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Lukekaa

ennen ensimmäistä ajoa!

Tämän kirjasen tarkoituksena on antaa täsmälliset ja
perusteelliset ohjeet VIDAL A 600 vaunun hoidossa ja
ajossa. Sentähden on välttämätöntä, että luette kirjasen
huolellisesti lävitse ennenkuin ryhdytte vaunuanne käyttämään. Huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä johtuneista vahingoista vaunun valmistaja ei vastaa.
Vaunun huoltoa koskevissa asioissa kääntykää

aina

VIDAL-tehtaan edustajan puoleen.
Tarpeen vaatiessa jättäkää VIDAL-vaununne VlDAL-

edustajan korjattavaksi, sillä siellä on koulutettu ja pätevä
henkilökunta, joka erikoistyökaluin pystyy suorittamaan

kaikki mahdolliset korjaukset.
Huolehtikaa myös siitä, että vaununne on asetusten määräämässä kunnossa ja ettei koskaan ylitetä suurinta sallittua kuormitusta.
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Teknilliset yksityiskohdat
Kuormitus (kuljettajineen)

iooo

Moottori

vesijäähdytetty »Ilo» 2tahtimoottori
erikoiskiinnityksellä runkoputkeen
yht. 596 cm 3
69 mm
80 mm

Kiinnitys
Sylinterin tilavuus
Sylinterin halkaisija
Iskun pituus
Puristussuhde
Kierrosluku
Jarrutettu hevosv. määrä
Männät
Kampiakselin laakereita

Käynnistys- ja lataus-

kg

3500 k/min.
23

erikoisvahvikkeilla
5
Bosch F

2

moottori

Sytytys
Sytytyksen asetus
Sytytystulpat

KU L 25

akkumulaattorisytytys
6 mm ennen ylempää kuolokohtaa
Bosch DM 175 A 3, tai vastaavat

Akkumulaattori

90 Amperituntia

Kaasuttaja
Suuttimien normaalikoot

Solex BFH
pääsuutin 95, tyhjänäkäyntisuutin 50

Vaihdelaatikko

4-vaihteinen
eteen,

1

(4 vaihdetta
taakse)
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Välity ssuhteet:

4. v. i : i
taaksep. 1 : 3,97
käsivivulla
katso. voitelutaulukkoa
(vaihdel. etuosassa olevaan tarkistusruuviin asti)

Vaihtaminen
Voitelu

Voimansiirto
(moott.

■—■

vaihdel.)

Voimansiirto
(vaihdel.

—

1. v. i : 4,16
2. v. i : 2,97
3- V. i : 1,75

etuaks.)

öljyssä kulkeva, pölytiiviisti
koteloitu kaksoisrullaketju 1/2x5/16"
öljyssä kulkeva, pölytiiviisti
koteloitu erikoisrullaketju

7/Bx7/16"
Kytkin
Lamellien lukumäärä
öljyn määrä ja laatu kytkinkammiossa

öljyssä oleva korkkilamellikytkin
sivukannessa olevaan tarkistusaukkoon asti. Katso
voitelutaulukkoa

Pakoputki

Tempo-Spezial äänenvaimentaja

Jäähdytys
Vesimäärä

vesijäähdytys (Thermosyphon)
10 1

Polttoainesäiliön tilavuus

35 1

6

Etujouset

6 kierrejousta

Takajouset

2

Jarrut

koteloidut 4-pyöräjarrut

Ohjaus

asetettava kierrukkasegmenttiohjaus

Matkamittarin käyttö

vaijerin välityksellä vaihdeakselista

Pyörät

Evolut-jousta

edessä
D X l6"
5,50x16"

Levy pyörät
Renkaat

3,50

Ilmanpaine
Takapyörien kaltevuus

2,50 ilmak.

Suurin nopeus ensimäisen
1000 km:n aikana
Suurin nopeus eri
vaihteilla

takana
3,50 D x 16"

5,50x16" tai
6,00 xi 6"
2,50 ilmak.

7°
40

km/t

1.

v.

2. v.

10

15
3. v. 30
4. v. 65

km/t
»
»
»
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Yksityiset osat ja niiden hoito
Moottori
Moottorin voitelu tapahtuu sekoittamalla öljyä polttoiooo km:n' aikana suhteessa 20 : 1
(20 1 polttoainetta, 1 1 öljyä), myöhemmin suhteessa 25 : 1.
Sekoittaminen suoritetaann holellisesti puhtaassa astiassa
ennen polttoainesäiliöön kaatamista. Likaa ja vettä ei saa
päästää mukaan.
Sekoittamiseen on käytettävä vain ensiluokkaisia, tarkoitukseen sopivia öljylaatuja.
Mitä huolellisemmin kone ajetaan »sisään», sitä suurempi
hyöty siitä on vastaisuudessa. Senvuoksi ei saa ensimmäisen
1000 —1500 km:n ajon aikana ylittää edellä mainittua suurinta nopeutta, eikä pienemmilläkään vaihteilla ajettaessa
pidä antaa moottorin pyöriä kovin nopeasti. Sama koskee
myös tyhjänäkäyntiä. Liian suuren kierrosluvun aiheuttamat vahingot (varsinkin kampilaakerit turmeltuvat siitä
helposti) eivät sisälly- takaukseen.

aineeseen, ensimäisen

Käynnistin- ja latausmoottori
Käynnistin- ja latausmoottori on yhdistettynä suoraan
moottoriin. Se ei kaipaa muuta hoitoa kuin säännöllisen
hiilipölyn poistamisen aina jokaisen 2000 —3000 km:n ajon
jälkeen, sekä tarpeen vaatiessa hiiliharjojen uusinnan. Nämä
tehtävät uskottakoon, mikäli mahdollista, mieluimmin
jonkun Boschin edustajan suoritettavaksi.

Vaihdelaatikko
Tärkeintä vaihdelaatikon hoidossa on säännöllinen, tarpeen vaatima öljyn lisääminen, sekä vaihteitten puhdista8

Kuva I.

minen. Voitelutaulukon osoittamaa öljyä lisätään niin
paljon, että pinnan korkeus ulottuu etuosassa olevaan tarkistusruuviin (b) saakka (kuva i). Tämä on tehtävä, mikäli mahdollista joka 14 päivä. Vaihteitten sijoitus on seuraava:

■

"Etuseinä

Kytkin
Kytkin on moottorin ja vaihdelaatikon välissä. Niiden
yhteys lakkaa heti, kun painetaan kytkinpoljinta (vaihdettaessa tai voimakkaasti jarrutettaessa). Kytkinvivun
9

alapäässä täytyy olla n. 5 mm liikkumisvara (katso kuva 2)/ Jos vipuun kiinnitetty vaijeri jatkuvasti vetää sitä, höltyvät lamellifja kuluvat ennen aikojaan.
Näin tapahtuu myöskin,
jos kuljettaja antaa jalkansa levätä tarpeettomasti kytkinpolkimella,
vaikkapa kevyestikin.
Niinikään ei pidä antaa
kytkimen luistaa ylämäkeä ajettaessa sen
tähden ettei viitsittäisi
vaihtaa seuraavaan pienempään vaihteeseen.
Kytkinvipua säädettäessä irroitetaan ensin
vastamutteria (c), ja
sitten kierretään asetusruuvia (d) ulos tai si
sään päin, sen mukaan
onko vivun liikkumisvaraa lisättävä tai väKuva 2.
hennettävä (kuva 2).
Huomautamme, että uudessa autossa tai jos kytkinvipua on säädetty, on tarpeellista tarkistaa kytkimen osia
muutaman kerran päivässä, riippuen ajomäärästä. Myöhemmin, kun kytkimen eri osat ovat hiukan kuluneet, riittää silloin tällöin tapahtuva tarkistus.

Kaksoisketju, Vetoketju
Tarpeen mukaan on kaadettava öljyä kytkinkammioon,
siellä olevan, moottoria ja vaihdelaatikkoa yhdistävän kak10

soisketjun voitelemiseksi. Sielläkin käytetään vain parasta
laatuöljyä (katso voitelutaulukkoa), jota kaadetaan täyttöaukon (a) kautta, kunnes se ulottuu tarkistusaukkoon (b)
asti. Liika öljy on kytkimen toiminnalle haitaksi.
Voimansiirto vaihdelaatikosta tasauspyörästöön tapahtuu
lujan erikoisrullaketjun välityksellä. (Öljyämisestä katso
voitelutaulukkoa.) Tarkistusaukko, joka samalla määrää
öljyn korkeuden, sijaitsee tasauspyörästön kopan etuosassa, täyttöaukko taas vaibdelaatikon sivukannessa.

Vetoketjun kiristäminen
Ketjun kiristäminen tapahtuu siten, että vaihdelaatikon
ja tasauspyörästönkopan väliin sijoitetaan erikoinen ketjunkiristyslevy (kuva i, c). Tämän työn suorittaa varmimmin
VIDAL-edustaja.

Vetoketjun vaihtaminen
Vetoketjun vaihtaminen käy nopeasti senj aikeen, kun
ensin on poistettu ketjukotelon ylempi sivukansi. Tällöin
yhdistetään uusi ketju vanhaan, vedetään vanha ketju
ulos, jolloin uusi ketju menee automaattisesti paikoilleen.
Jos vanha ketju on katkennut, niin silloin täytyy ensin
poistaa koko vasen tukiputki ja ketjukotelon alempi (iso)
sivukansi, jonka jälkeen helposti voidaan tasauspyörästönkoppa puhdistaa katkenneen ketjun kappaleista j.m.s., sekä
asettaa uusi ketju paikoilleen.

Tasauspyörästö
Tasauspyörästöä käyttää vetoketju ketjupyörästä, joka
on kiinni ruuvattuna tasauspyöräkoteloon. Voitelu on yhteinen vetoketjun voitelun kanssa.
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Kaasuttaja
Suutinten koko on mainittu edellä kappaleessa »Teknillisiä
yksityiskohtia». N. 1000—-2000 km:n ajon jälkeen voidaan
vaihtaa pienempi pääsuutin. Tämä tehtävä on paras jättää
VIDAL-edustajalle. Tärkeätä on joka 2000 km:n ajon jälkeen (1 —2 kuuk.) perusteellisesti puhdistaa ilmansuodattimen bensiini-öljyseos, koska kaasuseokseen pääsee muuten liian vähän ilmaa ja siten polttoaineen kulutus lisääntyy.

Polttoainesäiliö
35 litran vetoinen polttoainesäiliö sijaitsee etuseinässä
konepellin alla. Polttoainehana voidaan ohjaajanhytistä
käsin sulkea joko kokonaan tai siten, että säiliöön jää 3,5
litran varapolttoaine. Jos vaunu jätetään esim. yöksi
seisomaan olisi hana suljettava kokonaan.

Äänenvaimentaja
Äänenvaimentaja olisi jätettävä VIDAL-edustajan puhdistettavaksi 15000 km:n ajon jälkeen.

Jäähdytysjärjestelmä
Vesimäärä 10 1 (katso »Teknillisiä yksityiskohtia»).
Ruostumisen, syöpymisen ja kattilakiven syntymisen estämiseksi käytettäköön lisäksi 2 % jotakin hyvää jäähdyttä-

jän suoja-ainetta.

Alusta
Alustassa on joukko voitelukohtia, jotka tulee voidella
voitelutaulukon mukaisesti. (Tämän kirjan lopussa.) Eri12

koista huomiota vaatii voitelukohta N:o 16 taka-akselin
jatkuvan liikkeen vuoksi. Myös muut kohdat on perusteellisesti voideltava määrättyjen aikojen kuluttua, eikä
vain silloin, kun vaunu kerran kuukaudessa tarkastetaan.

Etuakseli
Etuakseli on kokoonpantu kahdesta tukiputkesta, jotka
ovat nivelen välityksellä kiinnitetyt tasauspyörästönkoppaan. Tukiputkissa olevat nivelakselit välittävät voiman
etupyöriin.

Nivelakselin hoito
Tarpeen vaatiessa poistetaan nivelakseli tuki-

putkesta yksinkertaisesti ulos vetämällä, kun
ensin on irroitettu jarruvaijeri ja kiinnittimet.
Tällöin on tukiputken
oltava
vaakasuorassa
asennossa.
Nivelen voiteluaineen
kulutus on vähäinen,
joten öljy riittää pitkähköksi ajaksi. Kuitenkin
on suotavaa, että ainakin joka 5000 km:n ajon
jaikeen suoritetaan jälkivoitelu. Nivelissä on ras-

vanipat korkeapainepuristimen käyttöä varten.

Kuva 3.
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öljyä sisään puristettaessa tulee samalla ilma ja lika ulos
tiivistyspinnan kautta, joka myös samalla puhdistuu.
Käytettäessä suurta korjaamonpuristinta on vältettävä
liian voimakasta painamista, koska silloin ilmalla ei ole
tarpeeksi poistumisaikaa ja tiivisteet silloin tulevat ilman
mukana »puhalletuiksi» ulos.
J älki voiteluun on käytettävä vain ensiluokkaista rasvaa.

Jouset
Etujouset ovat ruuvein ja laatoin kiinnitetyt tasauspyörästönkoppaan ja tukiputkiin, takajouset ruuvein takasiltaan ja akseliin.

Jarrut
Sekä jalkajarru (keskimmäinen poljin) että käsijarru vaikuttavat jokaiseen pyörään vaijerin välityksellä. Jarrut
ovat sisäpuolista, koteloitua tyyppiä.
Jarrujen säätäminen tapahtuu joko jarruvipujen vaijerinkiinnittimistä tai ohjaajanhytissä sijaitsevista molemmista
säätöruuveista; etujarrujen, etuseinän etupuolella olevasta
säätöruuvista.

Pyörien navat
Kumpaisenkin takapyörän navassa on kaksi lujaa rullalaakeria. Navat täytetään hyvällä ruUalaakerirasvalla,
mikä riittää, käytöstä riippuen, 1/2—3/4 vuoden ajaksi.
Koska rullalaakerien paikoilleen asentaminen vaatii erikoista huolellisuutta, sallittakoon vain ammattimiehen
suorittaa rasvan täyttäminen. Etupyörän navat voidellaan
voitelutaulukon osoittamalla tavalla.
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Renkaat
Renkaiden ilmanpaine pidetään keskimääräistä kuoimitusta vastaavana.

Sen tulee olla 2 —2,5 ilmak.

Ohjaus
Ohjauslaite (kuva 4) on simpukka-segmenttityyppiä.
Simpukkakotelon .alapäässä on rasvanippa. (Käytettävä öljy
selviää voiteluta.ulukos.ta.)
Jos ohjauspyörän väljyys aikaa myöten tulee liian suureksi, hellitetään vähän muttereita (a), jotka kiinnittävät
alaosan yläosaan, jotta voitaisiin säätää segmenttiakselin epä
keskohylsyä (b). Ohjauspyörän
akselin •asetusruuvi (e) on myöskin kotelon alapäässä. Ohjauksen säädön suorittaa varmimmin
VIDAL-edustaja.

Kojelauta
Kojelaudassa on kaksi katkaiKuva 4.
sijaa, joista vasemman puoleinen
on suuntaviittoja, ja oikean puoleinen valoja varten. Viimeksi mainitun eri asennot: vasempysäköimisvalot, oikeaan
etulyhdyt. Himmenpaan
nyskatkaisija on poikimien vasemmalla puolella. Suuntaviitta-katkaisijan vasemmalla puolella on sytytyslukko.
Oikeaan
virta »samvirta »päällä», vasempaan
=

=

=

=

mutettu».
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Oikealla olevaa »Start»-merkinnällä varustettua vedintä
käytetään vain käynnistettäessä. Heti kun moottori on
alkanut k iydä, työnnetään vedin kiinni, koska muuten voi
männissä oleva öljykalvo hävitä ja voitelu siten tulla puutteelliseksi.

Sulakerasia
Sulakerasia sijaitsee kojelaudan alla. On syytä pitää aina
mukana muutamia varasulakkeita.

Akkumulaattori
Ollakseen aina käynnistyskykyinen vaatii akkumulaattori (konepellin alla) säännöllistä hoitoa. Ainakin kerran
kuukaudessa on hapon väkevyys ja määrä tarkistettava.
Tämäkin tehtävä, samoinkuin aika ajoin tarpeellinen
akkumulaattorin lataaminenkin, jätettäköön ammattimiehen huoleksi. Paikoilleen pantaessa on varottava, etteivät
kaapelit joudu vaihduksiin! Syöpymisen estämiseksi rasvataan kaapelikengät ja akkumulaattorin navat hyvin.

Yleistä
Ohjaajanhytti on lukittava. Vasen ovi lukitaan sisäpuolelta, ja oikeassa ovessa on erikois-varmuuslukko.
(Merkitkää heti avaimen numero muistiin.) On muistettava,
että oven saa lyödä kiinni vain silloin, kun ikkuna on aivan
kiinni, tai auki. Muuten lasi voi helposti särkyä, koska
siltä puuttuu tarpeellinen tuki.
On itsestään selvää, että hoidosta riippuu sekä vaunun
elinikä että sen ulkonäkö. Maalauksen (ruiskumaalaus)
vioittuneet kohdat on heti korjattava. Kaikki alustan ja
korin ruuvit ja mutterit on usein tarkistettava, sekä tarpeen
16

vaatiessa kiristettävä, tai uusittava. Senlisäksi on suotavaa,
että ainakin kerran vuodessa koko vaunu kauttaaltaan tarkastetaan ja maalataan. Täten tulee vaunusta pitkäikäinen,
ja se näyttää vanhanakin uudelta.

Ajamisohjeita
Ennen jokaista ajoon lähtöä tarkastettakoon,
että jäähdyttäjässä on tarpeeksi vettä,
että polttoainesäiliössä on oikeata polttoaine-öljysekoitusta,
että renkaissa on riittävästi ilmaa,
että ohjaus, jarrut ja valot ovat kunnossa,
että kaikki ruuvit ja mutterit, erittäinkin ohjauksen ja
pyörien, ovat lujasti kiinni.
Polttoainesäiliö täytetään seoksella, jossa on 20 osaa (myöhemmin 25) hyvää bensiiniä ja 1 osa sopivaa laatuöljyä.

Moottorin käynnistäminen
Polttoainehana avataan, ja virrankatkaisijan avain pannaan paikoilleen. Koneen ollessa kylmä helpotetaan käynnistystä »Start»-vetimestä. Tämän jälkeen, samalla kun

painetaan kytkinpoljinta, painetaan myös.käynnistinmoottorin paininta (kojelaudassa vasemmalla). Jos moottori ei
heti lähde käyntiin, ei käynnistinpaininta saa jatkuvasti
painaa, koska akkumulaattori silloin rasittuu liikaa. Pikemminkin on aina kolmen sekunnin kuluttua pidettävä
pieni, n. yhden sekunnin tauko. Heti kun moottori on alkanut käydä, käynnistinpainin lasketaan irti.

Ajaminen
Moottorin hitaasti käydessä painetaan kytkinpoljin alas
ja vaihdetaan i:een. Ellei vaihde mene päälle, päästetään
17

kytkinpoljin kevyesti hetkiseksi ylös. Kun i. vaihde on
paikoillaan, annetaan hitaasti kaasua ja lasketaan kytkinpoljinta vähitellen ylös. 2:een, 3:een ja 4:een vaihtaminen
käy siten, että kytkin polkaistaan hetkiseksi irti ja samalla
siirretään vaihdetanko asianmukaiseen asentoon. Nyt
päästetään kytkinpoljin nopeasti ylös. Taakse päin vaihdetaan samalla tavalla kuin i:een. Missään tapauksessa ei
saa vaihtaa irroittamatta kytkintä. Kaasuvipu on samanaikaisesti päästettävä vapaaksi.
Käänteissä ajettaessa on muistettava ennen käännettä
vähentää nopeutta jarruttamalla, mutta itse käänteessä
oltaessa, antaa kevyesti kaasua.
Toivottu nopeus säädetään jalkavivulla. Ajettaessa ei
saa milloinkaan pitää jalkaa kytkinpolkimella, koska se
saa aikaan kytkimen osien hyvin nopean kulumisen.

Jarruttaminen

ja pysäyttäminen

Ajettaessa käytetään vain jalkajarrua, jolloin joka tapauksessa moottorin täytyy käydä kuristetusti. Voimakkaasti hiljennettäessä on myös kytkin poljettava irti, koska
muuten jarrut kuluvat nopeasti. Pysäytettäessä siirretään
vaihdetanko vapaaseen asentoon moottorin käydessä-hitaasti ja kytkimen ollessa irti poljettuna. Sitten seisautetaan moottori virrankatkaisijan avainta kääntämällä:
Jos vaunu pannaan pois käytöstä, on polttoainehana
suljettava ja virrankatkaisijan avain otettava pois.

Mahdolliset häiriöt
Vaunun valmistaja on ottanut huomioon kaikki häiriöt,
jotka voivat tulla kysymykseen, sekä mahdollisuuksien
mukaan poistanut vaunun rakenteesta häiriöihin johtavat
18

syyt. Tämän lisäksi voi vielä kuljettaja varmentaa vaunun
moitteettoman toiminnan, hoitamalla sitä edellä olevien
ohjeiden mukaan. Seuraavassa on esitetty joukko tavallisimpia häiriöiden syitä, jotka kuljettaja itsekin voi ilman
apua helposti poistaa.

Moottori ei lähde käyntiin
Ennenkuin ryhdytään aikaavievään yksityisten osien
purkamiseen, on tarkastettava, ovatko seuraavat kohdat
kunnossa:
Onko polttoainehana auki?
Onko säiliössä polttoainetta?
Tuleeko polttoainetta kaasuttimeen?
Antavatko sytytystulpat moitteettoman kipinän? Sitä
varten ruuvataan tulpat irti ja asetetaan sylinterinkannelle niin, etteivät kaapelikengät kosketa kanteen.
Senj aikeen on tarkastettava:
i.

Polttoainetta ei virtaa kaasuttimeen

a) Säiliön kannen ilmareikä
tukkeutunut.
b) Polttoaineputki tukkeutunut.

Puhdistetaan neulalla.
Säiliössä olevasta polttoainehanasta vedetään putki
ulos. Jos nyt polttoainetta juoksee, puhdistetaan
putki; ellei, ruuvataan hana irti ja se puhdistetaan.
Tällöin ei haittaa, vaikka
polttoainetta juoksee vähän hukkaan, sillä samalla
poistuu likakin.
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2.

Polttoainetta virtaa kaasuttimeen:

a) Suuttimet lian tukkimat,
tai vettä polttoaineessa.

b) Vaunun pitempiaikaisesta seisomisesta johtuen
liian paljon öljyä kohokammiossa, koska polttoaine on sieltä haihtunut.
c) Liian kylmä ilma.

Suuttimet otetaan irti ja puhalletaan
voimakkaasti
puhtaiksi. (Neulaa tai
muuta kovaa esinettä ei
saa käyttää.)
Kaasutin avataan, ja kohokammio puhdistetaan öljystä. Kun kaasutin on
jälleen koottu, lasketaan
se täyteen uutta polttoainetta.
Käynnistettäessä peitetään
kaasuttimen ilma-aukko
(suodatin).

3. Sytytystulppa ei anna kipinää:
a) Sytytystulppa öljyynty- Puhdistetaan
perusteellisesti.
nyt.
b) Kipinäväli liian suuri.
Naputetaan varovasti 0,4
mm suuruiseksi (n. kahden postikortin paksuus).
Tulpat uusittava ensitilassa.
Uusitaan.
c) Sulake palanut.
d) Sytytyspuola viallinen.
Uusitaan, jos mahdollista
VIDAL-korjaamolla.

Käynnisti n moottori ei toimi:
a) Akkumulaattori purkautunut.
20

Ladataan,

b) Sulake palanut.
c) Yksi tai useampi hiiliharja tarttunut pidikkeeseensä.

Uusitaan.
Käynnistinmoottorin kansi
avataan, ja hiilet painetaan kevyesti kollektoria

d) Hiiliharjat hyvin kulu-

Kuten edellä. Uusittava-ensitilassa VIDAL-korjaamolla.

vasten.
neet.

Latausgeneraattori ei lataa
Riittämätön paine kollektoa) Hiilet hyvin kuluneet,
»hirttäytyneinä»
keisiinsä.
b) Relee vioittunut

pidik-

ria vasten. Hiotaan sopiviksi tai uusitaan.
Annetaan Bosch,- tai VIDAL-korjaamon uusia.

Moottori käy epäsäännöllisesti, vetää huonosti:
»Yskimistä» tai paukahtdua
a) Suuttimet osaksi tukossa.
b) Suuttimet liian pienet,
ja siksi liian vähän polttoainetta.
c) Sytytystulppien kipinäväli liian suuri.
i.

d) Sytytystulpat epäilyttävät.

kaasuttimessa:
Avataan ja pudistetaan.
Vaihdetaan suuremmat suuttimet.

Naputetaan varovasti 0,4
mm suuruiseksi. Tulpat
uusittava ensitilassa.
Vaihdetaan uudet.

Moottori kuumenee liikaa, huono veto:
a) Sytytys asetettu väärin. Annetaan VIDAL-korjaamon tarkistaa. Pitää olla
6 mm:n varhaissytytys.

2.

•
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b) Pakoputki tukossa.
c) Männänrenkaat
neet kiinni.

tarttu-

d) Kaasutin asetettu liian
pienelle.
e) Väärät sytytystulpat.
f) Jäähdytysveden
teellinen kierto.

puut-

3. Moottori jyskyttää:
a) Sytytysjyskytystä, liian
varhainen sytytys.
b) Laakerikolinaa, kampiakselin laakerissa vikaa.
c) Polttoainejyskytystä.
d) Mäntäkolinaa, renkaat
kiinni palaneet.

Irroitetaan ja puhdistetaan
perusteellisesti aina äänenvaimentajaan asti.
Sylinteri irroitetaan, männänrenkaat irroitetaan ja
tarvittaessa uusitaan.
Pannaan suuremmat suuttimet, ja annetaan VlDALkorjaamon tarkistaa kaasuttimen asetus.
Pitää olla Bosch DM 175
A 3tai vastaavat.
Korjautetaan VIDAL-korjaamolla.

Asetetaan 6 mm:n varhaissytytys.

lähetettävä
Kampiakseli
VIDAL-korjaamoon laakerien uusimista varten.
Sopimaton polttoaine.
VIDAL-korjaamoon.

Polttoaineen kulutus liian suuri:
a) Liian suuri suutin.

b) Suodatin likaantunut.
22

Pannaan pienempi suutin,
ja annetaan VIDAL-korjaamon tarkistaa kaasutin.
Puhdistetaan.

c) Pakoputkikanavat tvk
keutuneet.
d) Männänrenkaat tarttuneet kiinni.
e) Tiivisteet ja liitokset epäkunnossa.
f) Liian paljon öljyä polttoaineessa.

Katso

2

b.

Katso

2

c.

Tiivisteet uusitaan ja liitosten ruuvit kiristetään.
Sekoitus valmistettava ohjeen mukaisesti.

Kytkin luistaa
Heti kun huomataan kytkimen hiukankin luistavan, on
kytkin vivun asetus korjattava oikeaksi (katso »Kytkin»).
Vaikkakin korjaus on jo silloin useimmiten liian myöhäistä,
voi siitä kuitenkin olla apua lyhyeksi ajaksi. Kytkimen
vaurioita on melkein aina pidettävä virheellisestä hoidosta
ja käytöstä johtuneina.

23

Selitykset kytkin
kaavaan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II
12.
13.
14.
15.
16.

Akkumulaattori

Käynnistinkatkaisija
Käynnistinmoottori
Valokatkaisija
Sulakerasia
Etulyhty, vasen
Etulyhty, oikea
Suuntaviitankatkaisija
Suuntaviitta, vasen
Suuntaviitta, oikea

Merkinantotorvi

Merkinantot. painin
Sytytyspuola
Sytytystulppa
Tuulilasinpyyhkijä

Jarrutusvalonkat-

kaisija

17. Takalyhty,

vasen

(jarrut, valo)

18. takalyhty, oikea

19. Numerokilvenvalaisin
20. Etulyhdyn tarkistuslamppu

21. HimmennyskatkaLsija

22. Lat.

ja sytyt,

tarkis-

tuslamppu

23. Matkamitt. valaisin
24. Suuntav. tarkistuslamppu

25. Sytytyslukko
26. Valonheitin
27. Valonh. katkaisija

10
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i /o Syöpymistä estävää öljyä

ja kytkinkoppa tyhjennetään neljän-

nesvuosittain, huuhdellaan huuhteluöljyllä puhtaaksi ja täytetään

uudella öljyllä.
Huom. 2: Ketjukotelo täytetään puolikuukausittain tarkistusaukkoa myöten.
Huom. 3: Navat puretaan puolivuosittain, pestään paloöljyllä
tai bensiinillä sekä täytetään uudella kuulalaakerirasvalla.
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