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Rochet-Schneidev

12—35 Hv, 4 sylinterisen Kuorma- ja
Omnibusauton

Sarja 22.000

HOITO- ja KÄYTTÖOHJEET

Päämitat.

Rungon koko pituus 4 m 850
Raideleveys 1 m 470
Akseliväli 3 m 430
Etujousien pituus 0 m 900
Takajousien pituus 1 m 200
Pyörät 880X 120
Renkaat: a edessä, ilmarenkaat 880 X 120

b „ jättiläisilmarenkaat 955 X 155
c „ ilmarenkaat 880 X 120
a takana, ilmarenkaat 2X880X120
b „ jättiläisilmarenkaat 955X155
c „ puoli-ilmarenkaat

Koria varten käytettävä pituus 3 m 600
Kääntöympyrän läpimitta 15 m
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ENSIMÄINEN OSA

SELOSTUS

Runko (kuva 12).

Sivupalkit ovat puristettua terästä ja yhdistetyt toisiinsa
niitatuilla poikkituilla.

Etujousen etupää on kiinnitetty suorastaan kehyksen
varteen, jousen pidennyksen eli taipumisesta johtuvan liik-
keen ohjaa sen takapäästä runkoon kiinnitetty kannatin.

Takajouset, kaksi kappaletta, ovat pitkiä ja leveitä
levyjousia.

Moottori, A (kuva 12), ja vaihdelaatikko B muodostavat
ryhmän ja ovat kolmipistekannatuksella liitetyt runkoon;
tämä järjestelmä tekee nämä riippumattomiksi niistä pienistä
taipumista ja väännöistä, joiden alaisena runko on.

Käännetty kartiokytkin toimii polkimen C avulla. Voiman-
siirto takapyöriin tapahtuu kardaaniakselin ja kahdenker-
taisen välityksen avulla, joista toinen on kartiopyörillä.
(Katso takasillan leikkausta kuvassa 10).

Takasilta pääsee vapaasti heilumaan jousenpitimien
holkeissa.

Ohjaus D on oikealla puolella ja ohjauspyörällä on
kaasunsäätövipu.

Vaihtotanko E on nopeuden vaihtamista varten ja tämän
vieressä oleva toinen tanko F vaikuttaa takapyörien jar-
ruihin. Voimansiirtoakselilla oleva jarru toimii polkimen
G avulla; toinen poljin H on moottorin kiihdyttäjäpoljin.

Imulla toimiva polttoaineen syöttölaite on asetettu kone-
peiton alle.

Polttoainesäiliö on asetettu kuljettajan istuimen alle.

Kojelaudalla on öljynpaineen mittari.

Moottori (kuvat 1 ja 2).

Yleisselostus.

Moottori on nelisylinterinen, ryhmään valettu, sylinterin
läpimitta 80 mm ja iskunpituus 180 mm.
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Kuva 1. Moottori (pituusleikkaus).

Kampiakseli lepää kolmella laakerilla, jotka saavat voite-
lunsa kampikammioon sijoitetun pumpun P avulla. Kaikki
venttiilit ovat samalla puolella ja niitä ohjaa yksi ainoa
nokka-akseli B. Venttiilin jouset ja puskimet ovat irroi-
tettavan kannen peittämät.

Nokka-akselia käyttävät hammaspyörät ovat suoria pyöriä.
Nokka-akseliin kiinnitetty hammasratas käyttää vuoros-

taan magneettoa käyttävään akseliin kiinnitettyä hammas-
ratasta.

5



Tähän samaan akseliin on kiinnitetty myöskin hihna-
pyörä tuulettajan käyttöhihnaa varten. Kaasuttaja on vent-
tiilien vastakkaisella puolella, imukanava kulkee keskeltä
läpi sylinteriryhmän yhtyen pituussuuntaiseen imuputkeen,
joka johtaa imuventtiileihin. Sytytystulpat ovat asetetut
imuventtiilien yläpuolisiin tulppiin.

Puhallushanat ovat asetetut venttiilien vastakkaiselle
puolelle.

Venttiilit ovat keskenään vaihdettavat ja ne toimivat
nokkien ja rullapuskimien avulla.

Kampikammion alaosa on riittävän suuri koko öljy-
varaston säilytystä varten (noin 5 litraa).

Moottorin selostus (kuvat 1 ja 2).

A. Sylinteri läpileikattuna

Kuva 1 Kuva 2

A. Kampiakseli
B. KaasuttajaB. Nokka-akseli

D. Puhallushana
C. Pakoventtiili

E. Männänrenkaaat E. Pakoputkiyhdistelmä

C. Männät
D. Kiertokanget

F. Vauhtipyörä F. Venttiilinjousi
G. Ohjaushammasrattaat
H. Oljysiivilä H. Nokka-akseli

G. Rullapuskin

I. Oljynpainejohdon varo-
venttiili

I. Käyntiinpanokammen sa-
kara

]. Sylinterin voitelukanavatJ. Tuulettajan hihnapyörä
K. Tuulettaja

M. Säädettävä tuulettajan kan-
natin

K. Oljyjohdon aukko sylin-
terissäL. Veden menoputki

R. Kiertokanki
Q Kaasuttajan ohjausvivut
L. Haarajohto painemittariin

N. Oljynheittorengas

T. Sytytystulppa
S. MagneettoP. Oljypumppu
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Fg 2

Kuva 2. Moottori (poikkileikkaus).
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(Katso samoin magneeton erikoisselostusta.)

Sytytys (kuva 3).

Räjähtävän kaasuseoksen sytytys tapahtuu korkeajänni-
tysmagneeton avulla.

Magneeton muodostaa pehmeästä raudasta tehty ankkuri
eli induktori I, joka pyörii kahden, magneettikenkiin A
kiinnitetyn napakappaleen B välissä. Induktorissa on kää-
mitys karkeata johtoa F, jossa syntyy primäärivirta sekä
käämitys G hienoa johtoa, jossa syntyy sekundääri- eli
korkeajännitysvirta. Kun induktori pyörii magneettisten
napakappaleiden välissä syntyy karkeassa johdossa induktion
vaikutuksesta vaihtovirta. Tämä virta katkaistaan induktorin
mukana pyörivän katkaisijan avulla silloin kun se on saa-
vuttanut korkeimman arvonsa. Tällöin syntyy primääri-
johdossa virtasysäys, joka synnyttää sekundäärikäämityk-
sessä niin korkean jännityksen, että se purkautuu sytytys-
tulpassa kipinänä. Korkeajännitysvirran jako neljään sytytys-
tulppaan tapahtuu magneettoon kiinnitetyn pyörivän virran-
jakajan avulla, joka pyörii puolella ankkurin kiertoluvulla.
Sytytys on asetettu kiinteästi aikaiseksi.

ZENITH kaasuttaja, vaakasuora malli
Malli 30 H K, kolmella hajoittajalla
Kaasuttajan toiminnasta erikoisselostus.

Kaasuttajan säätö.

Kaasuttajaa säädetään kahdella toisistaan riippumatto-
malla säätölaitteella, toinen on ohjauspyörällä ja sen muo-
dostaa käsivipu ja kaari; toinen on kiihdytyspoljin, joka
sijaitsee toisten poikimien oikealla puolella ja on yhdistetty
kaasuttajaan ohjauslaitteen alle kiinnitettyjen vipujen avulla.

Laitteeseen kuuluu sisäpuolinen vipu (kuva 14), johon
käsikaasuvivun liike vaikuttaa vääntävästi ohjauslaitteen
sisällä olevan ruuvin ja mutterin avulla. Tämä järjestely
sallii sen, että olkoon yläpuolisen käsivivun asento mikä
tahansa, voidaan kihdyttäjäpoljin aina painaa alas, ja se
palaa taas takaisin alkuperäiseen asentoonsa palautusjousen
vaikutuksesta.
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ZENITH MAGNEETON
KYTKINKAAVA

Kuva 3. Sytytys.
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Ilmansäätäjä.

Kolmella hajoittajalla varustetuissa kaasuttajissa on ilman-
säätäjä, jota ohjataan kojelautaan kiinnitetyn vivun avulla.
Sillä on kolme perusasentoa:

l:o Asento R lihavaa kaasuseosta varten, käytetään
käyntiinpantaessa;

2:o Keskiasento, joka vastaa normaaliajoa;
3:o Asento P, laihaa kaasuseosta varten, joka sallii

hyvin taloudellisen ajon, mutta, mutta jota ei pidä käyttää
aina vaan ainoastaan silloin kun ilman lämpötila sen sallii.

On koetettava ajaa jollakin asennolla normaalin ja P-asen-
non välillä mikäli mahdollista, etenkin tasaisella maalla
ajettaessa. Kaupunkiajossa on parempi jättää ilmansäätäjä
normaaliasentoon parempaa nopeudenkiihdytystä varten.

Jäähdytys (kuva 4).

Moottorin jäähdytys tapahtuu vedellä termosifonijärjes-
telmän mukaan.

Suuriläpimittainen tuulettaja V imee riittävän suuren ilma-
määrän tehokasta jäähdytystä varten ajoneuvon kaikilla
nopeuksilla. Tuulettaja on varustettu kuulalaakereilla ja
sitä käyttää hihna, jonka kiristys on säädettävissä tuuletta-
jan kannattimen asentoa muuttamalla.

Kuva 4. Jäähdytys.
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Kuva 5. Imusyöttäjä.

Polttoaineen syöttö (kuva 5).
Polttoaineen syöttö kaasuttajaan tapahtuu VVeymannin

imusyöttölaitteen avulla, joka on asetettu suojuslautaan kone-
suojuksen alle.
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Selostus. — Imusyöttölaitteen muodostavat seuraavat
pääosat: Koho A, joka ohjaa suoraan venttiilin B avulla
ilmantuloaukkoa C. Koho nostaa vipua D ja siihen kiinni-
tettyä venttiiliä E, joka määrätyllä hetkellä sulkee moot-
torin imuputkeen yhdistetyn imuaukon F.

Kohokammion alaosassa on liikkuva venttiili G, joka
päästää kohokammion tyhjenemään sinne imetyn bentsiinin
omasta painosta ja joka on senverran tasapainossa, että
kammiossa oleva imu pitää sen suljettuna. Laitetta ympä-
röivä säiliö on riittävän suuri jotta polttoainetta riittää
moottorille imun vaihdellessakin. Putki L pitää säiliön
yläosan ulkoilman kanssa yhteydessä, joten siinä aina on
sama paine kuin ulkoilmassakin.

Toiminta. — Koho on alimmassa asennossaan; painonsa
avulla sulkee se ilmaaukon C. Sulkuventtiilin vipu D on
alhaalla ja venttiili E on auki ja moottori imee putkesta F.
Bentsiini tuleee putkesta K, nestepinnan noustessa nousee
myöskin koho. Kun koho on noussut tarpeeksi, työntää
se vipua D, joka sulkee imuaukon samaan aikaan kun
ilma-aukko avautuu. Nesteen paino, joka ei enä ole tasa-
painossa imun kanssa, aukaisee venttiilin G ja neste painuu
syöttösäiliöön.

Koho painuu nopeasti takaisin ja toiminta uusiintuu
kuten äskenkin.

Huom. — VVeymannin imulaitteen kansi on sinetöity.
Laitetta ei saa avata ja jos se lakkaa toimimasta, on se
palautettava meille tai meidän edustajallemme.

Säätäjä (kuva 6).

Kuorma-autojemme moottorit ovat varustetut säätäjällä,
joka vaikuttaa kaasumäärään.

Säätäjän periaate ja toiminta on seuraava: moottorin
puolella nopeudella pyörivän nokka-akselin hammasrattaassa
on kaksi määrätyn painoista painoa C, jotka tavallisesti
ovat akselissa kiinni ja liikkuvat kahdessa hammasrattaaseen
kiinnitetyssä tapissa. Keskipakoisvoiman aiheuttama pai-
nojen siirtyminen vaikuttaa säteettäisten vipujen B avulla
tappiin E, ja sen kautta vipuihin F ja G, jotka vuorostaan
vaikuttavat moottorin kaasunkuristusläppään. Kuristusläpän
sulkeutuminen aikaansaadaan vivun I ja tangon H avulla,
joka viimemainittu on kytketty suureen vipuun G.
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Kuva
6.

Säätäjä.

Tankoon H on yhdistetty palautusjousi J, joka pyrkii
aukaisemaan kuristusläppää ja siis vastustaa säätäjän toi-
mintaa. Tämän jousen sopiva säätö hidastuttaa säätäjän
toimintaa, joten säätäjä joutuu toimimaan ja säätää moottorin
ylimmän kiertoluvun korkeammaksi. Sopiva nopeus kuorma-
autojemme 12—35 HV moottoreille on 1500—1800 kier-
rosta minutissa.
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Voitelu (kuva 7 ja 8).

Moottorin voitelu tapahtuu itsetoimivasti hammasratas-
pumpun P avulla, joka sijaitsee moottorin kampikammiossa
keskilaakerin alla, painaen öljyn päälaakereihin läpiporatun
kampiakselin kautta, moottorin eri laakereihin ja kiertokan-
gen päihin.

Kiertokankien päistä öljy nousee onttoja kiertokankia
pitkin aina männäntappeihin saakka. Liikaöljy putoaa alas
kampikammioon, joka samalla on öljysäiliönä.

Pumppu ei ime Öljyä uudelleen ennenkuin se on käy-
nyt siivilän D läpi.

Oljyvaroventtiilistä haaraantuva putki varustaa sylinterien
seinämät öljyllä.

Kojelaudalla oleva painemittari ilmoittaa kulloinkin val-
litsevan öljynpaineen ja varoventtiili A rajoittaa tämän pai-
neen noin 1 kilon paikkeille.

Moottorin kampikammion etuosassa on ilmaputki B, joka
samalla on öljytäyttöaukko.

Moottorin oikealla sivulla on öljynkorkeuden osoittaja
C, jonka muodostaa koho, jonka varsi kulkee kahdella
asteikolla varustettua ohjausta pitkin. Oikeanpuoleisessa as-
teikossa ei ole muuta kuin kaksi merkkiä O ja M, jotka
kaksi kirjainta ilmoittavat pienimmän ja suurimman öljy-
määrän, jonka tulee olla kampikammiossa. Tämän pinta-
korkeuden osoittajan tehtävänä on ilmoittaa öljypumpun toi-
minta siinä tapauksessa, että painemittari on vioittunut ja
tapahtuu se seuraavasti:

Moottorin seistessä tarkastetaan millä asteella osoittajan
sisäputki pysähtyy. Moottori pannaan käyntiin. Jos pumppu
toimii, voidaan nähdä öljynpinnan laskevan yhden tai kaksi
astetta.

Voimansiirtolaitteet.
Kytkin (kuva 9).

Kytkin on käännetty nahkakartiokytkin. Aluminisen kar-
tion pinnalle on niitattu nahkahankauspinta.

Kartio A puristuu jousen paineesta vauhtipyörään C
kiinnitetyn teräksisen kartion B sisään. Tässä ulommassa
kartiossa on joukko juostavia leikkauksia, jotka muodos-
tavat joustavan kytkinpinnan ja tekevät kytkennän pehmeäksi.
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Kytkinjousen paine vaikuttaa kampiakselin jatkolla olevaan
kuulalaakeriin D. Tässä järjestelmässä ei kampiakseliin vai-
kuta mikään vapaa paine niin pian kuin kytkin on toiminnassa.

Kuva 7. Moottorin voitelu.

Kytkimen irroitus tapahtuu polkimen E avulla, jokaon kiin-
nitetty vaihdelaatikkoon ja joka vaikuttaa vipuun F painaen kar-
tion A sisäänpäin irralleen vauhtipyörään kiinnitetystä kartiosta.
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Vaihdelaatikko
(kuva 9).

Vaihtolaitteeseen
sisältyy neljä nope-
utta eteen- ja yksi
taaksepäin. Neljäs
nopeus on suoraan
kytketty.

Eri nopeudet ja
suunnanvaihto saa-
daan aikaan siirtä-
mällä pyörästöjä I
ja J.

Väliakselia käyt-
tavat hammasrattaat
1 ja 2.

Ensimäinen no-
peus saadaan kytke-
mällä yhteen ham-
masrattaat 3 ja 4;
toinen nopeus kytke-
mällä yhteen ham-
masrattaat 5 ja 6;
kolmas nopeus kyt-
kemällä yhteen ham-
masrattaat 7 ja 8;
neljäs nopeus kytke-
mällä toisiinsa ham-
masrattaan 7 sisä-
hammastus ja 1 pääs-
sä oleva ulkoham-
mastus.

Kuva 8. Moottorin voitelu
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Taaksepäinkulku
saadaan aikaan kyt-
kemällä toisiinsa en-
simäisen nopeuden
hammasratas 4 ja
välihammasratas 9,
joka pyöriessään vas-
takkaiseen suuntaan,
kuin väliakseli K,
muuttaa valta-akse-
lin kiertosuunnan.

Huom. — Väliham-
masratas 9 on aina
väliakselin K kanssa
yhteydessä hammas-
rattaan 10 kautta.

Aina kun joku no-
peus on vaihdettuna
toimimaan on vas-
taava hammasratas
lukittu paikoilleen
sen akselia painavan
kuulasäpin avulla ja
toimivat nämä säpit
itsetoimivasta kunkin
vaihteen kohdalla.CHANGEMENT

DE
VITESSE

Kuva 9. Kytkin ja vaihdelaatikko
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Takasilta (kuva 10).

Takasillan muodostavat kaksi lujaa putkea A ja B, jotka
ovat kiinnitetyt koppaan C, jonka sisässä on tasauspyörästö
ja kaksinkertainen nopeudenvaihto.

Kopan etupäähän on ruuveilla kiinnitetty kardaaniakselin
suojusputki, joka samalla toimii vääntövipuna.

Voimansiirtoakseli T, jonka vaihdelaatikon puoleisessa
päässä on kardaaninivel, kulkee mainitun putken sisällä
siirtäen liikkeen kartioratakseen D, joka on yhteydessä
väliakselilla E olevan kartiohammaspyörän kanssa.

Tasauspyörästöä kuljettaa pari suoria hammasrattaita,
joista pienempi on kiinnitetty väliakselille E ja suurempi
on kiiloilla kiinnitetty tasauspyörästön koppaan.

Tasauspyörästön koppa on kahdesta puolikkaasta, sen
sisällä ristiakselilla on neljä vaakapyörää, joista kaksi näkyy
kuvasta merkittyinä numeroilla 1 ja 2. Nämä vaakapyörät
ovat yhteydessä planeettipyörien 5 ja 6 kanssa. Näiden
hammaspyörien navat ovat sisäpuolelta kiilaurilla varustetut
ja niihin pistävät takapyöriä käyttävien akselien samallaisilla
kiilaurilla varustetut päät.

Takasillan ulkopäässä ohjaavat näitä akseleita lujat
kuulalaakerit, joista kaksi painelaakeria kannattaa akselin-
suuntaiset kuormitukset.

Ohjaus (kuva 13).

Ohjauspyörän alapuolella olevan ohjausputken alapäässä
on koppa, jonka sisässä on ruuvi ja sen yhteydessä ruuvi-
sektori S.

Tämän sektori on kiinnitetty sitä kannattavaan akseliin,
jonka toiseen päähän on kiinnitetty ohjausvarsi. Ruuvin
päittäispaineen ottavat vastaan kuulalaakerit. Ohjausvarsi
on yhdistetty etupyöriin kuulanivelillä varustetun ohjaus-
tangon avulla (katso rungon kuvaa).

Oikea ja vasen pyörä ovat yhdistetyt keskenään kahden
vivun ja yhdistystangon avulla, vipujen ja tangon liitekohdissa
on samoin kuulanivelet. Näissä kuulanivelissä on toisella
puolen kiinteä laakerinpuolikas ja toisellapuolen painavat
laakerinpuolikkaita lujat jouset, joiden tarkoituksena on estää
holkkuminen ja vaimentaa etupyörien aiheuttamat sysäykset.
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Kuva 10. Takasilta.



Rungon selostus (kuva 11).

A. Moottori.
B. Vaihdelaatikko.
C. Kytkinpoljin.
D. Ohjauspyörä.
E. Vaihtotanko.
F. Käsijarrutanko.
G. Jarrupoljin.
H. Kiihdyttäjäpoljin.
I. Takasillan koppa.
J. Kardaniakselin suojusputki
K. Ohjauksen yhdistystanko.
L. Ohjaustanko.
M. Käsijarrun vetotanko.
N. Käsijarrujen tasaustangot.
O. Tuuletusaukko.

Jarrut (kuva 12).

Vaihdelaatikon takapäähän sijoitetussa jarrussa on ulko-
puoliset jarrukengät. Se toimii oikeanpuoleista poljinta pai-
nettaessa ja sen vivut ovat sitten sovitetut, että kohtuulli-
sella voimalla aikaansaadaan tehokas ja pehmeä jarrutus.

Jarrukenkien kiristys toimii kaksoisvivun A avulla, joka
on laakeroittu ylempään jarrukenkään B.

Työnnettäessä polkimeen yhdistettyä tankoa C liikkuu
vipu A vetäen muassaan varren D, joka on kiinnittetty
alempaan jarrukenkään ja panee sen kosketuksiin jarrurum-
mun kanssa samaan aikaan kuin ylempi jarrukenkä kos-
kettaa jarrurumpua suoraan kaksoisvivun vaikutuksesta.

Jarrun tarkistus tapahtuu käsiruuvin F avulla, joka kier-
tyessään varren D kierteillä lähentää toisiinsa jarrukengät ja
tasoittaa siten kummankin kulumisen. Painoruuvin H avulla
lähennetään alempaa jarrukenkää jarrurumpuun ja tasoi-
tetaan siten kummankin jarrukengän välit yhtä suuriksi
jarrurummusta.

Takapyörien jarrut ovat varustetut sisäpuolisilla jarru-
kengillä. Jarru toimii käsivivun ja vetotankojen sekä tasoi-
tusvipujen avulla.
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Kuva 11. Runko.



Kuva 12. Jalkajarru.

TOINEN OSA

VOITELU JA TARKISTUS
Käytettävän öljyn laatu.

Näissä moottoreissa käytetään tavallisesti talvella Vacuum
Oil Companyn autoöljyä Arctic ja kesällä sekä käytetyille
moottoreille A öljyä.

Ellei kuitenkaan suosittelemaamme öljyä ole saatavissa,
voidaan muutakin hyvälaatuista öljyä käyttää kunhan se
täyttää seuraavat vaatimukset:
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Kuva 12. Jalkajarru.

2:o Sen tulee olla neutraalista, ts. siinä ei saa olla hap
poja eikä emäksiä, jotka syövyttämällä voitelupintoja aihe
uttavat vahinkoja.

1:0 Sen tulee olla mineraalista alkuperää ilman mitään
kasvi- tai eläinkunnasta saatuja lisiä.

Koeteltavasta öljystä pannaan tippa kiilloitetulle metalli-
levylle; neljänkymmenenkahdeksan tunnin kuluttua pyyhitään
levy kuivaksi, jolloin öljytipan paikasta ei saa näkyä jälkeä-
kään.

On olemassa sangen yksinkertainen keino öljyn neutrali-
suuden tutkimiseksi.
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Paksu sylinteriöljy ja vaseliini.
Rasvan tulee olla ehdottoman neutraalista, siinä ei saa

olla mitään lisäaineita, kuten bariumsulfaattia, talkkia, tärk-
kelystä tms. jotka ainoastaan lisäävät rasvan tilavuutta lisää-
mättä sen voiteluominaisuuksia.

Hyvän rasvan tulee kokonaisuudessaan liueta bentsiini-
alkoholi seokseen jättämättä mitään edellämainituita aineita
sisältävää pohjasakkaa.

Kaikkiin jousitappeihin ja ohjausniveliin on mielummin
käytettävä sylinteriöljyä. Takasillassa on käytettävä yksino-
maan sylinteriöljyä.

Moottorin voitelu (kuvat 7 ja 8).

Moottorin kampikammion pohja muodostaa varaöljysäiliön.
On hyvä usein tarkastaa tämän öljyreservin suuruutta kohon
E asennosta, siihen kiinnitetyn mittapuikon pää liikkuu nimit-
täin kahden kiinteän merkin välillä, jotka osoittavat sallitun
suurimman ja pienimmän öljymäärän säiliössä.

Oljyntäyttö tapahtuu ilma-aukon B kautta.
Ei pidä unohtaa, että öljyn käyttäminen huonontaa sen

voiteluominaisuuksia. Tulee siis tyhjentää moottorin kampi-
kammio kokonaan noin joka 1,200— 1,500 kilometrin ajon
jälkeen tyhjennyshanasta.

Kun tämä tehdään, irroitetaan myöskin öljypumpun imu-
putken alla oleva siivilä ja puhdistetaan. Tätä varten on
kampikammion alla keskellä oleva tulppakansi ruuvattava
auki.

Käyntiin pantaessa, ennenkuin öljy vielä on lämminnyt,
juoksee se hyvin vaikeasti öljyputkiston eri aukoista ja
painemittari näyttää hyvin suurta painetta. Niin pian kuin
moottori on lämminnyt ja saavuttanut tavallisen kulkunopeu-
tensa tulee öljynpaineen vaihdella lk kg:n ja IV2 kg:n
välillä.

Jos öljynpaine laskee alle neljänneskilon tai jos mittarin
osoitin näyttää väärin, on öljyn pinta tarkastettava kampi-
kammiosta. Siinä tapauksessa, että öljynpinta on tarpeeksi
korkealla, on katsottava onko öljypumpun imuputkea ympä-
röivä siivilä mahdollisesti tukossa.

Jos paine kokonaan häviää vaikka öljyä on riittävästi ja
siivilä puhdistettu, on vakuutauduttava pumpun toiminnasta
ja liitosten tiiviydestä ja tätä varten on kampikammion ala-
puoli irroitettava.
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Nopea tapa tarkastaa toimiiko pumppu on ruuvata irti
ylemmän venttiilin sulkutulppa A moottorin pyöriessä tyhjään.
Jos pumppu toimii, juoksee öljyä runsaasti. Jos moottori
savuaa, on katsottava ettei kampikammiossa ole liikaa öljyä.
Päinvastaisessa tapauksessa on savuamisen syynä joko epä-
tiiviit männärenkaat tai liian väljät kiertokangen, kammenta-
pin tai kampiakselin alalaakerit. Tässä tapauksessa on
moottori korjattava.

Kytkimen voitelu (kuva 9).

Käännetään kytkinkaartiossa oleva öljyaukko O ylöspäin
ja tipautetaan siihen muutama tippa öljyä (voitelu toimitetaan
pari kolme kertaa viikossa).

Vaihdelaitoksen voiteleminen.
Vaihdelaatikossa pyörivät hammaspyörät keskipaksussa

öljykylvyssä. Öljyvuotojen ja muiden syiden aiheuttaman
öljynhukan välttämiseksi on öljynkorkeus tarkastettava noin
joka 1,500 kilometrin päästä.

On viisasta silloin tällöin tarkastaa öljynkorkeutta vaihde-
laatikossa. Sopiva öljynkorkeus on alemman vaihtoakselin
tasalla.

Oljynpinnan tarkastamista varten irroitetaan vaihdelaati-
kon sivulla oleva öljymittapuikko painamalla sitä peittävää
tulppaa ja vääntämällä kunnes sulkukansi kääntyy kahden
kannessa olevan korokkeen välillä. Mittapuikko on jonkun
osan pituuttaan öljyinen. Merkit osoittavat tarkastuksessa
ylimmän ja alimman oljynpinnan. Vaihdelaatikon etupään
alimpaan kohtaan on asetettu tulppa sen tyhjentämistä varten.

Kardaninivelen voitelu.
Kardaninivelen voitelu tapahtuu vaihdelaatikosta tulevan

sivujohdon kautta. Kuvasta 9 näkyy P:n kohdalla yksi
niistä kanavista, jotka johtavat sisäkkäin olevien akselien
välistä öljyä kardanin ja vaihdelaatikon yhtymä kohtaan. Liik-
kuva pallomainen tiivistyslevy sallii kardaniakselin liikkumi-
sen samalla kuitenkin sulkien aukon.

Joka 500 kilometrin päästä on öljynkorkeus tarkastettava
irroittamalla kardanikoppaan ruuvattu tulppa merkkilevyn
nuolen ollessa ylhäällä. Öljyä kaadetaan tulpan aukon tasalle.
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Takasillan voitelu.

Takasilta on myöskin täytetty öljyllä kopan kuoressa
olevaan suureen aukkoon asti. On kuitenkin hyvä silloin
tällöin tarkastaa, että takasillassa on tarpeellinen määrä
öljyä irroittamalla kannessa oleva ruuvitulppa. Öljyn tulee
olla puolivälissä kopan korkeutta.

Öljyä lisättäessä on suositeltavaa käyttää sylinteriöljyn
tapaista paksua öljyä esim. Vacuum Oil Companyn Mobiloil
C:tä.

Pyörien voitelu.

Akselilaakerien ja pyörännapojen voitelu on tehtävä huo-
lellisesti joka kerta kun pyörät irroitetaan ja pannaan pai-
koilleen (tämä on tehtävä joka 4,000 kilometrin päästä).

Ennenkuin napa pannaan paikoilleen ovat ensin akselit,
napa ja kuulalaakerit huolellisesti puhdistettavat ja napa
täytettävä vaseliinilla. Napa asetetaan paikoilleen akselille,
ulomman laakerin eteen asetetaan aluslevy ja mutteri var-
mennetaan.

Ei tule unohtaa panna takaisin paikoilleen sokkanaulaa
ja senjälkeen navan kantta.

Sama koskee takapyöriä ja kun napa on irroitettu akse-
lista tarvitsee vain irroittaa huoparenkaan pidinlevy P (ku-
vassa 10), joka peittää ison kuulalaakerin, täyttää laakeri
vaseliinilla ja sulkea senjälkeen se uudellen.

Eri voitelukohdat. — Kertausta.

Katso rungon piirrosta, josta mustalla pisteellä merkittynä
näkyvät öljyä tarvitsevat voitelukohdat.

Joka 200 kilometrin päästä:
On tarkastettava öljynkorkeus kampikammiossa kohon

osoittimen avulla.

2:o Käsijarrutangon nivelet ja vivut;
3:o Jarru- ja kytkinpolkimien laakerit;

Joka 500 kilometrin päästä:
Voideltava öljykannulla:
l:o Tuulettaja;
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4:o Kytkinkartion ohjauslaitteet;
5:o Kaasuttajan ja kiihdyttäjäpolkimen ohjausnivelet
6:0 Etuakselin olkatapit;

Sylinteriöljyllä tai vaseliinilla:
Rungon piirroksessa ympyrällä merkityt rasvakupit täy-

tetään vaseliinilla:
l:o Taka- ja etujousien tapit ja erikoisesti takajousen piti-

men rasvakupit;
2:o Ohjaustangon rasvakupit;
3:o Yhdistystangon rasvakupit
4:o Ohjauskotelon rasvakupit;
5:o Kardaniakselin ohjauslaakerin rasvakuppi.

Joka 1,500 kilometrin päästä:
l:o Uusittava moottorin öljy;
2:o Täydennettävä vaihdelaatikon öljy;
3:o Tipautettava muutama tippa öljyä magneeton öljytys-

reikiin, samoin valaistusdynamon ja käyntiinpanomoottorin
öljytysreikiin;

4:o Tarkastettava kardaninivel ja täydennettävä tulpan
kautta kuten aikaisemmin on erikseen mainittu.

Joka 4,000 kilometrin päästä:
l:o Uusittava takasillan ja vaihdelaatikon öljy;
2:o Etupyörien laakerit ja navat täytettävät vaseliinilla.

Moottorin tarkastus.
On suositeltavaa, että moottoria ei panna käyntiin ennen-

kuin on suoritettu lyhyt tarkastus ettei koneistoon ole unoh-
dettu mitään työkaluja eikä liikkuvilla osilla ole mitään
esteitä edessään. On myöskin hyvä tarkastaa, että kytkin,
ohjauslaite ja jarrut ovat asianmukaisessa kunnossa.

l:o Asetetaan joku mäntä, esim. l:n sylinterin, sytytys-
asentoonsa. Tässä sylinterissä tulee sytytyksen tapahtua
silloin kun vauhtipyörälle vedetty merkkiviiva merkillä „All.
1-4" on sylinterin taakse kiinnitetyn merkkinuolen kohdalla.

Sytytyksen tarkistus (kuva 3).

2:o Tarkastetaan että magneeton virranjakajain hiili on
hyvin kosketuksessa vastaavan l:n sylinterin koskettimen
kanssa.
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3:o Poistetaan virrankatkaisulaitteen suojuskansi.
Katkaisuvivun ruuvi aukeaa samassa silmänräpäyksessä

kun merkkiviiva „All. 1-4" tulee nuolimerkin kohdalle.

Sytytystulpat.

Tulpan kärkien välin tulee olla 0,4 mm. Koska mag-
neeton antama kipinä on hyvin kuuma, polttaa se tulpan
kärkiä joten kärkien väli suurenee. Tällöin on tarpeellista
lähentää niitä toisiinsa kulumisen mukaan. Liian suuret
kärkien välit tekevät moottorin käyntiinpanon vaikeaksi.

Magneeton hoito.

l:o Tiputetaan muutama tippa öljyä voitelureikiin.
2:o Hyvin hienolla viilalla puhdistetaan platinakosketti-

mien kärjet kun ne alkavat mustua. Niiden aukeamisvälin
katkaisussa tulee olla likipitäin 0,3 mm.

3:o Tarkastetaan, että harjanpidin ja sen hiiliharja ovat
hyvässä kunnossa. Vian sattuessa tarkastetaan ensin tulp-
pien kärkivälit ja vasta senjälkeen virrankatkaisijalaite.

Venttiilien tarkistus.

Venttiilien aukeamis- ja sulkeutumishetket ovat säädetyt
kerta kaikkiaan saman aikaisesti moottoria koottaessa, jos
kuitenkin moottori jostakin syystä on ollut hajalla ja on
välttämätöntä tarkastaa venttiilien asetus on muistettava,
että sylinterit ovat numeroidut edestä taaksepäin ja että
tarkoin sillä hetkellä, jolloin venttiilinpuskin koskettaa vent-
tiiliä, vauhtipyörällä olevat merkit ovat ihan kiinteän merkin
kohdalla.

Vauhtipyörällä olevat merkit tarkoittavat:
O A = imuventtiili avautuu;

Oikealla tarkistuksella on venttiilin ja puskimen ilmaväli
15—20/100 mm.

FA = imuventtiili sulkeutuu;
OE = pakoventtiili avautuu;
FE — pakoventtiili sulkeutuu;
AL = aikainen sytytys.
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Kuva
13.

Tarkistusmerkit
vauhtipyörällä.

Tuulettajan hihnan tarkistus (kuva 4).

On hyvä tarkastaa, että tuulettajan hihna on tarpeeksi
kireällä kuljettaakseen sitä ympäri.

Kiristämistä varten irroitetaan tuulettajan alustan ylempi
kiinnitysruuvi. Tätä alustaa väännetään nyt alemman akse-
linsa ympäri kunnes hihna on tarpeeksi kireällä ja ylempi
kiinnitysruuvi kiinnitetään paikoilleen, tämä tarkistus on teh-
tävä silloin tällöin ja etenkin ennen lähtöä vuoristomatkalle.
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Erilaisia tarkistuksia.

Kytkin (kuva 9).

Käytettäessä kuluu kytkinkartio, josta on seurauksena,
että se tunkeutuu liian syvälle vauhtipyörässä olevaan vasta-
kartioon. On pidettävä vaarin, ettei kytkimen jousen työntö
pääse vaikuttamaan polkimen vipuun. Tämän pitää aina
päästä painumaan noin 1 sm verran ennenkuin se vaikuttaa
kytkimeen. Aina sitä mukaan kuin kartio tunkeutuu syvem-
mälle, on mainitun 1 sm välin ylläpitämiseksi tarpeellista
säätää poljinta ja irroitusvipua yhdistävän tangon pituutta.
Tässä tangossa on vastamutterilla varustettu säätöruuvi,
jonka avulla tangon pituuden voi tarpeeksi tarkoin säätää.

Jotta nahka pysyisi hyvässä kunnossa ja kartio säilyt-
täisi pehmeytensä, on hyvä silloin tällöin voidella sitä hie-
man joko öljyllä tai talilla.

Tämän lisäksi on ulkopuolinen kartio varustettu jousta-
villa levykielillä, joiden tarkoituksena on lisätä kytkennän
pehmeyttä. Pitemmän käytön jälkeen on näiden kohdalle
lisättävä nahkaa tai on nahka uusittava. Kytkin on tätä
varten kuitenkin otettava hajalle (katso kuvaa 9).

Hajoitus tapahtuu seuraavasti:
Painamalla irroituspoljinta saatetaan ensin reikä 16 kana-

van 17 kohdalle ja senjälkeen työnnetään reikään teräs-
puikko pitämään kartiota irtikytketyssä asennossa.

Senjälkeen painetaan polkimen irroitusvipu alas, irroite-
taan vasemmalla puolella oleva ohjausholkki (19 kuvassa
n:o 12) ja annetaan sen liukua akseliansa pitkin aina irroi-
tushaarukkaan saakka, käännetään irroitusvipua 90° ja työn-
netään sitä vasemmalle kunnes sen oikean puoleinen pää
irtaantuu kääntötapistaan.

Tämän jälkeen avataan ruuviavaimen avulla pitkät ruuvit,
jotka kiinnittävät valetun kartion vauhtipyörään, senjälkeen
irroitetaan ruuvit 20, jotka kiinnittävät kartion A kiilaurilla
varustettuun kytkinholkkiin (15). Tämä kytkinholkki työn-
netään taaksepäin joten saadaan tarpeeksi tilaa koko kytki-
men vetämiseen taaksepäin ja sen täydelliseen hajoittami-
seen. Tämän viimemainitun tehtävän aikana on katsottava
ettei reikiin 16 ja 17 työnnetty puikko, joka pitää jousta
kokoonpuristettuna, pääse putoamaan.

Kytkintä koottaessa menetellään samalla tavalla mutta
päinvastaisessa järjestyksessä.
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Ohjauksen tarkistus (kuva 13).

Kun ohjaukseen on tullut kuollutta käyntiä ja ohjaus-
pyörä kääntyy huomattavan kulman ilman että etupyörät
kääntyvät mukana, on tarkastettava ovatko ohjaustangon tai
yhdistystangon! kuulanivelien jouset pehmenneet tai katken-
neet. Kummassakin tapauksessa ovat ne uusittavat. Samoin
on tarkastettava onko ohjausruuvissa alhaalla ohjauskote-
lossa pitkittäistä liikuntavaraa.

Vian poistamiseksi tässä tapauksessa on avattava messin-
kiseen ohjauskoteloon kulkevan putken sulkumutteri ja vään-
nettävä sitä sopivaan asentoon tähän putkeen juotetun prons-
sisen hoikin G lovista. On huolehdittava siitä että tätä
ennen ohjauskotelon neljä ylintä ruuvia ovat irroitetut.

Kun havaitaan, että ruuvilla ei enää ole pitkittäistä lii-
kettä ja ettei ohjaus kuitenkaan ole jäykkä, kiinnitetään taas
huolellisesti kaikki aikaisemmin irroitetut ruuvit.

Huolellisesti on tarkastettava, että ruuvi T, joka kiinnit-
tää keskitapin ohjaustankoon on kunnollisesti kiinni.

Jarrujen tarkistus.
Jarrujen tarkistus on varmuuskysymys ja on se suori-

tettava mitä suurimmalla huolella.
On erittäin tärkeätä koetella jarrujen toimintaa ajossa

ennenkuin voi olla varma niiden moitteettomasta toimin-
nasta.

Käsijarru.

Kun tämä jarru on hyvin tarkistettu, ei jarrutankoa tar-
vitse vetää kuin noin puoliväliin sen hammaskaarta. Aina
sitä mukaan kuin jarrukengät kuluvat lisääntyy tämä matka;
tulee tarpeelliseksi tarkistaa jarrua.

Tätä varten tarvitsee vain lyhentää vetotankoa, joka
yhdistää etuvivun takimmaisiin vipuihin. Vetotangossa on
sylinterimäinen ruuvilaite ja lukkomutterit, jotka voidaan vään-
tää yhtä pitkät matkat halutun tarkistuksen mukaan.

Jalkajarru.

On katsottava, että polkimen ollessa alimmassa asennos-
saan, sen jalkalevy on vähintään 15 mm erossa lattialaudoista.

Kun tämä varmuusväli pienenee jarrukenkien kuluessa,
on ryhdyttävä tarkistukseen. Tämä tehtävä suoritetaan kuten
jo aikaisemmin mainittiin jalkajarrua selostettaessa.
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Kuva 14. Ohjaus.

Ei pidä unohtaa tarkistaa alempaa painoruuvia F.
Jarrukenkien kulutuspinnat ovat mieluummin uusittavat

ennenkuin ne ovat loppuun kuluneet, jotta vältettäisiin itse
jarrukenkien vahingoittuminen.
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Kuva 14. Ohjaus.

Irroitettavat „Michelin" pyörät.

Irroitettavia Michelin pyöriä käytettäessä kuormavau-
nuissa on välttämätöntä uudelleen kiristää kiinnitysruuvit
joka kerta kun on joko uusi pantu pyörä tai vaihdettu
toinen niin pian kun vaunu on kulkenut muutaman kilo-
metrin.

Tämän lisäksi on hyvä näitä pyöriä asetettaessa tasoit-
taa pulttien juuret, pallomaiset mutterit ja niiden sijat pyö-
rillä, jotta keskenään kosketuksiin tulevat pinnat olisivat
ehdottomasti asianmukaisessa kunnossa.

Akselit tulee huolellisesti rasvata.
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KOLMAS OSA

VAUNUN OHJAUS
A. Käyntiinpano, kun moottori ei pitkään aikaan

ole ollut käynnissä.

Kun moottori ei pitkään aikaan ole ollut käynnissä
(esim. vaunun korin valmistumisen jälkeen) on hyvä antaa
moottorin käydä tyhjään useamman minutin ajan jotta kam-
pikammiossa oleva öljy saisi vähitellen lämmitä. Liian
nopea käyntiinpano ja kuormitus voi joskus vahingoittaa
moottoria vakavasti.

B. Uuden moottorin käyntiinpano.
Uuden moottorin ei saa antaa pyöriä täydellä teholla

ensimäisen 500 kilometrin matkalla. Tämä varovaisuustoi-
menpide on otettava huomioon, sillä siitä riippuu moottorin
kestävyys ja moitteeton toiminta.

C. Toimenpiteitä ennen liikkeellelähtöä.
On katsottava, että säiliössä on polttoainetta ja että

poltoainehana kaasuttajaan on auki.
Jos on tarvis lisätä polttoainetta, on käytettävä hyvin

hienolla metallikangassiivilällä varustettua suppiloa estämään
epäpuhtauksia pääsemästä säiliöön.

Vettä lisätään jäähdyttäjään, katsotaan että vaihtotanko
on tehottomassa asennossa ja että käsijarru on kiinni.

Kaasuvipua avataan hieman.
Tartutaan käsikampeen ja painamalla eteenpäin saate-

taan se paikoilleen; moottoria väännetään alhaalta ylöspäin
samaan suuntaan kuin kellon osoittimet.

Käsikammen saa tarttumaan asentoonsa kahdessa eri
kohdassa; valitaan niistä edullisin, jossa helposti voittaa
puristuksen ja välttää takaisinniskun. On edullisempaa jos
kampeen vaikuttaa suurin voima noin neljännesmatkan
päässä sen ylöspäin mennessä.

Ellei moottori lähde käyntiin, on tarkastettava tuleeko
kaasuttajaan hyvin poltoainetta. Tarpeen vaatiessa, kylmällä
ilmalla, lasketaan puhallushanoista muutama tippa bentsiiniä
sylintereihin. •*
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Sen jälkeen kun moottori on lähtenyt käyntiin ei ole
hyvä heti kiihdyttää sitä täyteen nopeuteen. Kylmällä ilmalla
on hyvä antaa moottorin käydä muutaman minutin ennenkuin
lähdetään ajoon.

D. Vaunun ohjaus.

Liikkeelle lähtö.

Kuljettaja tarttuu ohjauspyörään vasemmalla kädellään
sekä pitää vasemmalla jalallaan kytkinpolkimen alaspai-
nettuna.

Tämän jälkeen hän irroittaa käsijarrun sekä painaa sen
jälkeen vaihtotankoa eteenpäin saadakseen sen tehottomasta
asennostaan ensimaiseen nopeuteen.

Jos tällöin tuntuu kevyttä vastustusta, ei vipua saa
väkisten painaa vaan vasenta jalkaa on hieman nostettava
ja heti painettava äkisti takaisin ja vaihtotanko vietävä
keveällä liikkeellä eteenpäin kunnes se on vaihteessa ilman
ponnistusta ja väkivaltaa.

Tämän jälkeen nostetaan vasenta jalkaa vähitellen kyt-
kentää varten.

On vältettävä äkillisiä kytkemisiä.

Nopeuden vaihtaminen.

Jotta päästäisiin nopeudesta toiseen suurempaan on kyt-
kin aina irroitettava. Vaihtotanko pannaan tämän jälkeen
haluttuun loveen kulissilla ja kytkeminen toimitetaan peh-
meästi kuten äsken mainitttiin.

Kun halutaan palata pienempään nopeuteen ei sitä pidä
koettaa tehdä yhtäjaksoisesti vaan on yritettävä tehdä se
tyhjäänkäynnin avulla niin että vaunun nopeus jotakuinkin
vastaa sitä nopeutta, jossa halutaan saada vaihde toimimaan.

On olemassa hyvin nopea menettelytapa nim. kytkimen
irroituksen jälkeen pannaan vaihtotanko tehottomaan asen-
toon ts. kahden nopeuden väliin, kytkin kiinni ja kiihdyte-
tään moottoria ja vaihtotanko pannaan haluttuun nopeuteen.
Tällöin tulee irroittaa kytkin, nopeasti vaihtaa ja senjäl-
keen kytkeä uudelleen.

Muutettaessa eteenpäinkulusta taaksepäinkulkuun on aina
katsottava, että vaunu seisoo ja senjälkeen pannaan vaihto-
tanko taaksepäinkulkuasentoon.
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Pysäyttäminen.

Pysäyttämistä varten irroitetaan kytkin ja jarrutetaan
joko käsi- tai jalkajarrulla. Äkisti pysäytettäessä jarrutetaan
molemmilla jarruilla.

Pitkissä alamäissä, joissa täytyy käyttää jarrua, käyte-
tään kuumenemisen välttämiseksi vuorotellen kumpaakin
jarrua.

Pysäyttämisen jälkeen.

Senjälkeen kun vaunu on pysäytetty tai jätetään seiso-
maan määrätyksi ajaksi, tulee kuljettajan ennen poistumista
istuimeltaan katsoa, että vaihtotanko on varmasti tehotto-
massa asennossa ja käsijarru kiinni; hänen tulee aina
pysäyttää moottori ja sulkea polttoainehana.

HÄIRIÖITÄ MATKALLA.
Nämä häiriöt, vaikkakin harvinaisia, ovat kuitenkin mah-

dollisia.
Luulemme olevan hyödyksi seuraavassa mainita ne häi-

riöt, jotka voivat esiintyä useimmin.

1. Häiriöitä moottorin toiminnassa.

Häiriöt moottorin toiminnassa ovat nähtävästi useimmi-
ten syynä pysähtymiseen tai huonoon kulkuun.

Nämä häiriöt voivat johtua hyvin monesta syystä, jotka
kuljettajan tulee älykkyydellään keksiä.

Puristuksen puute.
Purituksen puute on seuraus vuodosta puristuskammiossa.

Vikaa saa hakea monesta kohtaa. On tarkastettava tulp-
pien kiinnitykset ja liitokset, venttiilitulpat ja kiristettävä ne
tarpeen vaatiessa. Venttiilit ovat hiottavat, jos tarkastet-
taessa huomataan etteivät enää pidä.

Jos niistä joku korvataaan toisella, on se tarkistettava
siten, että venttiilin varren ja sen puskimen väliin jää 0,2
mm ilmaväli venttiilin ollessa suljettuna.

Jos männänrenkaat eivät enää ole tiiviit, on niitä koe-
tettava puhdistaa bentsinillä ja jos niiden liikkumavara on
5/io mm ovat ne uusittavat.
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Sytytys ei toimi joissakin sylintereissä.

Tämän häiriön kuulee heti pakokaasujen äänestä.
Avamaalla yksitellen puhallushanat saadaan selville vial-

liset sylinterit. Tämän häiriön syyt voivat olla monenlaiset.
Päävikoja ovat seuraavat: Tulppaan tuleva johto on

poikki; se tulee uusia. Joskus sattuu, että johto katkeaa
eristyksen sisällä jättäen sen eheäksi. Joku kosketuskohta
on irti tai likainen ja on siis kiristettävä tai puhdistet-
tava. Joku tulppa on likainen joko noesta tai öljystä; puh-
distaminen riittää, mutta vaihtaminen uuteen on parempi.

Joku tulppa on katkennut tai sen eristys vikaantunut
pitkäaikaisesta kuumuudesta; se on vaihdettava uuteen.

Sytytystulpan kärkivälit ovat liian suuret; ne ovat pie-
nennettävät 0,3 —0,4 millimetriin.

Häiriö magneetossa johtuen likaisesta virranjakajasta tai
viallisesta hiiliharjasta.

Moottori pysähtyy kokonaan.

Moottorin pysähtyminen kokonaan voi johtua: lyhytsulusta
sytytyksessä; koko sytytysvirtapiiri on tarkastettava.

Liian suuri kärkiväli katkaisulaitteen platinakärjissä.
Kärjet ovat magneettoa seuraavalla erikoisavaimella lähen-
nettävät ja avaimella tarkistettavat noin 0,3 mm etäisyydelle
toisistaan.

Piatinakärjet ovat likaantuneet katkaisulaitteeseen tunkeu-
tuneesta öljystä; kärjet ja laite ovat puhdistettavat.

Hiiliharja on katkennut; se tulee korvata uudella.
Lyhytsulku maajohdon kautta; tämä havaitaan irroitta-

malla magneeton maajohto kiinnitysruuvistaan.
Magneeton tarkistus ei ole oikea; sen tarkistus tapah-

tuu kuten olemme aikaisemmin luvussa «Magneeton tarkis-
tus" maininneet.

Polttoainetta on liikaa.

Pakoputkesta tuleva musta savu ilmoittaa polttoainetta
olevan liikaa. Tällöin toimii koho huonosti; se on joko
saanut vuodon ja on siis juotettava tai myöskin sulkee
neulaventtiili huonosti bentsiinin tulon; asia on tarkastettava
ja kohokammio puhdistettava. Joskus on myöskin neula
hiottava, sorvattava tai uusittava.
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Polttoaineen puute.

Jos moottorin ja magneeton tarkistus on oikea, käytetty
polttoaine on laadultaan hyvää eikä sisällä vettä, on kaa-
suttajan paukahteluun syynä polttoaineen puute.

Painettaessa kohon neulaa, tulee polttoaineen pursua ulos
kaasuttajasta melkein heti kannessa olevasta reijasta jos
polttoaineen pinta on sopivalla korkeudella.

Jos polttoainetta ei tule tai sitä tulee hyvin hitaasti on
polttoainejohdossa oleva siivilä tukkeentunut.

Jos polttoainetta tulee kaasuttajaan runsaasti mutta kaa-
suseos kuitenkin on laihaa, on syy epäilemättä suuttimessa,
joka on osittain tukkeentunut.

2. Laakerien kuumeneminen.
Kuumenemiseen voi olla syynä joko puutteellinen voi-

telu tai huonosti voiteleva öljy.
Moottori on pysäytettävä kun kuumenemista huomataan,

annettava sen jäähtyä ja voitelua parannettava lisäämällä
öljyä sen oikeaan määrään.

Mutta jos kuumeneminen jatkuu vaikkakin painemittari
näyttää normaalia öljynpainetta, on epäilemättä joku laakeri
leikannut tai sulanut joten moottori on kokonaan tarkastet-
tava vaikeiden vahinkojen välttämiseksi.

Yleissääntönä on pidettävä, että moottori on pysäytet-
tävä niinpian kuin kuuluu jotakin vierasta pihinää, kolinaa
tai outoja ääniä ja vian syy etsittävä.

3. Jäätyminen.

Kylmänä vuodenaikana on ryhdyttävä toimenpiteisiin jääh-
dytysveden jäätymisen estämiseksi vaunun seistessä, koska
siitä on seurauksena sylinterien ja putkien halkeaminen.

Jäätymisen estämiseksi voidaan jäähdytysveteen menes-
tyksellä sekottaa puhdasta neutraalia glyseriiniä suhteessa
3 litraa glyseriiniä 10 litraan vettä tai tavallista polttospriitä
kolmasosa vesimäärästä. Jos moottori kuitenkin joutuu
kauan seisomaan, on parasta tyhjentää vesi kokonaan
moottorista.

Jos vaunu joutuu seisomaan vajassa kylmänä vuoden-
aikana, on tällainen tyhjentäminen välttämätön. Tyhjentä-
mistä varten ruuvataan jäähdyttäjän etupäässä alla oleva
tyhjennystulppa irti.
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