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RUDGE motorcykeln



Dudge-YI/hiiworih
I\fOUR VALVEff FOUR SPEED

Bruksanvisning och shöisel av
RUDGE motorcykeln.

Igångsättning av motorn.
Se till att växelspaken, vid bensintankens högra

sida, är i frigångsläge, öppna bensinkranen, tryck på
förgasarflottörknappen, räkna till 5, släpp knappen —

och nu bör bensinståndet i förgasaren vara i riktig
nivå för start. Bensmet får i intet fall svämma över,
vilket försvårar starten. I fall motorn är varm, står*
tar den lättare ifall man ej trycker på flottörknappen.
Avstäng alltid kranen då Ni stannat motorn, öppna
gasreglerarmen (den nedre på högra sidan) en tredje*
del, tillslut luftreglerarmen (den övre) och öppna
magnetarmen (på vänstra sidan) en tredjedel, drag i
kompressionslyftaren, tryck kraftigt på kick*starten,
varvid kompressionslyftaren slappes i det ögonblick
då startveven är i halva läget i nedgående. Om mo*

torn går ojämnt, bör tillskottsluft givas tills motorn
funktionerar jämnt. Tillse att olja och bensin finnes
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i tillräcklig mängd i proportion till den förestående
färdens längd.

Starten.
Drag kon*handtaget så långt som möjligt ända

till slutet, drag kopplingsspaken in i första växeln,
högst uppe, släpp kon*handtaget långsamt ned, var*

efter cykeln sätter sig i gång. Genom att skjuta
växelspaken framåt inkopplas 2. 3. och 4. växeln.
Om växeln ej vill gå in, avhjälpes det genom att
föra cykeln c:a 20 cm. fram eller tillbaka, så att grip*
kuggarna bliva fria från varandra. Växla aldrig utan
att draga på handkonan. Växla snabbt.

k

Oljesystemet.
Oljningen av motorn sker genom en automatisk

oljepump med synlig oljekontroll. Pumpen är redan
från fabriken så inställd att motorn erhåller lämplig
kvantitet olja för de första 500 km. Denna mängd
olja är efter hand något för stor och bör minskas
efter c:a 500 km. användning. Detta sker sålunda
att man löser på skruvarna, vilka äro placerade på
båda sidor om oljepumpen och vrider oljepumps*
handtaget till höger ett par tre streck, varvid »off»
betecknar att pumpen är sluten. / intet fall bör pum=
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pen ställas på mindre förbrukning än 3—4 grader
från det med »off» betecknade stället. För litet olja
kan förorsaka att motorns inre organ förstöras, var*

emot en för riklig mängd olja återigen sotar ned
maskinen och i synnerhet tandstiftet. Bästa sättet att
kontrollera att maskinen har lämplig mängd olja är
att låta densamma gå i tomgång c:a I—2 minuter,
varefter man plötsligt låter motorn rusa och skall
därvid blå rök utströmma från avloppsröret.

Kontrollen av oljetillförseln.
För att man skall kunna kontrollera om motorn

överhuvudtaget får någon olja är på oljepumpen an*

bragt en kontrollkolv, vilken ständigt är i fram* och
tillbakagående rörelse. Vid förstoppning av oljetill*
förseln arbetar kolven ojämnt eller upphör den all*
deles att funktionera. Oljepumpen bör då isärtagas
samt rengöras, likaså oljeröret. Efterse att lufthålet
i oljetanksproppen är öppet så att icke vacuum bil*
das i tanken. Rekommenderas blott förstklassig olja,
ty den bästa olja blir i längden den billigaste.
Under sommaren rekommenderas olja av B tjocklek.

»Höst och vår
Vinter

ti » A »

» » Artic » eller E (Ford)

Använd Castrol XL, vilket särskilt rekommenderas.
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Smörjningen av cykeln.
De överstyrda ventilarmarna böra tillföras olja

ungefärligen för varje 5—700 km. och detta sker sålunda
att man avlägsnar de båda propparna på vipparmarna
samt ingjuter olja i oljehålen. Vid »Special» samt en
del andra modeller sker smörjningen med härför med*
följande oljespruta. Följande ställen skola smörjas
minst två gånger i månaden eller efter c:a 700 km.,
nämligen : framgaffellagren, hela bromssystemet och
växelspaken. Smörjning en gång i månaden fordra:
styrlagren, genom oljehålen i dammskydden, bakkedje*
hjulets*lager, hjulnaven, alla reglerbara vajer. Dessutom
påfyllning av växellådan. En gång per säsong bör
framgaffelfjäderhylsan tagas isär och fyllas med vase*

lin, samt magnetlagren smörjas med några droppar
olja.

Oljepåfyllning av växellådan.
Oljan påfylles genom oljepåfyllningsöppningen var*

vid cykeln något bör lutas åt sidan, för att en större
mängd olja skall rymmas i lådan och fyllas till randen.

Smöjningen av keden.
Framkeden smörjes automatiskt från vevhuset; för

den bakre bör helst användas en blandning av vase*
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lin och grafit eller ock tjock olja. För att hålla
kederna i bästa möjliga skick böra dessa avmonteras
efter c:a 3,000 kilometers användning och rengöras
med petroleum. Därefter låter man dem ligga i pe*
troleum ett dygn, avtorkar desamma samt doppar
dem i ett med fett mättat hett oljebad. Då keden är
avkyld, avtorkas den och sättes på sin plats. Kugg*
hjulen böra även rengöras.

Motorstöringar.
1. Om motorn är svårstartad år orsaken härtill: sön*
drigt eller nedsotat tandstift, förstoppning av bensin*
tillförseln, vatten eller rosk i flottörhuset eller otäta
ventiler. En om ock sällan förekommande orsak är
att ventilerna äro för spänt justerade (hänga) eller
ock att halvkompressionslyftarmen har hakat sig så
att ventilen ej sluter.

a) Tändstiftsfel
äro oftast orsaken till att motorn ej funktionerar

klanderfritt och man bör då efterse, att stiftet är fritt
från olja och sot, samt att gnistan springer över vid
elektroderna och icke på något annat ställe. Det riktiga
avståndet mellan elektroderna är 3/4—l mm. Vid kall
och fuktig väderlek kan tandstiftet vara fuktigt, det
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bör då begjutas med bensin och antändas. Man bör
alltid hava med sig ett eller ett par reservtändstift,
varigenom många förargligheter kunna undvikas.

b) Magnetstöringar :

bero på att platinakontakterna äro brända eller
ock att dessa hava förskjutit sig. Det riktiga avstån*
det är 4/10—5/10 mm. (tjockleken av ett postkort).
Rengör kommutatorn, efterse att kontaktkolen äro
rena samt fjädrarna i ordning. Om magneten erhål*
ler andra fel, såsom fel i lindningen eller ock att

densamma blivit fuktig bör magneten avlämnas till
någon expert till eftersyn.

c) Oriktigt bensintillopp.
Avtag förgasarlocket, undersök om förgasarn till*

föres bensin; om så icke är fallet, avskruva bensin*
röret och rengör detsamma med en luftpump. Flottör*
husbottnet bör även rengöras. Efterse att lufthålet i
bensintanklocket är öppet så att ej vacuum bildas i
tanken. Om återigen munstycket är tilltäppt bör det*
samma rengöras genom att man suger ur de tillfälliga
rosken eller vattenpärlorna. Blåsa bör man ej, ty
därigenom kan munstycket tillföras både rosk och
fukt genom den varma luften. Tillse noga att alla

6



Ab. STOCKMANN Oy.

delar vid monteringen aro sorgfälligt rengjorda. Syn*
nerligen viktigt är att lufthålet i förgasarlocket är
öppet och fritt från smuts. Ifall förgasaren flödar
över är orsaken, att nålventilen ej stänger, eller ock
att flottören är för tung eller erhållit läckage, varvid
man bör borra ett hål i densamma, hälla ur bensmet
samt löda igen hålet. Härvid bör man använda
minsta möjliga tennsats för att flottören ej skall bliva
för tung.

d) Andra orsaker till motorfel äro:
oriktig ventil* ävensom magnetinställning, dåligt

bensin, läckage i förgasaren eller packningen mellan
förgasaren och cylindern, otäta ventiler eller över*
huvudtaget dålig kompression hos motorn, ävensom
kortslutning av tändstiftskabeln eller belysningsled*
ningarna. Brustna eller svaga ventilfjädrar.

2. Motorn har ojämn gång.
Orsaken härtill är endera magnet* eller tandstifts*

fel (vilket avhjälpes på ovananförda sätt) eller ock
oriktig justering av förgasaren. Det vanligaste felet
är att motorn får för mycket bensin, vilket avhjälpes
endera genom insättandet av mindre munstyck eller
ock genom att man justerar den på förgasarens högra
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sida befintliga skruven, varvid åt höger betecknar
mindre och åt vänster mera bensintillförsel. Detta
senare förfarande gäller för Amac*förgasare. Senspray*
förgasare justeras på enahanda sätt, men man bör då
avtaga dammskyddet för att slippa till justerskruven.

3. Motorn knackar.
Orsakerna härtill äro: för tidig tandning, för svag

gasblandning, användandet av för låg växel, samt
kolavlagring i , cylinderhuvudet eller på kannan. En
glappkanna kan även vara orsaken härtill, men bult*
ningarna bliva då mera rasslande.

4. Motorn går het.
Detta uppstår genom användandet av dålig olja,

för riklig olja (Castrol rekommenderas), för stort
bensintillopp, för stort munstyck, för sen tandning
vid lägre hastighet samt för tidig vid hög hastighet,
genom användandet av för låg växel varvid motorn
överbelastas, ävensom om ventilerna »hänga» sig.
Även kan orsaken vara för stora kolavlagringar i
explosionskammaren, ävensom slitna karmringar eller
repor i cylindern.
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Motorn smäller i förgasaren:
Förorsakas av: för svag gasblandning, insugnings*

ventilen hänger, avståndet mellan avloppsventilen samt
lyftaren för stort, insugningsventilfjädern svag eller
brusten, otät inloppsventil, fel i tandningen samt igen*
sotat avloppsrör.

Motorn »skjuter»:
För riklig bensintillförsel, avloppsventillyftaren

hakar sig, avloppsventilen hänger, är otät, har svag
eller brusten fjäder, oriktig magnetinställning.

Motorn drar dåligt:
För sen tandning, oriktig magnetinställning, svag

gasblandning, för stora kolavlagringar i explosions*
kammaren, förorsakad av slitna eller brända ventil*
säten, slitna karmringar, repor i cylindern, dålig cylin*
derhuvud*packning, svaga avloppsventilfjädrar, orik*
tigt justerade ventiler, dålig olja, motor som gått eller
går torr, eller ock att konan slirar.

Rengöring och sotning av cylindern ävensom
slipning och justering av ventilerna.
Avskruva med medföljande specialhylsnyckel bul*

tama, vilka äro placerade ungefärligen på mitten av
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cylindern, med skallarna nedåt, avtag cylinderlocket,
rengör cylinderhuvudet ävensom kannan från sot och
slagg, varefter cylinderhuvudet fastskruvas på nytt.
Ifall ventilerna äro otäta böra desamma urtagas samt
slipas med härför avsedd corborundum (smergel)
pulver och olja. Slipning bör ske så länge att
inga gropar förefinnes å ventilerna eller sätena. Slip*
ningen sker lättast med en drillborr eller ock med
en härför passande skruvmejsel, men bör man där*
vid lägga en fjäder mellan ventilhuvudet och sätet
(upplyft emellanåt verktyget varmed slipningarna ut*
föres), så att ej ventilytan hela tiden berör sätet, utan
blott vartannat varv. Efter varje slipning fordra
ventilerna justering. Justeringar utföres sålunda: lös*
gör den nedre eller kontramuttern på ventillyftar*
tappen, skruva den övre muttern till höger (eller
vänster), fasthåll därvid tappen, tills det att glapp*
rummet bliver c:a 1/2 mm., drag till kontramuttern,
varvid glapprummet minskas till c:a 1/10—1/5 mm.,
vilket är det riktiga. Ifall någondera ventilen sluter
tidigare, måste man fila något från själva ventilskaf*
tet så att glapprummet blir lika stort på båda venti*
lerna.
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Eftersyn och isärtagning av växellådan.
Se noga till] att växellådan alltid har erforderlig

mängd olja, ty densamma är försedd med flere för
oljan svåråtkomliga rullager. All reglering av vexel*
spaken bortfaller då bensintanken icke har hak för
växelns inställning, utan desamma äro överflyttade
till växellådan. Man bör icke isärtaga växellådan
utom i särskillt trängande fall. Härvid förfares på
följande sätt: uttag lådan från ramen, avskruva det
kupiga locket på lådans baksida samt uttag kvadran*
ten komplett med hävarm och lager. Vid montering
bör man noga giva akt på att skruven på locket pas*
sar i inskärningen på hävarmslagret. I intet fall får
man ändra läget på kvadranten. Vid behov isärtages
härefter kick*starten, vilket sker på följande sätt: av*

skruva de åtta bultarna på kick*start*sidan, varefter
hela locket kan avlyftas och man har en fullständig
inblick i hela lådan. Vid montering bör noga tillses
att kickstart*kopplingshjulet kommer i riktigt läge.
Den bör så justeras att stopparn på kugghjulet lig*
ger mot stoppjusterbulten. Härefter tillslutes locket
och kick*startveven insattes. Justeringen av veven i
fritt läge sker sålunda, att stopparn på kugghjulet
bör ligga mot stoppjusterbulten, vilket man kan över*
tyga sig om genom att sakta föra veven fram och till=
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baka. Tillika bör tillses att kickstart*fjädern är i så
stark spänning att den väl returnerar vid start. Till*
slut noga muttern och försäkra den med brickan.

Justering av konan.
Konan skötes av en hävarm, som befinner sig på

styrstångens vänstra sida och är förbunden med konan
medels en vajer. Ifall glapprummet mellan havarmens
justerskruv och tryckpinnan till konan är större än
1/4 mm., bör densamma justeras till detta mått, hvil*
ket kan ske på tvenne sätt: antingen genom hav*
armens justerskruv eller ock genom att förlänga yttre
kabeln genom justermuttrarna vid kopplingslådan.
Om konan slirar böra lamellerna rengöras och går
man tillväga sålunda, att först avskruvas trycklocket
och sedan muttern som håller konan, detta med en
specialhylsnyckel. Genom ett lätt slag löser sig konan,
och lamellerna äro fria.

Utväxlingsförhållande.
Ombyte av utväxlingsförhållanden sker genom ut*

byte av kugghjulet bakom konan och äro förhållan*
dena följande:
27 kuggar för Sport solo 4,2 5,9 7,7 14,1
25 » » Standard » 4,6 6,3 8,3 15,2
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22 kuggar för Sido vagnsbruk 5,2 7,2 9,4 17,3
19 » » d.o vid svår terräng 6,0 8.3 10,8 19,5

Kedjejustering.
Framkeden justeras genom att flytta växellådan

framåt eller bakåt, varvid man löser de tvenne bultar,
som fästa växellådan vid ramen. Efter regleringen
böra dessa på nytt väl tilldragas. En ked är väl spänd
då den går att höjas c:a 1— 1 l/2 centimeter. Regle*
ring av framkeden fordrar vanligtvis även justering
av såväl bakkettingen som justering av bromsen.
Bakkeden justeras på samma sätt som på en vanlig
velociped, varvid man ej bör glömma justeringen av
bromsen. Man bör lösa på den mutter (sker bäst
med hylsnyckel), som fasthåller bromsen samt skjuta
densamma i tillräcklig grad bakåt. Justera bromshål*
låren så att den är paralell med bromsskivan, vilket
bör ske genom justering av bromstaget.

Hjulen] äro sinsemellan utbytbara samt löstagas
genom att avskruva axelmuttern, varefter hjulet är
löst. Vid löstagning av bakhjulet bör hylsan, som
går genom högra sidans kedjespännare, urtagas; likaså
hylsan mellan navet och ramen; därefter kan hjulet
ryckas ur sin plats. Härvid bliva både kettingshjulet
och keden på sina platser.
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Avmontering av framgaffeln.
Upplyft cykeln samt ställ under motorn något

föremål, så att gaffelfjädern blir fri från belastning.
Avskruva härefter venstra sidans båda muttrar vid
styrhuvudet, uttag bultarna, lösgör styrstångens båda
muttrar, även den till gaffelfjädern. Gaffeln kan här*
efter löstagas varvid framskyddet följer med.

För att en motorcykel vid daglig användning alltid
skall fungera tillfredsställande är följande att iakttagas:

Varje dag.
övertyga Eder om att Ni har tillräckligt med olja

och bensin i tankarna.

Varje vecka.
Smörja framgaffelns lagerbultar, ventilarmarna, hela

bromssystemet, växelspaken ävensom alla rörliga de*
lar. Om så erfordras justera kederna och ventilerna.

Varje månad.
Smörja styrlagren, bakkedjehjulets lager, hjulnaven,

påfyll växellådan med olja, rengör kederna och smörja
dem, påfyll ren olja i vevsuset. Om så erfordras,
tillför batteriet tillräcklig mängd destillerat vatten.
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Varannan månad.
Sota och rengör cylinderhuvudet (undvik i onö*

dan att avtaga själva cylindern). Slipa ventilerna,
utbyt ny olja i växellådan, smörja konkullagret, till*
drag alla förefintliga bultar.

En gång per säsong.
Fyll framfjäderhylsan med vaselin, rengör och

smörja magnetlagren, rengör ljuddämparen och hjul*
näven.

Låt någon kompetent person undersöka och ladda
batteriet. Låt honom undersöka, justera och rengöra
hela cykeln, varvid petroleum eller bensin kan an*

vändas som rengöringsmedel för motor, växellåda,
nav m. m., men bör de lackerade eller emaljerade
delarna tvättas blott med tvål, något soda och vatten.

Några råd vid användandet av
RUDGE'motorcykeln.
En ny motorcykeln bör ej användas med starkare

fart än 45—55 km. i timmen, de första 1000 km.
Vid starkare kontinuerlig hastighet än 80 km. i

timmen, bör olje*pumpen vridas 3—4 streck åt venster.
Om för tjock olja vid kall väderlek användes och

motorn därigenom är för »tung» startad, kan man
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giva en »sup» genom att direkt i förgasarluftröret
inspruta bensin, men inloppsvetilen bör då helst vara
öppen.

Låt motorn aldrig gå i tomgång mera än 1— 5 mi*
nuter åt gången och var försiktig med att låta den
rusa med högsta varvantal.

Växla hellre i tid än att låta motorn rycka vid
för låg hastighet, fastän den är försedd med drag*
dämpare på motoraxeln.

Växla aldrig utan att draga ifrån konan.
För att förekomma att de förnicklade delarna ej

skola rosta, böra dessa vid regnig väderlek eller vid
höst och vinterbruk överdragas med en blandning av
75 delar bensin och 25 delar olja. För att få dessa
metalldelar återigen rena rekommenderas som rengö*
ringsmedel något i handeln förekommande putsmedel.

Använd Castrol oljor.
Använd Lodge*, AC* eller Bosch tandstift.
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