sivuttaista liikkumisvaraa.
Säädettäessä, irroittahaa vasenpuoliset luhhomutterit hi-
ristähää pultit tiukkaan ja löysätkää taas suunnilleen
puoli kierrosta, laman jälkeen vetäkää lukkomutteri taas
kiinni. Tarkistakaa että haaruhha liihhuu vapaasti.

Etuhaarukan iskun- Norton etuhaaruhha on varustettu
valmentajan säätö. käsin säädettävällä ishunvaimen-
tajalla. Samasta nupista säädetään molemmanpuoliset
hithapinnat. Erihoismuotoinen tähtilevy sijaitsee nupin
sisäpuolella ja estää nupin tärinän vaihutuhsesta löyhty-
mästä. Kiristähää ishunvaimentajaa tienpinnan ja pyörän
huormituhsen muhaan.

Ohjauksen Tämä määrää ohjauhsen jäyhhyyden ja
kiristäjä. voidaan säätää maun muhaan ajaessa.

T-kappaleen Tuhehaa honetta moottorin alta niin että
laakerien etupyörä on aivan vapaana, ja löysäthää
säätö. ohjauhsenhiristäjää. Jos laaherit ovat

oihein säädetty liihhuu ohjaustanho vapaasti ilman jäyhhiä
hohtia tai ajottaisia väljyyhsiä. Parhaiten tarhistatte nos-
tamalla etulohasiiven etuosaa. Jos laaherit ovat liian val-



jät huomaatte sen rungon ja etuhaaruhan hiinnityshappa-
leen välillä. Säätäessä löysäthää luhhomutteri etuhaaru-
han hiinnityshappaleessa ja hiristähää T-happaleen ylä-
mutteria hunnes turha väljyys on poistettu.

Amal kaasuttajan hoito-ohjeet lähetämme pyynnöstä.

O.Y. ARWIDSON & Co. A.B.
HELSINKI

Moottoripyörä osaston puh. 35 191
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