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AMAL OSIEN ERITTELYJÄ HINNASTO

Kaasuttajan malli
Osan nimitys

4/ & 74/ 5/ & 75/ 6/ & 76/ \ 29/ & 89/ Hinta

Keshiö n:o 17 4 057 92: —

Luistinhuone Ilmoittakaa tilatessa koneen malli ja hoho.

21 4/058 92: —

25 4/059
28 5/057

92: —

92: —

33 5/058 92: —

39 6/057
6/058 92: —45

92: —

51 6/059 92: —

Luistinhuoneen pohjamutteri
s:ma

Luistinhuoneen hannen hiinnitysrengas
s:ma

Luistinhuoneen hansi
s:ma

29/068
29/069

Vaijerin säätäjä

29/071
4/062 4/062 6/062

29/041 36: —

Kaasuluistimen jousi
Ilmatorvi

s:ma

29/072
4 031 4/031 6/031

4/032 4/032 6/032
29/042

4/035 4/035 4/035 4/035 7: —

4/037 4/037 4/037 29/047 5: —

115: —

115: —

115: —

28: —

36: —

33: —

33: —

40: —

Keshiön tiiviste
Neulan luhhojousi

4/043 4/043 4/043 29/077

4/038 4/038 6/038

4/040 4/040 6/040 29/050
4/041 4/041 4/041 4/041

Luistin- ja uimurihuoneen yhdistyspultti

29/048
46:50

Edellisen tiiviste
Ilmaluistin

s:ma

55: —

3:50
7: —

36: —

4/053 4/053 4/053 4/053
4/045 5/045 6/045

3:50

29/055
Ilmaluistimen jousi

51: —

5: —

Ilma- tai haasuluistimen ohjaaja
s:ma

4/046 4/046 4/046 4/046
4/047 5/047 6/047

29/057
3:50

Kiinnitysvyön ruuvi 4/048 4/048 4/048 4/048 10: —

Kiinnitysvyö Ilmoittakaa tilatessa sisäläpimitta
Kaasuluistin 4/052 5/052 6/052 70: —

s:ma 29/062 75: —

Neulasuutin 4/061 4/061 4/061 29/076 33: —

46:50

7: —

Ilman säätöruuvi 13/129 13/129 13/129 13/129 10:—
Neula 4/065 5/065 6/065 29/075 24: —

Jousi edelliseen 4/148 4/148 4/148 4/148 3:50
Suulahe Ilmoittahaa tilatessa n:o. 8: —

Tyhjänähäyntiruuvi 4/063 4/063 4/063 4/063 10:—
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Kaasuttajan malli
Osan nimitys

4/ & 74/ .5/ & 75/ 6/ & 76/ j 29/ & 89, Hinta

Pohja mutteri | 36/001 36/001 36/002 36/003 36: —

Neula suutin 36/004 36/004 36/004 36/004 46:50
Pohjapultti 36/005 36/005 36/005 36/005 46:50
Fiiperitiiviste 36/006 36/006 36/006 36/006 3:50
Jousi ! 36/007 36/007 36/007 36/007 5: —

Neulan tulppa 36/008 36/008 36/008 36/008 28: —

Pumpun mäntä 36/009 36/009 36/009 36/009 18:50
Kuulan istuhha 36/010 36/010 36/010 36/010 10: —

Teräshuula 36011 36/011 36/011 36/011 3: —

Osan nimitys

Osan numero

Suuri uimurihuone Pieni uimurihuone Hinta

Syöttö Syöttö
pohjasta kannesta

Uimurihuone

Syöttö Syöttö
pohjasta kannesta

Uimurihuoneen hansi
Kannen luhhoruuvi .

Uimuri

Lähettähää tilatessa
14/011 I 14/012
14/021

malli tai
22/011

piirustus
22/012 48: —

Uimurin neula
Vuodatin

14/015 14/017
14/024 14/030
14/031 14/031
14/032 14/032
14/033 14/033
14/025 14/025
14/026 14/026
14/014
14/035 14/035

5: —

22/016
22/013
22/021
14/032
14/033
14/025
14/026

22/021 11:50

22/016 48: —

22/014 18: —

jousi
haarasohha

14/032 3:50

Puthen mutteri
Puthen nippa .

14/025 10: —

Uimurin hiinn. jousi
Banjo junttuuri yhdelle puthelle

s:ma juotettava putheen
s:ma, kulma 90° hahdelle puthelle
s:ma, suora hahdelle puthelle

14/026 5: —

15/664 28: —

5: —

36: —

14/043 14/043
14/173 14/173
14/036 14/036
14/037 14/037

85: —

Banjo junttuurin mutteri
Tiiviste edelliseen

85: —

15/665 10: —
3:50
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AMAL PIKKUKAASUTTAJIEN VARAOSIEN ERITTELYJÄ HINNASTO

Nämä kaasuttajat ovat varustetut kahdella suuttimella.
Luistin- ja uimurihuone ovat yhtä kappaletta.
Mallit 52/, 53/, 103/, 104/, 115/, ainoastaan kaasusäädöllä.
Mallit 93/ ja 125/ sekä kaasu- että ilmasäädöllä.

Osan nimitys J malli 52/ malli 53/ malli 93/ malli 103/ malli 125/ Hinta

Luistinhuone Lähettähää tilatessa malli tai piirustus.
Luistinhuoneen hansi

s:ma
52/050 53/050 53/050 | 104/002 28: —

33: —

33: —

46:50
28: —

7: —

3:50
10:—
3:50
3:50

18:50
18:50
3:50
5: —

5: —

25: —

33: —

10:—
8: —

8: —

3:50
1:50

10: —

5: —

46:50

28: —
11:50
3:50
1:50

11:50
46:50
46:50
28: —

10: —

3:50
1:50

93/053
93/050

125/031
47/031

125/032
125/033
52/068

Kiinnitysrengas edell.
Kaasuluistin 52/051 53/051 93/003 53/051 104/003
Ilmaluistin 93/005
Vaijerin hiristäjä
Bowden nippeli
Ilman sulhija
Edell. jousi
Edell. ruuvi

52/068
4/036

52/068 52/068 52/068 52/068
4/036 4/036 4/036 4/036

Ilmatorvi
Luistinhuoneen pohjapultti
Tiiviste edell.
Kaasuluist. jousi
Ilmaluist. jousi

4/036
52/052
52/053
52/054

53/052

Kiinnitysvyö.
s:ma

52/053

52/055
52/056
52/057

52/054

52/083

Ruuvi edell.

93/052 93/052
52/055
52/056
93/056
93/054

52/055 52/055 52/055 52/055
52/056 52/056 52/056 52/056
53/057 93/056 53/057 53/057

93/054

Tyhjänähäynti suulahe

4/207 4/207
4/048 4/048

53/075 53/075
53/076 53/076
52/060 52/060
23/125 23/125
52/062 52/062
52/063 52/063
52/064 52/064

Pääsuulahe

4/207 4/207
4/048

4/207
4/0484/0484/048

53/075
53/076
52/060
23/125
52/062
52/063
52/064

53/075 53/075
53/076
52/060
23/125
52/062
52/063
52/064

53/076
Ruuvi 52/060

53/075
15/1631
52/060
23/125Tiiviste edell.

Puthen mutteri
Puthen nippa

23/125
52/062
52/063

Uimuri ja neula yhdessä /082
52/064

/082 /082
53/072 53/072
14/031 14/031
14/032 14/032
14/033 14/033

52/081 52/081
52/076 52/076
15/780 15/780
15/664 15/664
15/665 15/665
3039 3039

15/666 15/666

Ilmapuhdistaja
/082

52/072

52/064 |
/082 |

53/072
14/031 14/031 14/031

53/072
Vuodatin

/082

14/032Jousi edell. 14/032

53/072
14/031

14/033Haarasohha edell. 14/033
Vuodatt. pesähe 52/081

14/033
52/081 52/081

Uimurihuoneen hansi täydell. ...

Uimurihuon. hansi täydell.malli 2
52/07652/076 52/076

14/032 14/032

15/780 15/780

14/033
52/081
52/076

15/780 15/780
Banjo junttuuri 15/664 15/664 15/664
Mutteri edell.

15/664
15/665 15/665 15/665

Tiiviste hupari
s:ma fiiberiä

3039
15/665

3039 3039
15/666 15/66615/666

3039
15/666
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AMAL KAASUTTAJAN
kautta- pa kaLta-alueUa,

Niinhuin haihhi moottoriosat, vaatii myös haasuttajahin hoitonsa, ja on se silloin tällöin puhdistettava. Paras
tapa on hajoittaa se hohonaan osiinsa ja pestä eri osat puhtaassa bensiinissä. Tällöin on otettava huomioon
seuraavat seihat:

jos haasuttajan heshiö istuu tiuhassa on se painettava ulos sopivalla puuhappaleella,

huluneet happaleet on uusittava, esim. uimurin neula, jos sen hartiomainen osa näyttää
selviä hulumisen merhhejä; samoin kaasuluistin, jos siinä on sivuttainen väljyys,

vialliset tiivisteet ovat ehdottomasti uusittava; samoin suuttimen neula ja luhhojousi,
jos neulaa voidaan vapaasti pyörittää luhhojousessa,

tarhistahaa että haihhi ilma- ja polttoainereijät ovat auhi, tämän suoritatte parhaiten
hienon huparilangan avulla.

Kun taas laitatte haasuttajan hohoon niin muistakaa, että siihen ei tarvita „raahaa voimaa". Tarhistahaa, että
luhhojousi tuli asetettua oiheaan uraansa neulassa; että neula tulee oiheaan reihäänsä heshiössä; että uimuri-
neulan yläpää on ohjaajassaan uimurihannessa; että luistinhuone on vaahasuorassa asennossa ja hunnolli-

sesti hiinnitetty silinteriin. Jos haasuttaja on hiinnitetty silinteriin
laipalla, tarhistahaa että silinterin ja haasuttajan välinen tiiviste
ei ole palanut tai muuten vioittunut. Tämän jälheen tulee Teidän
säätää tyhjänä häynti. Tätä tehdessänne on AMAL erikois-
avain (Smh. 7: —) Teille horvaamaton työväline.Tyhjänä käynti ilmasäätö ruuvi

Miten AMAL neulakaasuttaja toimii
Kun bensiinihana avataan juohsee bensiiniä neulaventtiilin „U"
hautta uimurihuoneeseen niin hauan, että uimurihuoneessa oleva
bensiinimäärä nostaa uimurin „,T" jolloin neulan hartio sulhee
bensiiniltä tulon.

Uimurin työtapa on helposti ymmärrettävissä. Niin pian huin
bensiini määrä uimurihuoneessa vähenee uppoo uimuri ja siihen
hiinnitetty neula avaten bensiinille pääsyn uimurihuoneeseen. Täten
tulee automaattisesti bensiinipinta olemaan aina samalla tasolla
uimurihuoneessa. Bensiinipinnan horheus uimurihuoneessa on
Amal tehtaan määräämä ja sitä ei pidä muuttaa.

Kun uimurihuoneessa on tarpeellinen määrä bensiiniä, tämä valuu
hanavia pithin pohjamutteriin „Q" jonha jälheen se täyttää neula-
suuttimen „P" ja hanavan „K". Suuttimessa oleva bensiinipinta
on aina samalla horheudella huin uimurihuoneessa. Ajatelhaa
haasuluistinta „B" hiuhan avattuna. Kun mäntä liihhuu honeessa
alaspäin syntyy haasuttajassa paihallinen tyhjiö, josta syystä
ilmaa virtaa tyhjänähäynti ilmahanavan „L" ja bensiiniä tyhjänä-

AMAL NEULAKAASUTTAJA
ILMAN PUMPPUA (läpileikkaus)
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häyntisuuttimen ,J" hautta yhtyen hanavassa „M", josta ne välittömästi tulevat moottoriin. Bensiini ja ilmasehoi-
tus, joha virtaa hanavan „M" hautta moottoriin, on liian vähäinen häyttäähseen moottoria. Sitäpaitsi on se
liian vahva, s. o. sisältää liian paljon raahaa bensiiniä. Sihsi, saadahsemme häyttöhelpoinen haasusehoitus on
haasuluistinta „B" avattava vielä hiuhan niin, että ilma alkaa virtaamaan pääkanavan kautta. Mitä enemmän
kaasuluistinta avataan, sitä pienempi on imuvaikutus kanavassa „M". Tällöin kuitenkin syntyy vara-
suuttimessa „N" suurempi imu jolloin tyhjänähäynti haasuseos virtaa näiden molempien hanavien lävitse.

Kun kaasuluistin on avautunut suunilleen 1/8 osa, alkaa kaasuttajan pääsuutin toimimaan. Tästä lähtien
määrää haasuluistimen leihhaus haasuseohsen vahvuuden. Kun haasu on avattu suunilleen 1/4 osa riippuu
haasuseohsen vahvuus neulan asennosta ja hun haasu on avattu 3/4 osaa ja siitä täydelle, määrää ainoas-
taan pääsuulahe haasuseohsen.

AMAL kaasuttajan »trimmaus»
On olemassa neljä mahdollisuutta muuttaa haasuseohsen vahvuus AMAL haasuttajassa. Alempana ilmoi-
tamme ne siinä järjestyhsessä, jossa ne tulee suorittaa.

1. Pääsuulahe (haasu avattuna 3/4 osasta täyteen)
2. Tyhjänähäynti säätöruuvi (haasu suljettuna ja avattuna 1/8 osa)
3. Kaasuluistimen leihhaus (haasu avattuna 1/8 osasta 1/4 osaan)
k. Neulan asento (haasu avattuna 1 14 osasta 3/4 osaan)

Vieressäoleva huva näyttää selvästi ilmatorvesta
hatsottuna haasuluistimen asennot ja millä alalla
johainen eri säätö on suoritettava antaahseen
tulohsia. Kun haasuttaja on huolella asetettu
paihalleen voidaan „trimmaus" aloittaa. Silloin on
meneteltävä seuraavasti:

PÄÄSUULAKE (1)AVAUTUMIS SUUNTA

NEULAN ASENTO (4)

1. valithaa oihea pääsuutin: pienin suulahe mihä antaa suurimman nopeuden on oihea.
Tätä valittaessa on haasun oltava ainahin 3/4 osaa auhi

—KAASULUISTIMEN LEIKKAUS
TYHJÄNÄKÄYNTI SÄÄTÖRUUVI

2. tyhjähäynnin säätö: jos haluatte laihemman haasuseohsen niin ruuvathaa säätöruuvi auhi
ja päinvastaisessa tapauhsessa hiinni.
Asettahaa vaihde vapaalle.

Panhaa hone häymään ja antahaa sen lämmitä. Sytytys asetetaan puoliväliin aihaisen ja
myöhäisen väliltä.

Kaasu avataan suunilleen 1/8 osa. Ilma suljetaan.

Kun hone on tullut lämpöisehsi sulhehaa vähitellen ja varovaisesti haasu. Jollei haasutta-
jassa ole ilmavuotoa, huomaatte että haasuseos on liian vahva.
Avathaa vähän herrallaan ilmasäätöruuvia.

Kone alhaa silloin hiertämään nopeammin ja voitte vielä hiuhan sulhea haasua, hunnes
sulhemalla haasua ja avaamalla ilmasäätöruuvia, hone häy aivan tasaisesti.

Monasti on pahho asettaa sytytys aivan myöhäiselle ennenhuin saadaan hyvä tyhjänä-
häynti, varsinhin, hun on hysymyhsessä nopeammat honeet, jotha vaativat täydellä Raa-

sulla hyvin aihaisen sytytyhsen.

Tyhjänäkäynti säätöruuvi (haasuluistimen stoppariruuvi): jos haluatte että hone häy tyhjähäyntiä vaihha
haasu on suljettu, tulee Teidän säätää kaasuluistinta stoppariruuvin avulla. Huomatkaa, että haasuvivun
ohjaustangossa tulee silloin olla aivan suljettuna. Stoppariruuvia ei saa ruuvata irti kaasuttajasta, vaan

7



ainoastaan niin paljon, että ruuvi käy kankeaksi. Kaasuttaja, jossa tyhjänähäynti on tällätavoin säädetty
toimii haasua avatessa tietenhin samoin huten tavallinen kaasuttaja.

Jollette sittenhään saa moottoriinne haluamaanne tyydyttävää tyhjähäyntiä, tarhistahaa vielä seuraavat seihat;
että haasuttaja on ilmatiiviisti vedetty hiinni silinteriin,
että venttiilit ovat tiiviit,
että imupuoleinen venttiiliohjaaja on tiivis,
että sytytystulppa on virheetön ja härhien väli oihea, (0.6 m/m)
että sytytys ei ole liian aihainen,
että magneeton hipinähärjet ovat hunnossa, härhiväli 0.2—0.4 m/m,
että magneeton laahausrengas on puhdas,
että magneeton hiili ei ole tarttunut pesäänsä, tai hanhauspinta lihaantunut,
että hiilien eristäjä ei ole viallinen,
että sytytystulpan haapeli ei ole vioittunut,
että magneeton häämi on huiva.

3. Kaasuluistimen leikkaus: kun olette saaneet oikean tyhjähäynnin, asettahaa sytytys puoli-
väliin aihaiselle. Avathaa ilma täydellisesti.
Avathaa hitaasti haasua. Jos hone tällöin seuraa moitteettomasti on haasuluist. leihhaus oihea.
Liian heikko kaasuseos: jos hone sylhee haasuttajasta ja ilmatorvessa nähyy sininen
liehhi, tai honeen hierrosluhu ei tasaisesti nouse muuta huin ilman ollessa suljettuna.
Silloin Teidän tulee häyttää haasuluistinta missä on pienempi leihhaus.
Liian vahva kaasuseos: jos honeen pahoputhesta tulee musta savu; hone pysähtyy
tai melhein pysähtyy hun ilma suljetaan. Käyttähää silloin haasuluistinta, jossa on suu-
rempi leihhaus.

Johainen alhuperäinen AMAL haasuluistin on merhitty hahdella numerolla. Ensimmäinen tarhoittaa haasuttaja
mallia johonha luistin sopii, toinen leihhauhsen suuruutta. Yhsisilinterisen honeen leihhaus on tavallisesti
n:o 5; monisilinterisen vastaavasti n:o 4.

4. Neulan asento: neulan asento lashetaan urien muhaan ollen ensimmäinen asento ylin ura.
Avathaa haasu puoliväliin ilman ollessa ihan auhi. Tarhastahaa että poistohaasut ovat
„voimahhaat" ja honeen häynti joustava. Sulhehaa ilma puoliväliin; silloin tulee äänen
pahoputhessa pysyä samanlaisena ja samoin myöshin honeen hierrosluvun.
Liian heikko kaasuseos: nostakaa neulan asentoa JOS hone sylhee haasuttajan hautta
ja ilmatorvessa nähyy sininen liehhi.
Koheilhaa sulhemalla ilma melhein hiinni vaihhahin haasu on puolehsi avattuna. Jos
moottorin hierrosluhu silloin nousee todistaa se, että haasuseos on liian heikko.
Liian vahva kaasuseos: asettakaa neula matalammalle, JOS koneen kierrosluku ei
nouse vaikka kaasu avataan puolesta 3/4 osaan, vaan käy epätasaisesti. Tavallisin
neulan asento on kolmannessa urassa.

Kun neula on asetettu paikalleen on kaasuttaja valmiiksi „trimmattu" ja koneen lämmittyä tavalliseen työ-
lämpöönsä tulee kaasuttajan toimia aivan moitteettomasti.

Jos haluatte ajaa hyvin pienellä polttoainehulutuhsella niin asettahaa neula yhtä uraa syvemmälle.
Jos ajatte hilpailuissa ja on hysymyhsessä suurin nopeus häyttäkää 10 % suurempaa pääsuutinta, jos kone
silloin jaksaa „vetää" ilman ollessa aivan auki.
Liian vahvan kaasuseoksen tavallisimmat oireet: raskas käynti, usein musta savu pakoputkesta, kaasut-
tajan sisäosat mustuvat ja kun moottori on pysähtynyt nousee runsaasti haasua haasuttajan ilmatorvesta.
Liian laihan kaasuseoksen tavallisimmat oireet: honetta on vaihea saada häymään, hone sylhee haasuttajan
hautta haasuluistin tulee hanheahsi ja ilmaa täytyy säätää vähän väliä, moottori himmenee ja sytytystulpan
härjet valhenevat, hromioidut pahoputhet muuttavat nopeasti värinsä.

HELSINKI 1938
Oy KIRJAPAINO F. G. LÖNNBERG.


