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MERCATORIN KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ

INDIAN moottoripyörän malli 1924. Käyttö, hoito
ja tarkistaminen.
Moottoripyörän ottaminen ulos laatikosta.
Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta saa ostaja moottoripyövalmiina tehdasta edustavalta paikallistm^-jältä, jolloin
kone on jo kaikin puolin pantu ka3 7ttökuntoon.
Jos kone lähetetään tehtaasta suoraan ostajalle, on tämän itse
otettava se ulos laatikosta sekä pantava kuntoon. Tällöin on ensin
irroitettava laatikon vasen seinä, minkä jälkeen irroitetaan ja otetaan ulos kaikki ne osat, jotka ovat sidottuina moottoripyörään.
Sitten irroitetaan itse konetta kannattavat tuet ja kone otetaan
ulos.
Tämän jälkeen on otettava ulos kaikki varustuksiin kuuluvat
osat vertaamalla niitä hintaluetteloon. T3 7 ökalut on luettava työkalulaatikossa olevan painetun listan mukaan. T37ökalulaatikon
avain on laatikossa sisällä.
Puuttuvista osista on heti tehtävä korvausvaatimus myyjälle
tahi suoraan tehtaalle. Tämä on tehtävä ennenkuin konetta aletaan panna kokoon. Muussa tapauksessa voi osa työkaluista hukkua ja m3 3 7 jä saa aiheettomia korvausvaatimuksia.
ränsä
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Koneen kuntoonpano.
ja
ohjaustanko
Satulaasetetaan paikoilleen. Pujota magneeton kaapeli (joka tulee ohjaustangon oikealta puolelta) kiinnhVyskohdan (B) vasemmalta puolelta ja kiinnitä se magneeton vipuun
(A). Katso, että kuristuskaapeli kulkee kiinnhryskohdan (D) läpi,
kuten kuva osoittaa. Ohjaustangon vasemmalta puolelta tuleva
kaapeli kiinnitetään kaasuttajan kuristusläpän vipuun (C).
Kaapelit on asetettava niin, että ohjaustankoa voidaan vapaasti
kääntää kummallekin puolelle, ilman että kaapelit vahingoittuvat
tahi pingottuvat.
Koettele S37 t37 t3 s- ja kaasutuskontrollia, saadaksesi kuristusläpän ja magneeton toiminnan mahdollisimman tehokkaaksi.
Kontrollien toimintaa voidaan korjata siirtämällä taipuisia
kaapeleita kiinnityskohdista tarpeelliseen suuntaan.
7
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Käsijarrua hoidetaan ohjaustangon vasemmalla puolella olevalla kädensijalla. Kiinnitä tämä käsijarrun kädensija ohjaustankoon aivan lähelle sen kumista päätä. Koettele tarkoin, että kaikki
mutterit ja pultit ovat kiinni ennenkuin moottori pannaan käyntiin.

Kuva

1.

Kontrollikaapelien kiinnipano.

Huomaa, että B kohdassa on sytytyskaapelin pidin ja että kaapeli kiinnitetään
A kohtaan. Kuristusläpän kaapelin pidin on D kohdassa ja pää kiinnitetään C
kohtaan. Kontrolleja voidan korjata siirtämällä kaapeleja kohdissa B ja C.

Säiliöitten täyttäminen.
Kun p3 örä on pantu kuntoon, on ta3 tettävä bensiini- ja öljysäiliöt. Bensiinisäiliö tä3'tetään taka-aukosta irroittamalla bensiiniruisku. Bensiiniruiskun takana on neulaventtiili. Kun tämä
neulaventtiili vedetään kiinni, ei bensiini pääse valumaan kaasuttajaan.
INDIAN CHIEFIN bensiinisäiliöön mahtuu 13 litraa ja
INDIAN STANDARDIN 13 litraa sekä INDIAN SCOUTIN 11
litraa.
öljysäiliö tä3~tetään etumaisesta tä3~ttöreiästä kiertämällä irti
sen kansi.- öIJ3 säiliöihin mahtuu:
Chiefin 3,5 litraa
Standardin 3,3 litraa
Scout 3,3 litraa.
ÖlJ3"pumppu on öIJ3 säiliön sisällä. Kiertämällä pumpun kädensijaa oikealle tarttuu se kiinnipitävään lukkoon ja irtautuu taas,
kun sitä kierretään vasemmalle.
T
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Bensiini ja öljy.
Kä3'tä ainoastaan parhainta saatavissa olevaa bensiiniä ja suo-

data se ennen säiliöön kaatamista säämiskänähän läpi poistaaksesi siitä kaiken lian ja veden.
Älä koskaan täytä bensiinisäiliötä tulen läheisyydessä. Siitä voi
koitua arveluttavia vaurioita sekä itsellesi että moottorip37 örälle.
Kierrä bensiinisäiliön kansi ja bensiiniventtiili kiinni silloin kun
konetta ei ka3 tetä.
Älä kaada öljyä bensiinisäiliöön eikä bensiiniä öljysäiliöön.
Ennenkuin moottorip3T örä lähetetään tehtaasta, lasketaan öljy
siitä tarkalleen pois, joten on tarpeen ruiskuttaa pari kolme käsipumpullista öljyä kampikammioon. Katso tarkoin, että pumppu
imee öljyä eikä ilmaa. Vedä pumpun varsi hiljaa ulos ja koeta,
tekeekö se vastusta, öIJ3 ä ruiskutettaessa t3'önnetään varsi hiljaa ja tasaisesti sisään.
Automaattinen voitelu johtaa moottoriin tarpeellisen määrän
öljyä heti kun se pannaan ka3 ntiin, ellei öIJ3 putkissa ole ilmakuplia. Päästäksesi tästä selville koettele öIJ37pumppua heti kun säiliö
on tä3rtetty sivulla 9 olevien ohjeiden mukaisesti.
7
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Mitä on tehtävä ennen käyntiinpanoa.
Nosta p3 örä jalustalle.
Avaa bensiini kiertämällä neulaventtiiliä kolme tahi neljä kierrosta aukipäin. Vedä senjälkeen kaasuttajan ilmaventtiilin nappi
(12 kuva 6) ulos saadaksesi oikean sekoituksen. Avaa puristushanat
ja ruiskuta ta37 si pumpuilinen kumpaankin S37linteriin. Kierrä
7

puristushanat tämän jälkeen tiukkaan kiinni.
Paina kytkimen jalkavipu alas ja aseta vaihdetanko nolla-ase-

maan.

Muista ruiskuttaa käsipumpulla pari kolme pumpullista öljyä
kampikammioon ennenkuin moottori pannaan käyntiin. Ota tarkoin selvä siitä, että öljyjohdoissa ei ole mitään ilmakuplia.
Moottorin käyntiinpano.
Paina venttiilinnostaja alas ja polje alas ka3 7ntiinpanopoljin.
Kun poljin on puolitiessä, päästä venttiilinnostaja irti, mutta paina
k3 tkimen vipu alas asti.
Moottorin lähtiessä ka3 ntiin pidä käsikaasua hieman avoimena
moottorin lämmittämistä varten, mutta ei niin paljon että moottori ryntää. Päästä irti ka\ Tntiinpanopoljin niin että se nousee
normaaliasentoonsa. Irroita kytkin painamalla polkimen varvasT
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le\ 3 alas.
Ellei moottori lähde ka3 ntiin, tahi jos se käy nykäyksittäin,
on seurattava ohjeita sivulla 15. Moottorin lämmittyä sulje ilma7
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venttiilin nappi, niin että sen nasta sopii ohjaajan uurteeseen, tämä
on ilmaventtiilin normaaliasento.
Moottori lähtee ilmanalasta riippuen helpommin tahi vaikeammin käyntiin, toisinaan on kä3"tettävä kä3*ntiinpanopoljinta enemmän kuin 3 hden kerran. Puristuksen pienentäminen (nostamalla
pakoventtiileitä) helpottaa moottorin kä3mtiinpanoa, kun taas
bensiinin ruiskuttaminen liuottaa ÖIJ3TI ja irroittaa männän renkaat.
Käsikaasua ei ole avattava liiaksi moottoria kä3'ntiinpantaessa,
7

sillä tämä saa moottorin ryntäämään. Jos moottorin annetaan
joutuu se mitä ankarimman rasituksen alaiseksi, eikä
tätä olisi koskaan sallittava.
ynnätä,

Koneen käyntiinpano.
Kytkin on irroitettava ennenkuin vaihdetta muutetaan. Jalusta
nostetaan ylös, sen jälkeen voi nousta satulaan ja asettaa vaihdetangon l:mäiseen asentoon. Ei ole välttämätöntä pakoittaa vaihdetankoa tarkalleen asentoon. Oikea kädensija käännetään etusytytykselle ja vasenta hieman sisäänpäin sekä samalla painetaan kytkinpoljin hitaasti alas, jolloin kone lähtee liikkeelle.
Käsikaasua ja k3 tkinpoljinta on aina ka3 7tettävä 37 htäaikaa
silloin kun konetta pannaan ka3 ntiin, minkä jälkeen kädensijaa
kierretään niin että saadaan toivottu nopeus.
Kytkintä ei ole päästettävä äkkiä kiinni, koska moottori voi tästä
pysähtyä.
Lähde aina liikkeelle alimmalla vaihteella, koska tämä rasittaa
vähimmin niitä koneen osia, jotka siirtävät moottorin voiman
T
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takap3 örään.
Jos kone käy- n3 7kä37ksittäin, on painettava k3i;kimen poljin alas
siksi kunnes n3 kä37 kset loppuvat. K3i:kin vaikuttaa iskunvaimentajana, joka tasoittaa moottorin räjähdysten aikaansaamat
voimasysäykset ja sen tulee edelleen siirtää tämä voima tasaisena
vetovoimana takapyörään. Kokemuksesta oppii pian huomaamaan, mikä polkimen asento on sopivin ja antaa paraimman tulokT
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sen.

Vaihtaminen.
Kytkin on aina poljettava auki ennenkuin koetetaan vaihtaa.
Tämän laiminlyöminen voi aiheuttaa suurta vauriota vaihdelaatikolle sekä koko koneellekin. Kytkin on irroitettava täydellisesti, jotta
vaihtaminen voidaan suorittaa oikein.
Vaihtaminen isompaan vaihteeseen. Polje kytkin auki. Vedä
vaihdetanko takaisin, jolloin se tulee ensimaiseen vaihteeseen.
Jos haluat vaihtaa toiseen vaihteeseen, sulje kaasuttaja ja irroita
samalla ky7tkin. Vie vaihdetanko nolla-asennon kautta toiseen
vaihteeseen ja päästä ky 7tkin kiinni. Avaa vähän käsikaasua suuremman nopeuden saamiseksi. Vaihdettaessa kolmanteen vaihtee-
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seen menetellään samalla tavalla, mutta vaihdetanko viedään
kolmanteen vaihteeseen.
Vaihtaminen pienempään vaihteeseen. On hiljennettävä p37 örän
vauhtia vähentämällä vähitellen kaasua. K3 7tkin on poljettava
irti. Senjälkeen siirretään vaihdetanko lähinnä pienempään vaihteeseen, ja vaihtamisen jälkeen päästetään se taas kiinni. Vaihtaminen pienemmälle nopeudelle on tehtävä heti kun kone tuntuu
toimivan raskaasti, esim. noustaessa mäkeä, ajettaessa paksussa
hiekassa j. n. e.
Ellei pyörän nopeutta vähennetä, ennenkuin vaihtaminen pienempään vaihteeseen toimitetaan, vaikuttaa tämä liian suuren
rasituksen moottorip3 7 örälle kun kytkin päästetään kiinni.
Kun kuljetaan isolla vaihteella, on pyörän nopeutta säädettävä kiertämällä vasenta kädensijaa. Pidä ajaessa sylytys aina
niin aikaisena kuin mahdollista, ei kuitenkaan niin aikaisena, että
moottorista alkaa kuulua naputusta. Jos naputusta alkaa kuulua,
on sytytystä siirrettävä nryöhemmäksi vääntämällä oikeata kädensijaa ulospäin.

Jarrujen tarkistaminen.
Sisä- eli jalkajarrun tarkistaminen. Irroita sokkanaula 1
(kuvassa 2) ja mutteri 2 kiertämällä sitä vasemmalle. Tämän jälkeen irroita vastamutteri 3 ja kierrä ruuvia 4 kolme tahi neljä
kierrosta oikeaan. Koeta jarrua moottorin ka3 7 dessä, kun kone on

Kuva 2.
Chiefin jarrujen tarkistaminen.
Huomaa, että kaikki tarkistukset voidaan suorittaa ulkoapäin. Alhaalla kuvassa
näkyvä varsi kaipaa ehkä tarkistamista sen jälkeen kuin ketju on tarkistettu.
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asetettu jalustalle. Kun jarru on korjattu niin että se toimii tyydyttävästi, kierrä mutterit 2 ja 3 uudelleen kiinni ja
pane sokkanaula 1 paikoilleen. Katso että jarrupoljin jää ainakin tuuman päähän jalkalaudasta, kun sitä kovasti poljetaan. Jos
poljin on liian lähellä jalkalautaa, ei jarru voi toimia täysin tehokkaasti. Jarrutangoissa on sekä oikea- että vasenkätiset kierteet
niiden pituuden tarkistusta varten. Irroita vastamutterit ennenkuin ryhdyt tarkistamaan jarrutankojen asentoa. Muista kiertää
ne taas kiinni tarkistamisen jälkeen.
Ulkopuolisen eli käsijarrun tarkistaminen. Irroita sokkanaula
Aja kierrä mutteria B vasempaan, jolloin se tulee auki. Irroita
sitten vastamutteii C ja kierrä ruuvia D kolme tahi neljä kierrosta oikealle. Koettele jarrua moottorin ka3 dessä, kun kone on
asetettu jalustalle. Kun korjaus on suoritettu, kierrä vastamutterit B ja C taas kiinni ja aseta sokkanaula A paikalleen. Jarrun
kädensijan vasemmassa ohjaustangon haarakkeessa ta3 7t37 37 olla
vähintäin tuuman päässä ohjaustangosta silloin kun jarru on
painettu alimpaan asentoonsa. Ehdottomasti välttämätöntä on
tarkistaa käsijarru senjälkeen kuin ketju on tarkistettu. Hoikissa
F, joka kannattaa ulompaa jarrukaapelia, on pieni asetusruuvi,
jonka avulla kaapelia voidaan pingoittaa
7

Ohjeita jarruttamiselle.
Anna jarrujen aina vaikuttaa vähitellen. Täten välMyy renkaitten ja pyörien tarpeeton kuluminen ja jarrutuksen vaikutus
tulee tehokkaammaksi. Asteettain lisäämällä jarrutusta saa jarrutuksen tehokkaammaksi kuin yhtäkkiä ankarasti jarrua painamalla.
Älä koskaan käytä jarrua ennenkuin olet polkenut kytkimen irti,
sulkenut käsikaasun ja muuttanut sytytystä myöhemmäksi.
Koettele jarruja aina silloin tällöin ajettaessa sekä aina ennen
kuin lähdet ajamaan. Jos on tarpeen jarruttaa nopeasti, tö.jtyj
jarrun toimia hyvin eikä silloin ole aikaa ryhtyä sitä korjaamaan.
Jarruja ei koskaan voi hoitaa liian huolellisesti. Tämä on moottorip3örän
halvin ja paras vakuutus.
7
Jyrkässä alamäessä voi jarrutuksen tehoa lisätä vaihtamalla
alimpaan vaihteeseen ja antamalla moottorin käydä puristusta
vastaan. Moottoripyörän on annettava melkein pysähtyä ennenkuin tämä tehdään.
Aina on pidettävä tarkka huoli siitä, että jarrun mutterit
ovat tiukasti kiinni ja sokkanaulat paikoillaan.
Kerran viikossa on kaadettava muutamia tippoja öljyä kaikkiin jarrun niveliin. Kun jarrun osat pidetään hyvin öIJ3 7tt37 inä
ja annetaan niiden liikkua vapaasti, irtaantuvat jarrut nopeasti
eikä voimaa kulu hukkaan sen kautta että jarruhihna hankaisi
rumpuun.
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Varo päästämästä öljyä jarruhiJinaan. Tarkasta säännöllisesti
jarruhihnaa. Heti kun se on kulunut, on uusi pantava tilalle.
Kun jarru ei ole kä3i;ännössä, ei se saa hangata rummun pintaan. Tästä pääsee selville asettamalla vaihdetangon nolla-asentoon ja kädellä kiertämällä takap3 örää. Ellei p3'örä kieny vapaasti,
on jarrut tarkistettava.
7

Mekaanisen öljypumpun tarkistaminen.

INDIANIN mekaaninen ölJ3'pumppu on kampikammion oikealla
puolella, ja sitä ka3 7ttää moottorin akseli päättömän ruuvin avulla.
Se painaa säännöllisesti tarpeellisen määrän öljyä moottoriin,
mikä määrä on suhteellinen moottorin nopeuteen.

Kuva 3.

Mekaanisen öljypumpun tarkistaminen.

Jos niiden teitten laatu,

joilla moottoripyörää käytetään, näyttää tekevän
tarpeelliseksi moottorin öljytyksen muuttamisen, menetellään seuraavalla tavalla:
Irroitetaan kapselit 1 ja 2, sekä ruuvi 3 ottamatta sitä kuitenkaan pois ja kierretään ruuvia 4 oikealle, jos tahdotaan lisätä öljyn tuloa, mutta vasemmalle, jos
tahdotaan pienentää sitä.
Ruuvia 4 ei saa kiertää enemmän kuin puoli kierrosta kerrallaan. Kierrä
ruuvi 3 uudelleen kiinni ja aseta kapselit 1 ja 2 paikoilleen.
Ellei öljytys tarkistuksen jälkeenkään vielä ole tyydyttävä, tehdään yllämainittu tarkistus uudelleen, kun ensin on ajettu pyörällä ja tarkastettu öljyn
kulutusta.

Pumppu toimii ta37 delleen automaattisesti ja asetetaan tehtaassa niin, että se antaa öhymäärän, joka on ta37 sin riittävä ajettaessa normaalisissa olosuhteissa. Tavallisesti se ei kaipaa mitään
9
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erikoista huolenpitoa, vaan hoitaa varmasti moottorin voitelemisen niin kauan kuin öljyä riittää säiliössä. Öljysäiliö on parasta
ta3 ttää joka päivä, jotta voitelu tapahtuu aina tyydyttävästi.
Mekaaninen öljypumppu lakkaa toimimasta vasta kun säiliö
on tyhjä. Jos säiliö pääsee tyhjäksi, imee pumppu ilmaa ja sinne
S3'nt3Ty ilmakupla, joka estää öIJ3 juoksemasta. Tämä voidaan
poistaa siten, että öljyr säiliö täytetään ja irroitetaan ruuvi 5 sekä
annetaan moottorin tämän jälkeen toimia siksi kunnes öljy alkaa
vapaasti valua ruuvin reiästä. Tämän jälkeen kierretään ruuvi
kiinni katsomalla samalla, että se menee tiukkaan kiinni. Jos säiliöstä pumppuun johtava öljyputki on otettu irti, on ruuvi 5 nryöskin irroitettava, jotta nähdään, juokseeko öljy todella putkesta.
Jos äänenvaimentajasta jatkuvasti tulee sinistä savua, johtuu
tämä liiallisesta voitelemisesta, ja on tällaisessa tapauksessa pumppu
tarkistettava. Moottorin raskas käynti sekä nopeuden ja voiman
väheneminen osoittavat taas voitelun olevan riittämättömän.
Kampikammion etupuolella on alhaalla kaksi ruuvinastaa.
T

m

Ylempi nasta osoittaa oikean öIJ3 nkorkeuden. Jos öljyä valuu
runsaasti reiästä, kun tämä nasta irroitetaan, on voitelu liian runsas. Liian öljyn on annettava valua ulos ja vasta sitten on asetettava nasta paikalleen. Alempi nasta on tarkoitettu vanhan
öljyn täydellistä poislasketuista varten. Tämä nasta on irroitettava joka 800 kilometrin perästä, jotta vanha, palanut OIJ37 pääsee
valumaan pois. Puhdistuksen jälkeen on pumputtava sisään pari
kolme pumpullista käsipumpulla.
T

Käsipumpun käyttö.

Käsipumppu on öIJ37 säiliössä. Sillä voidaan auttaa automaattista öljypumppua ruiskuttamalla moottoriin enemmän öljyä kuin
mitä konepumppu antaa ja on se tarpeen varsinkin ajettaessa alimmalla vaihteella paksussa hiekassa tahi savessa tahi pitkää ylämäkeä noustaessa, sekä myöskin silloin kun vanha palanut öljy
on laskettu kampikammiosta ulos.
Öljypumpun varsi on vedettävä 3 lös kohtuullisen nopeasti,
jotta se todella imee öljyä. Jos varsi vedetään ylös liian nopeasti,
tunkeutuu pumppuun enimmäkseen ilmaa ja ainoastaan vähän
öljyä. Pumpun varsi on painettava alas tasaisesti ja voimakkaasti,
jotta öljy kunnollisesti tunkeutuu kampikammioon.
T

Venttiilien tarkistus.
Moottorin käynti riippuu suuressa määrässä venttiilien asetuksesta. Kaikissa venttiileissä on nasta, millä venttiilejä voidaan
tarkistaa sitä mukaa kun ne kuluvat. Imuventtiilit ovat lähinnä
kaasuttajaa, kun taas pakoventtiilit ovat kauempana siitä.
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Erittäin tärkeää on, että venttiilin ja venttiilinnostajan väli
on täsmälleen oikea, sillä siitä riippuu moottorin äänetön kä3'nti
sekä sen voimakkuus ja nopeus. Oikea väli on imuventtiileissä
0,07 mm ja pakoventtiileissä 0,15 mm. Venttiilien tarkistus on
suoritettava ainoastaan moottorin ollessa kylmänä. Venttiiliä ei saa
painaa 3 7 löspäin ja on se asetettava alimpaan asentoonsa, jotta
tarkistus saadaan tyyd3i:täväksi.
Pakoventtiilin varret laajenevat S3'linterin mukana ja välimatka on sama, olkoonpa moottori kylmä tahi lämmin. Imuventtiilin varret eivät laajene S3~linterin mukana, vaan kun tämä
lämpenee, nostaa se imuventtiiliä, joten nostajan ja venttiilin varren väli kasvaa noin 0,15 mm:iin.

Kuva 4.

Venttiilivälin tarkistaminen.

Kun suojuskapseli A on työnnetty ylöspäin, irroitetaan vastamutteri B työkalulaatikossa olevalla erikoisavaimella. Pidä avaimella kiinni mutterista D ja kierrä
mutteria C oikealle tahi vasemmalle kunnes välimatka tulee oikeaksi.

YenttiiTinnostajan etäisyyden tarkistamiseksi on kierrettävä
auki suojuskapseli A (Kuva 4) kiertämällä sitä vasemmalle. Sen
jälkeen nostetaan se kokonaan pois. Kuvan 4 alla on selitett37 tarkemmin, miten sitten menetellään.
Katso tarkoin, että venttiilinnostajan vastamutteri B tulee
tarkistuksen jälkeen kierretyksi tiukkaan kiinni. Pane venttiilin
suojuskapseli A takaisin jakierrä se kiinni. Tarkasta kaikki venttiilit kerran viikossa.
Välimatka on tarkalleen mitattava eikä arviokaupalla määrättävä.
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Venttiilien hiominen.

Jos moottorin voimakkuus tahi nopeus pienenee, vaikka venttiilien ja venttiilinnostajain väli ei ole liian pitkä, on koetettava
puristusta moottorissa seisomalla käyntiinpanopolkimella tahi
kiertämällä takapyörää hitaasti vaihteen ollessa päällä ja kytkimen kiinni.
Jos moottoria on helppo kiertää, vuotavat joko venttiilit tahi
männänrenkaat. Tavallisesti on vuoto venttiileissä ja voidaan se
auttaa hiomalla ne hienon smirgelipulverin ja öljyn sekoituksella.
Venttiilin irroittamista varten kierretään ensin auki sylinterin
päässä, aivan venttiilin yläpuolella oleva kuusitahkoinen kansi.
Mukana seuraa tähän sopiva erityinen avain. Kantta on kierrettävä vasempaan.
Kierrä sitten irti venttiilin holkki ja nosta se ylös. Nyt tulee
näkyviin venttiilijousen lukkorengas. Nosta ylös ruuvitaltalla lautanen, joka pitää kiinni jousta, ja irroita se lukkorenkaasta. Tämä
lukkorengas on kaksiosainen ja sopii lautaseen sorvattuun uurteeseen.
Kaasukanaviin on työnnettävä kangastukko tahi hieman trasselia, jotta hiomismassa ei pääse tunkeutumaan sylinteriin, missä se
vahingoittaa sekä mäntää että sylinterin seiniä. Hiomissekoitus valmistetaan hienosta smirgelipulverista ja öljystä, jotka sekoitetaan taikinamaiseksi massaksi. Myöskin voi käyttää valmista
hiomispastaa, jota saa ostaa kaikista korjausliikkeistä. Levitä
venttiilin ympäri tasaisesti hiukan hiomispastaa ja aseta venttiili
sitten paikalleen. Kierrä sitten venttiiliä ruuvitaltalla % kierrosta edestakaisin painamatta liian kovaa. Nosta venttiili useasti
ylös ja kuivaa hioma-aines bensiinillä sekä tarkasta hiomisen
tulosta. Venttiilin istukan tulee yltympäriinsä olla kiiltävä ja
venttiilin tulee samoin olla tasainen ja sileä, jotta sylinterissä syntyy kunnollinen puristus.
Hiomisen jälkeen on venttiilit ja venttiilinistukat huolellisesti
puhdistettava bensiinillä, jotta hiomisaines tulee tarkkaan poistetuksi. Muista ottaa tukko tahi trasseli pois kaasukanavasta ennenkuin venttiili pannaan uudelleen paikalleen.

Sylinterien irroittaminen.
Sylinterit on irroitettava moottorista ainakin joka 1,000 kilometrin perästä niihin mahdollisesti tarttuneen noen tarkastamiseksi ja poistamiseksi.
Jos sylinteriin tulee liian paljon öljyä tahi jos sinne pääsee
kaasuttajasta likaa, aiheutuu tästä noen muodostuminen männän pohjalle ja räjähdystilan seinämiin
Tämä nokikerros taas
aiheuttaa liiallisen kuumenemisen, saa moottorin naputtamaan
ja vähentää sen tekoa. On parempi jättää noen poistaminen myyjän
korjauspajassa tehtäväksi, ellei pyörän hoitaja ole tottunut siihen.
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Kuva 5. Scoutin moottorin läpileikkaus.
Chiefissä on moottorin rakenne samanlainen.

Irroita sytytyskaapelit sekä poista kynttilät. Irroita pakoputket. Pakoputkien mutterien irroittamisessa on meneteltävä hyvin
varovaisesti. Pakokaasun kuumuudella on taipumus j uuttaa nämä
mutterit kiinni sylinteriin. Varovaisinta on panna hiukan paloöljyä kunkin mutterin ympärille ja antaa sen olla siinä siksi kunnes mutteri irtaantuu. Ellei mutteri paloöljystä huolimatta pian
irtaudu, lienee varovaisinta panna moottori käymään hetkeksi,
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jotta mutteri lämpenee. Napauta sitten mutteria keveästi ja
käytä ruuviavainta hyvin varovasti.
Irroita tämän jälkeen imuputkesta venttiilinnostaja. Irroita
imuputken mutterit ja ota pois kaasuttaja sekä imuputki. Kierrä
auki alempi pölynsuojusholkki ja irroita sylinterin kiinnitysmutterit. Paina mäntä ylimpään asentoonsa. Nosta etusylinteri eteenpäin, takimmainen taaksepäin.

Noen poistaminen sylintereistä.
Sylinteriin kerrostuneen noen voi paraiten poistaa ruuvitaltalla
tahi muulla sentapaisella välineellä.
Kun sylinterit on irroitettu, on mäntä siirrettävä ylimpään asentoonsa. Aseta männän alle puhdas kangastilkku, ettei kampikammioon pääse tunkeutumaan likaa. Raaputa noki pois männän
yläosasta sekä sen renkaista. Tarkasta myös männän alapuolta

ja irroita sinne kerääntynyt noki. Kun noki on poistettu, on mäntä
pestävä bensiinillä tahi paloöljyllä. Ota sitten kangastilkku männän alta ja puhdista kampikammio puhtaaksi, irroittamalla moottorin vasemmassa puoliskossa oleva ruuvi. Kun vanha, palanut
öljy ja bensiini on juossut ulos kampikammiosta, pane laskuhanan
ruuvi paikalleen ja katso samalla, että nahkarengas todella sulkeutuu tiiviisti.
Noen puhdistamista varten sylintereistä irroitetaan venttiilien päällä oleva kansi ja hangataan sylinterejä täten syntyvästä
aukosta sekä myöskin altapäin. Nokea on mahdollisesti kerääntynyt myöskin kaasukanaviin sekä venttiili-istukkojen ympärille.
Samalla sopii tarkistaa sytytyskaapelit sekä puhdistaa ne.
Noen puhdistaminen on tehtävä ainakin kerran ajokaudessa.
Ellei pyörän omistaja itse tarpeeksi tunne menettelytapaa, on
paras jättää tehtävä myyjän korjauspajalle, jolla on tarpeelliset
laitteet sen suorittamiseksi tyydyttävällä tavalla.
Kun sylinteri pannaan paikoilleen, on tarkoin katsottava, että
sylinterin tiivistys on hyvässä kunnossa. Ellei niin ole, on se vaihdettava, muuten syntyy siihen paikkaan vuoto. Kaikkien pintojen ja tiivisteiden tulee olla täydellisesti puhtaita.
Sylinterin muttereita on kierrettävä kaikkia vähän kerralla.
Ei pidä ensin kiertää kiinni yhtä, sitten toista j. n. e. Tällöin sylinteri ei tule oikeaan asentoonsa eikä rasitus jakaannu tasan mutterien kesken. Parin päivän jälkeen on koetettava muttereita, jotta
nähdään, liittyvätkö sylinterit tiiviisti kampikammioon.
Sylinterejä paikalleen pannessa on meneteltävä päinvastaisessa järjestyksessä kuin niitä irroitettaessa. Männän täytyy olla
alimmassa asennossaan, kun sylinteri pannaan paikoilleen. Mäntä
on asetettava sylinteriin hyvin varovasti, jotta männänrenkaat
eivät turmellu.
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Moottorin puhdistaminen.
Kunkin 1,500 kilometrin jälkeen on moottori huuhdeltava paloöljyllä kaiken vanhan ölJ3'n liuottamiseksi.
Tämä huuhtelu on toimitettava moottorin ollessa lämpimänä.
Sytytyskaapelit on poistettava sen välttämiseksi, että paloöljy
saattaisi syttyä. Sitten avataan puristushanat jaruiskutetaan kumpaankin sylinteriin kolme ruiskullista paloöljyä. Tämä irroittaa
noen.

Sitten irroitetaan öljyputki kampikammion vasemmalla puolella ja ruiskutetaan sinne ainakin kymmenen täyttä ruiskullista
paloöljyä. Pannaan öljyputki taas paikalleen ja kierretään moottoria kymmenkunta kertaa tahi enemmänkin ympäri, jotta paloöljy joutuu liikkeeseen kampikammiossa. Sitten avataan moottorin laskutulppa ja vanhan öljyn sekä paloöljyn valuessa ulos
pyöräytetään moottoria vielä pari kertaa. On parasta samalla
kallistaa moottoripyörää muutaman kerran puolelta toiselle, jotta
öljy ja paloöljy tarkkaan juoksee ulos. Kun kaikki paloöljy on
varmasti tullut ulos, asetetaan tulppa paikalleen.
Ruiskuta kaksi täyttä ruiskullista öljyä käsipumpulla kampikammioon ja kierrä moottoria muutamia kertoja, jotta uusi öljy
tasaantuu ennenkuin moottori pannaan käyntiin. Tämä on erittäin
tärkeää.
Kaasuttajan tarkistaminen.

INDIAN moottoripyörässä käytetään Schebler-kaasuttajaa,
jossa on neulaventtiili ja tämä neulaventtiili on varustettu neulalla ja epäkeskotarkistuksella, jotka säätävät polttoaineen pääsyn sylintereihin, niin että moottori saa kaikilla eri nopeuksilla
tarpeellisen määrän polttoainetta. Ilma, joka tarvitaan bensiinin

kaasuttumista varten, tulee kaasuttajaan altapäin.
Kaasuttaja pannaan oikealla tavalla paikalleen moottoripyörään ja tarkistetaan juuriennen lähetystä tehtaasta. Siksi on moottoripyöräilijälle tärkeää huolellisesti tutustua seuraaviin ohjeisiin,
joiden avulla voidaan saavuttaa paras tulos moottorin toiminnasta.
Voi nimittäin sattua, että tehtaassa toimitettu tarkistus ei toisenlaisen ilmaston vuoksi ole sopiva.
Ellei moottori, kun sitä koetetaan panna käyntiin, ensi kerralla
toimi tyydyttävästi, on tutkittava ensin onko sytytys oikea, siitä
annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos vaikeudet näyttävät johtuvan kaasuttajasta, on meneteltävä seuraavasti:
Tarkistus keskinopeutta varten. Katso, että tarkistettava ilmaventtiili A (kuva 6) toimii helposti. Avaa tämän jälkeen kuristusläppää kunnes nostajavarren rullat tulevat asentoon »II». Avaa
tämän jälkeen päämutteri »I» kiertämällä sitä oikealle kunnes
sekoitus tulee niin laimeaksi, että moottori alkaa sylkeä tahi kaasu
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ei syty. Kierrä sen jälkeen mutteria »I» vasemmalle kunnes moottori käy tasaisesti.
Tarkistus alinta nopeutta varten. Sulje kuristusläppä ja avaa
ilmanpääsyn tarkistusruuvi »ly» alinta nopeutta varten kiertämällä sitä kolme kertaa. Kierrä sen jälkeen ruuvia »S-6», jolla
tarkistetaan seosta alimmalla nopeudella, vasemmalle siksi kunnes
sekotus tulee niin heikoksi, että moottori sylkee tahi ei syty.
Väännä sen jälkeen ruuvia »S-6» hitaasti oikealle kunnes moottori
käy tasaisesti. Jos moottori tällä tarkistuksella käy liian nopeasti,
väännä tarkistusruuvia »L» oikealle eli siis sisäänpäin.
Tarkistus suurinta nopeutta varten. Kaasuttaja on m*t valmis
tarkistettavaksi suurinta nopeutta varten. Kuristusläppä ja S}*tytys on avattava täydelleen. Tarkistus suurinta nopeutta varten

Kuva 6.

Schebler-kaasuttajan rakenne
Tarkempi selitys tekstissä.

tapahtuu viisarilla »Z», joka, kun sitä käännetään asennosta »1» asentoon »3», lisää sylinteriin pääsevän polttoaineen määrää. Jos taas
viisaria siirretään asennosta »3» asentoon »1», pienenee polttoaineen
pääsy. Kun viisari »Z» on tullut oikeaan asentoon, käy moottori
sylkemättä tahi iskemättä tyhjää. Jos »Z» on käännetty aina asentoon »3», mutta sekoitus on kuitenkin niin heikko, että kaasuttaja
sylkee, on lisättävä ilmaventtiilin jousen kiristystä kääntämällä
Milloin suurinta mahdollista
tarkistusruuvia »12» vasempaan.
nopeutta halutaan, on avattava kaasuttajan sivulla oleva ylimääräinen ilmaventtiili suurinta nopeutta varten vääntämällä
sen vipua. Kaasuttajaa tarkistettaessa on tämä venttiili pidettävä suljettuna.
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Käyntiinpano. Ilmaventtiili voidaan lukita suljettuun asentoonsa, mikä suuresti helpottaa käyntiinpanoa. Tässä menetellään seuraavalla tavalla: Päämutteri »12» vedetään ulos ja väännetään sitä neljäsosa kierrosta. Kun moottori on ruvennut käymään kierretään mutteri »12» takaisin. Tällöin vapautuu ilmaventtiili »A» ja pääsee toimimaan kuten tavallisesti. Ilmaventtiilin
lukitseminen ei millään tavalla koske ohjeisiin sen tarkistamisesta.
Kun moottori pannaan kä}~ntiin, tahtoo se aluksi sylkeä, jos se
nimittäin on kylmä. Kaasuttajaa ei kuitenkaan ole tarkistettava,
vaan on odotettava siksi kunnes moottori on lämminnyt.
Miten polttoaineen valuminen estetään. On pidettävä hyvin
tarkkaan vaaria siitä, että bensiinisäiliöön tahi putkiin ei pääse
mitään likaa tahi vieraita aineksia, koska ne vaikuttavat haitallisesti normaaliseen bensiinintuloon ja saavat kaasuttajan sylkemään. Väliin voi bensiinistä kerääntyä likaa tahi muita hiukkasia venttiilin »H» alle estäen sitä pääsemästä oikeaan asentoonsa,
jolloin bensiiniä valuu liikaa.
Puhdistettaessa tätä venttiiliä on irroitettava kapseli ja uimuripesän neulaventtiili nostettava paikoiltaan, jotta kaasuttaja voidaan huuhdella täydellisesti.
Uimuripesän puhdistamista varten on tämä irroitettava bensiiniputkesta ja allaoleva lukkomutteri on kierrettävä auki.
Korkkikohon yläreunan tulee olla noin 15 mm päässä uimuripesän yläreunasta, kun neulaventtiili on paikallaan.
Pyörien hoito.
Pidä aina pyörät hyvin suunnattuina haarukan mukaan. Pyörä,
joka on kierossa, kuluttaa paljon enemmän renkaita ja tuhlaa
moottorin voimaa ajettaessa. Katkenneet puolat on niin pian
kuin mahdollista korvattava uusilla. Jos ajetaan liian pehmeillä
renkailla irtautuvat puolat ja pyörät tulevat heikommiksi. Puolat on tarkastettava ainakin kerran viikossa ja kierrettävä kiinni
milloin ne ovat höllentyneet. Puolia vaihdettaessa on katsottava,
että uusi puola ei ulotu niin pitkälle teräsvanteen läpi, että se voi
vahingoittaa ilmarengasta.
Etupyörän irroittaminen. Irroita sokkanaula akselin mutterista vasemmalla puolella ja kierrä mutteri auki. Nosta sitten etuhaarukka maasta ja vedä keskiakseli ulos, jonka jälkeen pyörä
irtautuu silmukoista. Pyörää paikoilleen pantaessa nostetaan etuhaarukka maasta, sovitetaan sen navan keskus silmukoiden kohdalle ja työnnetään akseli sisälle oikealta vasemmalle. Tämän
jälkeen kierretään mutteri kiinni ja asetetaan sokkanaula paikoilleen. On samalla katsottava tarkkaan, että pyörä on suorassa
haarukkaan nähden.
Takapyörän irroittaminen. Irroita ketju ja ota se pois ketjupycrältä. Irroita ruuvit, joilla jarruhaarake on kiinnitetty kehykseen.
3
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Irroita jarrutanko takimmaisesta jarruhaarakkeesta siten, että
otat pois jousinastan. Irroita keskiakselin oikea mutteri ja välimatkalevy ja vedä akseli ulos.
Pyörää paikalleen pantaessa on pidettävä vaarin, että sukkulanmuotoinen kappale on navan oikealla puolella, ja että se sopii
täsmälleen uurrokseen.

Ketjun hoito ja

tarkistaminen.

Ketju on aina pidettävä kohtalaisen kireällä. Pitkän ketjun
jännitys on sopivin silloin kun alapuolta voi keskeltä nostaa ylöspäin noin yhden tuuman. Lyhyt ketju on tarpeeksi kireä, kun
sitä voi nostaa vähän yli puolen tuumaa. Jos ketju on liian höllässä, voi se pudota hammaspyörältä ja vahingoittaa puolia sekä
ketjunsuojusta. Jos ketju taas on liian kireällä, kuluttaa se liiaksi
kuulalaakeria ja voi katketakin.
Joka 80 penikulman perästä on ketju irroitettava ja puhdistettava huolellisesti paloöljyllä, sitten kuivattava ja kastettava
keveän sylinteriöljyn ja grafiitin sekoitukseen. Kun ketju on jonkun aikaa ollut tässä sekoituksessa, ripustetaan se, jotta sekoitus
valuu pois. Kun öljy on laannut tippumasta, pyyhitään liika pois
ja pannaan ketju takaisin ketjupyörälle. Samalla on katsottava,
että ketjulukko on kunnollisesti kiinni.
Ketjun tarkistaminen. Irroita taka-akselin oikea mutteri ja
vedä pyörää taaksepäin siksi kunnes ketju on tarpeeksi kireä. Pane
pyörä kierimään, jotta näkyy, kulkeeko ketju hyvin ketjupyörän
hampaissa. Tarkista pyörän asento akselin pituussuunnassa (jos
on tarpeen) akselimutterin avulla ja katso, että pyörä on haarukkaan nähden oikeassa suunnassa. Kierrä takapyörän tarkistuslevyt tiukasti kiinni kaksihaaraisiin välimatkalevyihin. Kierrä
akselimutterit kiinni ennenkuin takapyörä asetetaan maahan.

Renkaitten hoito.
Renkaat on aina pidettävä kohtuullisen täyteen pumputtuina.
Kokoa 26 x 3" oleville Scoutin renkaille riittää noin 2,1—2,5
ilmakehän paine ja kokoa 28 X 3" oleville Chiefin ja Standardin
renkaille noin 3 ilmakehän paine. Jos renkaitten paine pidetään
aina tällaisena, pidentää se koko moottoripyörän ikää ja tekee
ajon paljoa mukavammaksi.
Jos ajetaan tyhjillä renkailla, menevät sekä sisä- että ulko-

renkaat piloille.
Kaikkia pieniä ulkorenkaan vikaantumia on paras hoitaa huolellisesti, muuten niihin tunkeutuu vesi ja hiekka jyväset, jotka
turmelevat renkaan. Siksi on paras antaa heti vulkanisoida vahingoittunut paikka. Renkaat on tarkastettava muutaman päivän
väliajoilla.
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Aina on pidettävä mukana riittävä varasto renkaankorjauspaikkoja ja liuosta ja on ne pakattava työkalulaatikkoon huolellisesti erilleen työkaluista, jotta nämä eivät voi tuottaa vahinkoa.
Venttiilin mutterin tulee olla aina tiukkaan kiinni pyörän vannetta vastaan, ettei ilmarengas pääse liikkumaan. Ilmaventtiilin
suojus tulee samoin aina pitää tiukasti kiinni. Jos ilmapumppu
tulee kuivaksi tahi vuotaa, on pumpun putkeen ruiskutettava
muutamia tippoja kevyttä öljyä.
HUOM. Scout-mallin takapyörää ei tarvitse irroittaa. Vedä
keskiakseli ulos oikealle kunnes sukkulanmuotoinen kappale navan
vasemmalla puolella on vapaana; täten jää väli, josta rengas voidaan ottaa pois ja panna takaisin. Kun rengas on vaihdettu, on
tarkoin katsottava, että sukkulanmuotoinen kappale on oikeassa

paikassaan.

Joustavan etuhaarukan hoito.
Kun pA'örä pannaan kokoon, tä}i;etään joustavan haarukan
jousien välit rasvalla, jotta jouset toimivat tasaisesti ja äänettömästi eivätkä pääse ruostumaan. Jos jouset kitisevät, on rasvaa
lisättävä. Tämä tehdään seuraavalla tavalla: Runko asetetaan
jonkun laatikon varaan, ettei se paina etupyörää. Jouset pakoitetaan erilleen esim. terävällä ruuvitaltalla ja ohuella veitsellä
levitetään rasvaa jousilehtien väliin. Tätä rasvaa ei tarvitse uudistaa muuta kuin korkeintaan pari kertaa ajokaudessa.
Etuhaarukan silmukoitten T-muotoiset rasvakuppien kädensijat on väännettävä alas säännöllisten väliaikain perästä. Kun
rasvakupit ovat tyhjät on ne irroitettava ja täytettävä uudestaan.

Sähkökaapelin hoito.
Kaikki sytytyskaapelit ovat vahvasti eristetyt ja täydelleen
vedenpitävät. Kaapeli magneeton etuosasta johtaa takimmaiseen kynttilään, kun taas kaapeli magneeton takaosasta johtaa
etumaiseen kynttilään. Kaapelien suhteen on pidettävä silmällä,
että ne kaikki ovat hyvin yhdistetyt ja silloin tällöin on tarkastettava, että ne eivät ole mistään kuluneet. Jos eristys on vahingoittunut kulumisesta, on tämä korjattava kiertämällä paikan
ympäri eristysnauhaa, ja kaapelin kiinnitys on korjattava niin,
ettei se enää pääse kulumaan.
Valaistuskaapelit ovat myöskin vahvasti eristetyt. On pidettävä tarkoin vaari, että kaapelikengät eivät pääse irtaantumaan.
Amppeerimittaria ja valonheittäjää tarkastamalla voi aina nähdä,
ovatko kaapelit kunnossa.

Valonheittäjän ja merkinantotorven hoito.
Valonheittäjä ja takalamppu sytytetään ja sammutetaan virrankatkasijalla, joka on samassa suojuksessa amppeerimittarin
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kanssa (Kts. kuva 13). Tässä virrankatkasijassa on musta nappula.
Jos tätä nappulaa väännetään oikealle, syttyy valonheittäjän
pieni kahden normaalikynttilän lamppu (kaupunkivalaistus) sekä
takalamppu. Jos nappia väännetään vasemmalle, syttyy valonheittäjän 25 kynttilän lamppu ja takalamppu. Kun nappula on
keskiasennossa, ovat kaikki lamput sammuksissa.
Valonheittäjän pientä lamppua voi käyttää siellä missä voimakkaan valonheittäjän käyttäminen on kielletty. Isoa lamppua
käytetään tavallisessa ajossa maantiellä.
Sähköllä toimiva merkinantotorvi on samaa tyyppiä kuin ne,
joita käytetään automobiileissa. Ohjaustangossa on nappi, jota
painetaan merkinantoa varten.

Mikä on amppeerimittarin tehtävä?
Amppeerimittari on kaikissa niissä INDIANEISSA, joissa on
sähkövalo, ja osoittaa se sähkölaitteiden toiminnan.
Amppeerimittarissa on asteikko 10 ampeerin latausta ja purkausta varten. Nollapiste on asteikon keskellä. Kaikki viivat
vasempaan siitä tarkoittavat patterin latausta ja viivat oikealla
taas sen purkausta.
Kun moottori pysäytetään eikä lamppuja käytetä, tulee amppeerimittarin viisarin pysähtyä nollan kohdalle. Kun moottori käy,
mutta lamput eivät pala, osoittaa mittari 3-ksinomaan patteriin
menevää virtaa. Tämä on tavallisesti noin 2—3 ampeeria, riippuen moottorin nopeudesta sekä patterin latausmäärästä.
Kun takalamppu ja pieni lamppu edessä palavat moottorin
seisoessa on viisarin nä}'tettävä % ampeeria purkauspuolella. Ison
lampun ja takalampun palaessa ja moottorin seisoessa tulee viisarin osoittaa 2 ampeerin purkausvirtaa. Kun moottori käy ja
lamput palavat, osoittaa amppeerimittari eroitusta generaattorin
Tämä
synnyttämän ja lamppujen kuluttaman virran välillä.
näkyy purkauspuolella.
Merkinantotorvea käytettäessä osoittaa amppeerimittari tähänkin menneen sähkövirran. Tavallisesti tarvitsee merkinantotorvi
noin 2—2 y 2ampeeria.
Amppeerimittari toimii myöskin virheitten näyttäjänä. Jos mittari moottorin seisoessa ja lamppujen ollessa sammuksissa osoittaa purkausta, on johdoissa jossain lyhytsulku. Tällöin on tutkittava johdot ja korjattava vika. Jos mittarin viisari moottorin
käydessä nopeasti väräjää edestakaisin, on joku kaapelikenkä

irtaantunut. Jos viisarilla on taipumista oikealle (lataus-) puolelle,
on vika generaattorin ja patterin välillä. Jos se sitä vastoin pyrkii vasemmalle (purkautumis-) puolelle, on vika patterin ja lamppujen tahi merkinantotorven välillä.
Jos patterin ja generaattorin välillä olisi lyhytsulku, mikä on
hyvin harvinaista, näyttää amppeerimittari niiden lamppujen
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normaalista purkausta, jotka palavat, olipa moottori käynnissä
Rikkinäisestä kaapelista on heti otettava selko ja korjattava se. Jos patterin ja lamppujen tahi merkinantotorven
välillä on lyhytsulku, osoittaa mittari lamppujen palaessa voimakasta purkausta. Ellei tätä vikaa korjata, palavat lamput
rikki. Jos moottori seisoo ja kosketin on väännetty niin, että lamptahi ei.

pujen pitäisi palaa, mutta ne eivät kuitenkaan pala ja mittari
osoittaa nollaa, on kaapeli lamppujen ja patterin välillä katkennut.
Jos johto pääkaapelin ja jonkun lampun välillä on katkennut,
osoittautuu tämä siten, että tämä lamppu ei pala ja mittari näyttää vain toisten lamppujen palamista vastaavaa purkausta.
Jos lamput eivät pala moottorin ollessa käynnissä ja mittari
osoittaa nollaa, on generaattorin käyttöhihna liian höllä tahi
kokonaan katkennut. Chief mallissa käyttää generaattoria hammaspyörä, joten siinä ei voi tämäntapaista sattua.

Patterin hoito.

Jos patterin hoidossa noudatetaan tarkoin seuraavia ohjeita,
aiheuttaa se tuskin koskaan minkäänlaisia häiriöitä.
1. Patteriin on säännöllisesti joka viikko lisättävä tislattua
vettä.
2. Patteri ja laatikko on pidettävä puhtaana.
Heti kun patteri on otettu vastaan on irroitettava kaikki täyttämistulpat (kussakin patterissa 3). On pidettävä tarkoin vaari
siitä, että happo täydelleen peittää levyt patterin ollessa pystyssä.
Patteria ei myöskään saa täyttää liian täyteen.
Jotta hapon taso aina pysyisi oikeana, on lisättävä tislattua
vettä. Happoa tarvitsee lisätä vain sangen harvoin. Jos tämä
kuitenkin olisi tarpeellista, on annettava jonkun asiantuntevan
henkilön tehdä se. Tislattua vettä on lisättävä säännöllisesti kerran viikossa. Tavallista vesijohtovettä ei saa kä3i:tää, sillä siinä
on kivennäisiä, jotka vahingoittavat patteria.
Patterin hapossa oleva vesi haihtuu, kun patterit on käytännössä, ja siksi täytyy sitä lisätä, koska levyt muuten pilaantuvat.
Kun vettä säännöllisesti joka viikko lisätään, pysyy hapon kokoomus oikeana.
On myöskin pidettävä huoli että kaikki kaapelien kiinnitykset ovat tiukat ja puhtaat, muussa tapauksessa turmeltuvat ne

ja korjaus käy välttämättömäksi.
INDIAN moottoripyörässä käytetty patteri on WICO tyyppiä
ja on se rakennettu käytettäväksi sähkögeneraattorin yhteydessä,
joka lataa sitä. Voi sattua, että valaistukseen ja sähkömerkinantotorveen kuluu enemmän kuin mitä patteri saa generaattorista.

Täten purkautuu patteri vähitellen, kunnes valovoima heikkenee,
mikä osoittaa, että patterin voimakkuus on alle normaalin. Jos
patteri purkautuu niin, että sitä ei voi enää ladata moottorilla,
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on se jätettävä liikkeeseen ladattavaksi. Liike, josta olette ostaneet moottoripyörän, voi paraiten ilmoittaa teille, missä tällaista
latausta suoritetaan.
Jos patteri on kuljetettaessa joutunut ylösalaisin niin että
happo on juossut ulos, on se myöskin jätettävä liikkeeseen ladattavaksi. Patterien rakenne on sellainen että ne eivät vuoda vaikka
ne joutuvatkin vaakasuoraan asentoon. Kuitenkaan ne eivät
saa pitempää aikaa olla ylösalaisin, kuten joskuskuljetuksen aikana
tapahtuu, sillä silloin valuu happo pois.
Kaikki patterin yläpäässä olevat kaapeliliitokset ovat lyijysekoitusta, joten happo ei syövytä niitä. Jos joku kaapeli kätkee,
eikä vikaa voi mitenkään saada työpajassa korjattavaksi, missä
se voitaisiin tehdä juottamalla, voidaan käyttää pientä
messinkiruuvia seuraavalla tavalla: Patterin koskettimen keskelle
porataan reikä. Sitten kierretään kaapelin langat ruuvin ympärille niin, että ne jäävät tiukkaan sen kannan alle, kun ruuvi kier-

retään kiinni.
Hyvin suositeltavaa on peittää patterin yläosa kumilla, joka
sulkee sen täydellisesti, mutta ei paina tulppia sisään, joten kaasun poistuminen ei tule ehkäistyksi. Täten vältetään kokonaan
se vaara, että patterin yläosassa olevien napojen sekä patteria
ympäröivän metallilaatikon välillä voisi sattua lyhytsulku.
Patterin ei ole annettava olla lataamattomana. Ellei konetta
esim. talvella käytetä, on patteri ladattava kerran kuukaudessa
ja väliin on lisättävä tislattua vettä, kuten edellä on neuvottu.
Happoa ei saa lisätä. Ellei patteri ole lataamaton, ei ole pelkoa
sen jäätymisestä, vaikka pakkanen nousisi 20 asteeseenkin.
Jos patteri syystä tahi toisesta irroitetaan moottoripyörästä tahi
kaapelit siihen irroitetaan koneen ollessa käynnissä, on generaattori
yhdistettävä maahan, koska se muuten saattaa vahingoittua. Tämä
voidaan tehdä siten, että asetetaan langanpätkä generaattorin navan
sekä jonkun maalaamattoman moottorin tahi kehyksen kohdan välille.
Valaistusgeneraattorin hoito.

INDIAN moottoripyörissä käytetty valaistusgeneraattori on
Splitdorf DU I mallia. Se on rakenteeltaan yksinkertainen, kaikissa olosuhteissa luotettava ja voidaan sopivasti kiinnittää kaikkiin nykyisiin moottoripyörämalleihin.
Generaattoria käyttää moottori, ja se synnyttää sähkövirtaa
akkumulaattoripatterin latausta sekä sähkövaloa ja merkinantotorvea varten. Generaattori on pienempiin yksityiskohtiin saakka
mitä huolellisimmin suunniteltu ja valmistettu, joten sen koko on
saatu mahdollisimman pieneksi ja sen paino vain 3 kiloksi.
Pyörivät osat ovat tä3~delleen generaattorin sisällä, kun taas
ne osat, jotka kaipaavat tarkistamista, kuten kokooja ja harjat,
ovat helposti ulottuvilla.
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Splitdorf valaistusgeneraattori ei vahingoitu siitä ankarasta
rasituksesta, jonka alaisena moottoripyörä on. Generaattori on täy-

delleen veden- ja pölynpitävä.
Huomattava erikoispiirre Splitdorf generaattorissa on automaattinen katkaisija, joka yhdistää generaattorin patteriin, milloin generaattorin nopeus ja siis myös jännitys tulee suuremmaksi
kuin patterin ja eroittaa taas generaattorin patterista, milloin
edellämainittu nopeus ja jännitys tulee pienemmäksi kuin patterin
tahi kun moottori pysäytetään. Tämä tapahtuu ilman mitään
huolenpitoa aivan automaattisesti. Automaattinen katkaisija on
keskipakoistyyppiä, se on generaattorin sisällä ja vaikuttaa tehokkaasti sekä varmasti, eikä tärinä tahi sysäykset häiritse sitä.

DU-1 generaattorin etuja.
Tarkka selvyys virran kulumisesta, joten voidaan estää patterin
liiallinen lataus.
Kokooja ei kulu.
Täysi kuormitus normaalinopeudella.
Kaikissa paikoissa kuulalaakerit, joten käynti on ehdottoman
tarkka. Patteri on täydelleen suljettu laatikkoon ja on ehdottomasti veden- sekä pölynpitävä.
Rakenne.
Splitdorf generaattorin osat ovat: kehys, käämitys, armatuuri,
käyttöakseli, kokooja, harjankiinnityslevyt ja vaippa. Kehys on
teräsputkea, jonka molempiin päihin on sisälle sovitettu takorautaiset kappaleet. Nämä kappaleet pitävät myöskin ankkuria

käämineen oikeassa asennossa.
Armatuurin käämitys on rummunmuotoinen, jakokooja on 22
eri kaistaleesta.
Harjat peittävät osittain yhden kollektorin
segmenteistä, joten harjojen kuluminen estyy ja sekä harjat että
kokooja kestävät kauemmin. Tämäkin sovitus on Splitdorf generaattorin erikoisuus.
Generaattorin akseli kulkee yksinomaan
kuulalaakereiden varassa. Käyttöakseli ja kokoojan pää sopivat
tarkalleen rungon selvennyksiin, joten saavutetaan ta}7 dellinen
tarkkuus: laakereita pitää paikallaan kaksi pulttia. Harjanpitimet
ovat erikoisesti valmistetussa fiberilevyssä, joka vaikuttaa sen,
että harjojen etäisyys aina pysyy oikeana. Automaattinen katkaisulaite on kokoojan ulommaisessa päässä ja on se suojattu
vaipalla.

Toiminta.
Splitdorf DU-1 generaattori on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä 6 volttisen 15 ampeeritunnin patterin kanssa tahi myöskin
voimakkaamman patterin kanssa, joka soveltuu eri kuormituk-
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siin, milloin käytetään ylimääräisiä lamppuja.
Generaattorin
suurin kapasiteetti on 4 J /2 ampeeria jännityksen ollessa noin 7%
volttia ja kierrosluvun minuutissa 1800.
Kokooja.

Kokoojaa voidaan tarkistaa, kun irroitetaan sen vaippa. Se
on suunniteltu ja valmisteltu niin huolellisesti, ettei mitään kulumista tapahdu harjojen ollessa oikeassa asennossa.
Harjat.
Kokoojaharjat toimivat tavallisesti koko ajokauden ilman tarkistusta. Sen jälkeen on ne kuitenkin tarkistettava ja, jos ne osoittautuvat kovin kuluneiksi, on ne uusittava, jotta kosketus kokoojaan on oikea.
Jos harjat jostain syystä irroitetaan, on ne huolellisesti asetettava paikoilleen samaan asentoon ja samaan harjanpitmieen.

Voitelu.
Voitelu on erittäin tärkeä. Voitelukupit ovat generaattorin
kummassakin päässä. Niihin on joka 65 peninkulman perästä kaadettava neljä tahi viisi tippaa hyvää ohutta koneöljyä.
Säätäminen.
Generaattori asetetaan tehtaassa niin, että se synnyttää ja
lähettää patteriin virran, joka riittää pitämään sen kunnollisesti
ladattuna kaikissa olosuhteissa, eikä tätä asetusta ole muutettava,
ellei se osoittaudu aivan välttämättömäksi.
Automaattinen katkaisu.
Katkaisulaite on generaattorin akselin toisessa päässä ja voidaan sitä helposti korjata, kun irroitetaan sitä suojaava vaippa.
Tämä laite tuskin kaipaa mitään hoitoa, pari kertaa vuodessa
on vain kaadettava tippa hyvää kevyttä koneöljyä liikkuville
osille.

Splitdorf-Magneetto.
Splitdorf S-mallinen magneetto.

Splitdorf Electrical Compam-n viimeinen S-malli on induktiotyyppiä ja sen rakenne perustuu niihin kokemuksiin, joita on saavutettu useampien vuosien tutkimuksilla sekä rakennetuilla arma-

tuuri- ja induktionimagneetoilla. Uusimmassa mallissa on otettu
käytäntöön kaikki ne parannukset mekaanisen ja sähköteknillisen
puolen suhteen, jotka ovat tarpeelliset tälle uusimmanmalliselle ja
täydelliselle magneetolle.

Mekaaninen toiminta.
Ankkuri: Ankkuriakseli valmistetaan yhdestä kappaleesta joka
ulottuu läpi koko ankkurin. Se kannattaa pehmeätä rautasydäntä
ja kiertää kuulalaakereissa. Tämä estää akselin magnetisoitumisen.
Kehys: Kehys on valettu aluminiumista ja siihen on sijoitettu
kaksi magneettista napaa ja kaksi magneettikäämiä. Rautasydän,
navat ja käämitykset ovat kiinnitetyt niin, että kestävyys on
suurin mahdollinen.
Virrankatkasija: Virrankatkaisulaite ja virranjakaja ovat
täydelleen suojaavan vaipan sisällä. Virrankatkaisulaite on kiinnitetty kehyksessä olevaan teräslevyyn ja liikkuu tarpeeksi paljon
aikais- sekä myöhäissytytystä varten. Virrankatkaisukampa ja
virranjakohammaspyörä ovat kiinni ankkuriakselissa.
Virrankatkaisijan katkaisu vipu on kevyttä puristettua terästä ja
eristetty laakeritapeista, mutta kupariholkilla yhteydessä magneeton kehyksen kanssa. Aluminiumivaippaan kiinnitetty litteä
jousi painaa katkaisu vipua laakeritappia vastaan, mutta tekee
samalla sen helpommaksi saada esille. Kiinteä kaitkaisukärki
on kiinni tarkistettavassa tuessa, jonka avulla kärkien väli
voidaan asettaa sopivaksi. Tästä on lisäksi se etu, että kärkien
väliä tarkistettaessa ei ole tarvis kiertää kiinteää kärkeä, joten
pinnat pysyvät aina yhdensuuntaisina.
Kondensaattori. Kondensaattoria kannattaa kaksi virrankatkasijan kantaan kiinnitettyä tukea, koska sen toiminta on tyydyttävämpi, kun se on lähempänä katkaisukärkiä ja lisäksi on sitä
tällöin helpompi tarkastaa.
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Hiilenpidin: Hiilenkannattaja ja säätövipu ovat kiinni virrankatkasijaa ja virranjakajaa ympäröivän aluminiumivaipan etumaisessa kannessa. Säätö vipua voi tarkistaa, jotta se voidaan
kääntää oikealle, vasemmalle tahi vaakasuoraan asentoon. Hiilenpidinkappale on valettu ja on muodoltaan hyvin erikoinen, sisältäen virranjakajahiilen. Kynttilän kaapeli voidaan kiinnittää siihen nopeasti ja vedenpitävästi.
Kun kaapelit ensin on katkaistu sopivan pitkiksi, kiinnitetään ne
magneettoon siten, että ne pistetään kaapelien reikiin ja painetaan kiinni kärkiin. Hiilenpidinkappaleen kansi asetetaan paikalleen ja kiinnitetään jousella. Aluminiumivaipan kannessa sekä
hiilenpidinkappaleen takaosassa on uurre, jossa on öljyttyä huopaa, joten kappaleen ja kannen sekä kannen ja vaipan välille
tulee siitä vedenpitävä tiivistys. Kaapelireikien ympärillä on valetut reunukset, jotka ympäröivät kaapelin niin, ettei vesi pääse tunkeutumaan sisään.

Käyttö ja hoito.
Voitelu. Magneeton voitelu on erittäin tärkeätä ja on se tehtävä säännöllisesti.
HUOM. Kun pj örä saadaan tehtaasta tahi kun se on ollut
enemmän kuin kolme kuukautta käyttämättä, on magneetto voideltava, kaatamalla 3 tippaa koneöljyä öljykuppeihin. Tätä on
tehtävä edelleen joka 20 tunnin ajon jälkeen.
Katkaisukärkien tarkistaminen.
Oikea välimatka katkaisukärkien välillä on 0,5—0,62 mm, kun katkaisuvipu on kamman
korkeimmalla kohdalla.
Kiinteä kärki C (kuva 7) on kiinni haarakkeessa, jota ruuvit
A ja B pitävät paikoillaan ja tätä haaraketta voi tarkistaa. Kärkien
T

Kuva 7
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tarkistamista varten on kierrettävä auki ruuvit A ja B ja siirrettävä haaraketta D vasemmalle välin suurentamiseksi tahi oikealle
sen pienentämiseksi. Tämän jälkeen on ruuvit A ja B taas kierrettävä varmasti kiinni. Tällä tarkistustavalla on se etu, että,
kuten edellä on mainittu, kiinteätä kosketinta ei tarvitse kiertää,
joten kosketinten pinnat pysyvät yhdensuuntaisina.
Platinakärkien puhdistaminen: Platinakärkiä on tarkastettava
säännöllisesti ja pidettävä huoli, että ne ovat puhtaat sekä vapaat
öljystä.
Parhaimpia tapoja lian ja öljyn poistamiseksi niistä on kiertää
moottoria, kunnes kärjet ovat kiinni. Sitten avataan ne sormella
ja työnnetään niiden väliin pieni paksun paperin tahi pahvin palanen ja painetaan koskettimia tätä vastaan. Tämä poistaa kaiken
öljyn. Ei pidä käyttää pehmeätä tahi huokoista paperia, koska tästä
voisi jäädä kuituja koskettimien väliin.
Koskaan ei pidä käyttää viilaa, lasi- tahi hiekkapaperia. Koskettimet sopivat toisiinsa muuten paljoa paremmin kuin käyttämällä viilaa.
Virranjakaja: Hiilenpidinkappale on irroitettava silloin tällöin
ja virranjakajan etupuoli puhdistettava rievulla, joka kostutetaan
spriillä tahi bensiinillä, ja kuivattava puhtaalla rievulla. Hiiliä ei
tarvitse vetää ulos pitimestä, sillä jouset ovat aina tarpeeksi jäntevät painamaan hiiltä ulos. Hiilet ovat hyvin kovat ja kaipaavat
hyvin vähän silmälläpitoa.
Sytytyskynttilä.
Sytytyskynttilän kärkien asettaminen. oikean matkan päähän
toisistaan on erittäin tärkeä seikka, vaikka se usein jätetään huomioonottamatta sillä seurauksella, että magneetto huononee, ellei
kokonaan turmellu. Kosketinten väli ei saa olla pitempi kuin
0,75 mm, jos tahdotaan saada sillä parhaat tulokset. Suurempi
välimatka ei hyödytä mitään, vaikuttaa ainoastaan sen, että
magneetto rasittuu enemmän. Tämä on tultu huomaamaan käytännössä sekä huviajossa että kilpailuissa.
Ellei syttyminen tapahdu samalla tavalla molemmissa sylintereissä, ja jos toisen kynttilän arvellaan pettävän, tahi jos se todellakin tekee niin, on sopivaa vaihtaa kynttilät t. s. asettaa epäilty
kynttilä toiseen sylinteriin. Jos se silloin edelleen pettää, on kynttilä puhdistettava tahi hankittava uusi.
Splitdorf-kynttilä voidaan puhdistaa helposti harjaamalla
kärkiä bensiiniin kastetulla vanhalla hammasharjalla; kynttilän
voi myös puhdistaa lasipaperilla. Jos kärjissä on paksu kerros
nokea, voi sitä raapia pois veitsellä. Väliin on koeteltava kynttilää
asettamalla se sylinteriä vastaan, jotta nähdään synnyttääkö se kipinöitä. Tämä ei kuitenkaan ole todistus siitä, että kynttilä on
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hyvässä kunnossa, sillä kynttilä voi usein iskeä kipinöitä avonaisessa tilassa, mutta ei kuitenkaan synnytä kipinöitä ollessaan
moottorin paineen alaisena. Kipinäkärjet on silloin tällöin puhdistettava lasipaperin palasella, koska on osoittautunut, että
eräänlaisista öljyistä ja bensiinistä jää kerrostuma kärkiin. Tämä
lisää niiden tekemää vastustusta, estäen kipinän kulkua kärjestä
toiseen.
Kun kone on jonkun aikaa ollut kosteassa paikassa, on huomattu, että moottoria on ollut vaikea panna ka} ntiin. Tämä johtuu siitä, että kynttilä imee kosteutta. Jos semmoisessa tapauksessa kynttilää lämmitetään, saadaan moottori paljoa helpommin
käyntiin. Jos moottori sytyttää kunnollisesti muutaman kierroksen, sen j aikeen kuin sylintereihin on pantu bensiiniä, mutta lakkaa
sitten, on tarkastettava bensiinijohtoa ja kaasuttajaa, koska aluksi
saatu kunnollinen sytytys osoittaa että kynttilä on kunnossa eikä
siihen pidä koskea.
Sylintereihin on annettava ainoastaan niin paljon bensiiniä että
männät irtaantuvat ja moottorin käyntiinpano käy helpoksi. Jos
annetaan liiaksi bensiiniä, aiheuttaa se kerrostumista sytytyskärkiin. Tämä lyhentää kynttilän ikää ja vaikeuttaa käyntiinpanoa.
Tällöin sytytys aina huononee, ellei se kokonaan lakkaa.
T

Yleisiä ohjeita moottoripyörän hoitoa varten.
Pidä kone puhtaana. Hoida sitä säännöllisesti jotta kaikki osat
pysyvät mitä parhaimmassa kunnossa. Pyörän ulkoasun mukaan
arvostellaan sen omistajaa.
Käytä kaikkiin lakeerattuihin osiin paloöljyä eikä bensiiniä.
Bensiiniä käytetään poistettaessa likaa tahi rasvaa moottorista tahi
muualta. Jos lakeerattuja osia puhdistetaan bensiinillä menettävät ne kiiltonsa ja käyvät himmeiksi. Bensiiniä tahi paloöljyä ei
koskaan ole käytettävä avoimen tulen lähellä, koska tulenvaara siinä
on suuri.
Jos käytetään hyvää poleerausainetta, eivät nikkelöidyt osat
ruostu. Ellei poleerausainetta ole saatavissa, voi niihin käyttää
paloöljyä. Puhtaalla moottoripyörällä ajaminen tuottaa paljoa suuremman nautinnon ajaa ja on se myytäessäkin enemmän arvoinen.
Kaikkia muttereja ja pultteja on koeteltava vähintäin kerran
Tällaisella säännöllisellä tarkastelulla huomaa kaikki
viikossa.
irtaantuneet osat ja siten voidaan estää paljon haittoja ja vahinkoja.
Välttämättömät varaosat.
Lukuunottamatta renkaitten paikkauslaatikkoa sekä työkalulaatikkoa on lyhyemmillä matkoilla lisäksi otettava mukaan ketjun lenkkejä, varakynttilä, varaventtiili, rulla eristy snauhaa,
kuparilankaa sekä hiekkapaperia.
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Pitemmillä matkoilla on lisäksi otettava mukaan sisärengas,
hyvin käärittynä ja säilytettynä jossain muualla eikä työkalulaatikossa, muutamia sokkanauloja, erilaisia muttereita ja aluslevyjä, venttiilejä sekä ulkorenkaan sisäpaikkoja. Ei ole tarpeen
kuormata pyörälle niin paljon osia, että sen voisi rakentaa täydelleen uudestaan. INDIAN varaosia on saatavana jälleenmyyjiltä kaikista suuremmista kaupungeista.

Neuvoja onnettomuuksien välttämiseksi.

Moottorin ei ole annettava rynnätä kun pyörä on kannattimien
varassa. Tällainen menettely on pilannut enemmän moottoreita
kuin tuhansien penikulmien ajo tiellä.
Ei ole käytettävä alaarvoista öljyä, vaan ainoastaan sitä, joka
on suositeltu parhaimmaksi ja sopivimmaksi. Tämä pitää pyörän
hyvässä kunnossa.
On muistettava öljytä kaikkia niitä osia, jotkakaipaavat öljyämistä.
On muistettava, että moottoripyörän toiminta riippuu siitä
tavasta, jolla sitä hoidetaan^

Ala unohda, että puhdas moottoripyörä toimii paremmin eikä
kaipaa silmälläpitoa ajettaessa
Muista aina pitää renkaat kohtuullisen täyteen pumputtuina.
Älä anna takapyörän kiivaasti pyöriä konetta käyntiinpantaessa. Päästä kytkin hiljaa kiinni. Jokakerta takapyörän kiertäessä
repeytyy ulkorengas hiukan, joten reikien vaara suurenee ja renkaan kestävyys pienenee
Käsikaasua ei ole avattava eikä suljettava nopeasti. Tämä
vahingoittaa moottoria ja herättää vastenmielisyyttä moottoripyöräilijöitä kohtaan.

Miten ja koska on moottoripyörää öljyttävä.
Etuhaarukan silmukoiden rasvakupit: T-kädensijaa on kierrettävä kerran tahi pari säännöllisin väliajoin. Kun rasvakupit
ovat tyhjät, on ne käytettävä.
Ketju: kerran viikossa siveltävä grafiitin ja rasvan sekoituk-

sella.
vähin pantava rasvaa milloin ne kitisevät.
varsi: 2 tahi 3 tippaa öljyä viikossa
Vaihdelaatikko: Lisättävä öIJ3 a milloin se on tarpeen.
Tarkistuslaitteet: Voideltava vaseliinilla pari kertaa ajokau-

Jouset: Jousien
Joustava satulan

r

dessa
Magneetto: Muutamia tippoja kevyttä öljyä joka toinen viikko.
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Ohjeita ajamista varten.
Kun sivuvaunullisella moottoripyörällä on tehtävä käännös
vasemmalle, on lähestyttävä mutkaa hiljaisella vauhdilla jakytkin

irti.

Sivuvaunulla ei saa tehdä mitään sirkustemppuja esim. ajamalla niin että sivuvaunu on ilmassa. Sivuvaunu on tarkoitettu
käytettäväksi niin että sen pyörä koskee tiehen. Ellei tätä oteta
huomioon, rasitetaan renkaita ja kehystä liikaa.

IN DIAN Chief ja Scout moottoripyörät.
Säätämislaitteet.
Sytytystä ja kaasumäärää hoidetaan kiertyvillä kädensijoilla.
Jos vasenta kädensijaa väännetään sisäänpäin, avautuu kuristusläppä, jos taas sitä väännetään ulospäin sulkeutuu läppä.
Jos oikeanpuoleista vipua väännetään sisäänpäin, tulee sytytys aikaisemmaksi, jos sitä taas väännetään ulospäin, tulee sytytys
myöhäisemmäksi. Seuraava yksinkertainen sääntö on helppo
muistaa:
Jos molempia vipuja väännetään sisäänpäin, kasvaa
nopeus, jos niitä väännetään ulospäin, vähenee nopeus.
Kuristusläpän ollessa suljettuna saa moottori ainoastaan vähän
kaasua, niin paljon että se riittää noin 25 kilometrin tuntinopeutta
varten, ja säätäminen toimitetaan yksinomaan sytytys vivulla. Suurempi nopeus ja voimakkuus saavutetaan kaasutusvipua vääntämällä.
Pakoventtiilit voidaan nostaa ja siis puristusta vähentää painamalla venttiilinnostajaa bensiinisäiliön oikealla puolella.
Kytkimen hoitoa varten on vasemmalla astuinlaudalla kaksoispoljin. Kun etumainen poljin painetaan alas, irtaantuu kytkin ja kun takimmainen taas vuorostaan painetaan alas, painuu
kytkin kiinni.
Oikealla astuinlaudalla on jalkavipu, joka vaikuttaa jalkajarruun. Käsijarrun vipu on kiinnitetty ohjaustangon vasempaan
haarakkeeseen.
Molemmat jarrut lakkaavat automaattisesti
vaikuttamasta heti kun vipu irroitetaan.
Vaihdetanko on kehyksen oikealla puolella. Vaihdeasentoja
on kaikkiaan neljä. Takimmainen on ensimäinen vaihde, toinen
nolla-asento, jolloin hammaspyörät eivät ensinkään ole kosketuksessa, kolmas on toinen vaihde ja neljäs kolmas eli korkein vaihde.
Vaihteessa voi vaihdepyorien asennon helposti tuntea.

Joustava satulanvarsi.
INDIAN moottoripyörän joustava satulanvarsi voidaan tarkistaa niin että se sopii kunkin ajajan painoon. Jos satulanvarsi
epätasaisilla teillä lyö pohjaan asti, on hoikissa olevan jousen
jäykkyyttä lisättävä. Jos jousi tuntuu liian jäykältä, voidaan se
tehdä kimmoisemmaksi.
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Kimmoisuuden tarkistus. Irroita pultti A (kuva 8), käännä
satulankehystä S sekä satulaa eteenpäin. Kierrä irti tulppa B
ja vedä ulos satulanvarsi. Satulanvarren alemmassa, ruuvikierteisessä osassa on jännitysmutteri D ja vastamutteri C. Näiden
mutterien asento satulanvarren päässä määrää jousen kimmoisuuden ja siirtämällä niitä voi saada sen kimmoisuuden, joka sopii
kullekin ajajalle.

Kuva 8.
1.
2.
3.

Joustavan satulanvarren tarkistus.

Keveille henkilöille sopiva tarkistus

Keskinkertaisen painaville henkilöille sopiva tarkistus
Raskaille henkilöille sopiva tarkistus

Jos satulanvarsi lyö pohjaan, on laskettava mutterit C ja D
ruuvikierteisen osan alapäähän päin. Jos siis mutterien ollessa
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asennossa 1 varsi painuu pohjaan asti, on muttereita kierrettävä
alaspäin kunnes ne tulevat lähelle asentoa 2. Ellei vaikutus asennossa 2 ole vielä riittävä, on se kierrettävä asentoon 3 asti. Tässä
asennossa sopii satula raskaspainoisille ajajille.
Jos taas satulanvarsi on liian jäykkä, on muttereita C ja D
kierrettävä ylöspäin asentoa 1 kohti siksi että ne saadaan sopivaan
asentoon. On mahdollista, että tätä tarkistusta on tehtävä kaksi
tahi kolmekin kertaa ennenkuin kimmoisuus tulee sopivaksi.
Kuusikulmainen rengasmutteri B on aina kierrettävä paikalleen
ennenkuin satulaa käytetään..
Voitelu. Noin kerran viikossa on tiputettava 2 tahi 3 tippaa
öljyä satulanvarren ympärillerengasmutterin Byläpuolelle. Ainakin
kerran ajokaudessa on satulanvarsi ja jousi sekä varsi rasvattava.

Vaihdelaatikon voitelu.
Hammaspyörävaihdetta ympäröivän alumiinisen vaidelaatikon yläosassa on suuri ruuvitulppa, josta voidaan lisätä öljyä
ensimaiseen hammaspyörävaihteeseen, kytkimeen ja vaihdelaatikkoon. Aivan kytkinvivun alapuolella on ruuki, josta voi tarkastaa öljypinnan korkeutta. Ellei öljyä valu ulos, kun tämä ruuvi
irroitetaan, on päällimmäinen tulppa kierrettävä auki ja kaadettava öljyä sisään kunnes se juoksee ulos alemmasta reiästä, öljyn

Kuva 9.

Kytkimen ja vaihdelaatikon läpileikkaus jossa näkyy eri osat
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on annettava juosta niin kauan kuin sitä riittää. Tämän jälkeen
suljetaan tulppa ja kierretään alempi ruuvi kiinni. Tämä on teh-

tävä huolellisesti.
Öljyn pinnan korkeutta on tarkastettava ainakin kerran viikossa,
tahi joka 800 kilometrin ajon perästä. Tämä on erittäin tärkeätä.
Kytkimen

tarkistus.

INDIAN CHIEFIN JA SCOUTIN kytkin on kokoonpantu
vuorottain asetetuista karaistusta teräksestä sekä kitkakudoksesta
valmistetuista levyistä. Se työskentelee paraiten kun käytetään
oikeata voiteluainetta ja noudatetaan tarkkaan seuraavia ohjeita:
Primäärivaihdetta sekä vaihdelaatikkoa varten on aina käytettävä ohuempaa öljyä kuin se mitä käytetään moottorissa. Millään ehdolla ei saa käyttää vaseliinia tahi grafiittia tahi sellaista
öljyä joka on niin paksua ettei se juokse.
Jos on hyvin kylmä, voi sattua että kytkimen öljy jähmettyy,
varsinkin kun moottori on pitemmän ajan käyttämättä, ja kytkin
ei silloin irroitu vaihdettaessa. Moottorin lämmettyä tulee öljy

Kuva 10.

Jos kulma

B

Kytkinvivun asema.

painaa A:ta vastaan ei kytkin pääse avautumaan. Katso yksi

tyiskohtaisia ohjeita tämän auttamiseksi.
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kuitenkin heti juoksevaksi ja vaihtaminen sujuu taas tyydyttävästi.
Itse kytkin ei kaipaa mitään tarkistamista. Mahdollista on,
että kytkivivun asentoa tarvitsee tarkistaa silloin tällöin, jotta
kytkimen liikkumisala pysyy soveliaana. Kytkin vivun A (kuva 10)
pää on kiinni jyrkkänousuisilla kierteillä varustetun akselin ulomAkselinpäässä on kierteet,
massa kahdeksankulmaisessa päässä.
joten sille voidaan kiertää kuusikulmainen vastamutteri, jossa on
uurre. Tanko yhdistää kytkinvivun kytkinpolkimeen.
Kytkimen ollessa kiinni pitää kytkinvivun A olla kuvan 10
osoittamassa ylemmässä asennossa. Kun kytkin on poljettu irti,
tulee vivun olla alemman kuvan osoittamassa asennossa.
Jos
ajatellaan kytkimen vipun kellontaululla liikkuvaksi viisariksi,
tullee sen kytkimen ollessa kiinni osoittaa kello 2 ja kytkimen

olessa irti kello 10.
Huomaa tarkoin, että kytkimen ollessa kiinni (ylempi kuva 10)
sakara B painaa tankoa A vastaan niin että sitä ei voi työntää
kauemmaksi taaksepäin. Tässä asennossa ei kytkinakselin tule
lainkaan painaa k3 tkimen etulevyä. Jos niin ei ole laita, painaa
akseli tätä ja tästä aiheutuu vahinkoa kytkimelle.
Kytkinakseli on sovitettava niin että se ei ala irroittamaan
kytkintä ennenkuin kytkin vipun asentoon »klo 1,30». Tämä merkitsee, että vivun B tulee saada siirtyä hiukan ennenkuin mekanismi vaikuttaa
Jos tarkistus on sellainen, että
polkimen takaosa voi nousta noin 3 / B—% tuumaa astuinlaudan
yläpuolelle ilman että kytkin vielä irtaantuu, on liikkumatila riittävän suuri. Tämä seikka on erittäin tärkeä, koska tuo liikkumatila automaattisesti estää kytkinlevyjen kulumisen.
Kytkimen irroitusvivun sisäpuoli on kahdeksankulmainen,
jotta se sopii käyttöakselin kahdeksankulmaiseen päähän. Täten
saattaa kytkentäakseli olla 16 eri asennossa kytkinvipuun nähden.
Jos vipu vedetään taaksepäin ja kierretään ympäri niin että sen
takasivu koskettaa kahdeksankulmaiseen mutteriin, voidaan tarkistus asettaa puolelle levyjen väliselle välimatkalle. Kytkimen
tarkistamista varten on vipu A irroitettava ja akselia kierrettävä
ruuvitaltalla siitä päästä, jossa on uurre taltan terää varten.
Takimmainen poljin on kytkintä tarkistettaessa painettava niin
alas kuin se menee. Vivun asentoa (»kello 2») ei saa muuttaa.
Kun takimmainen poljin on alimmassa asennossaan, tulee
vivun olla »kello 2» asennossa. Kytkinvarren pitentämisestä tahi
lyhentämisestä riippumatta voidaan polkimen asentoa muuttaa
sakaroiden avulla kummassakin päässä.
Kytkinpolkimen jännitystä voidaan muuttaa akselin päässä
olevan kruunumutterin avulla. Jos sokkanaula irroitetaan, ja
kruunumutteria kierretään oikealle, tulee kytkinpoljin heikemmäksi,
kun se taas tulee jäykemmäksi, jos mutteria käännetään vasemmalle. Sokkanaula on asetettava paikalleen kytkinpolkimen akselin
T
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päähän, kun poljin on saatu sopivaksi. Parasta on toimittaa tämä
tarkistus kiertämällä mutteria kierroksen kerrallaan.
Tämän tarkistuksen jälkeen on tehtävä koeajo moottoripyörällä, jotta nähdään toimiiko kytkin irroitettaessa ja kytkettäessä

tyydyttävästi.
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Otsakkeen »Vaihteet» alla mainitut luvut ilmoittavat moottorin
kierroslukuja Silläaikaa kun takapyörä kiertää kerran 3 mpäri.
Vaikka vaihdesuhde on Chiefissä ja Scoutissa melkein sama, on
otettava huomioon, että Scoutin 26" pyörä kulkee yhdellä
d3 ksellä lyhyemmän matkan kuin Chiefin 28". Jos siis verrataan
kuljetun matkan pituutta moottorin kierroslukuun, on Scoutin
vaihdesuhde pienempi kuin Chiefin.
»Tavalliset» vaihtosuhteet ovat tarkoitetut ajelua varten normaalisissa oloissa ja ovat nämä vaihtosuhteet kaikissa moottoriP3'örissä, jotka tehdas lähettää.
tavallinen erehd3T s on, että
luullaan suuremmalla vaihdolla voitavan saavuttaa suurempi
Tämä pitää paikkansa ainoastaan määrättyyn rajaan
nopeus.
saakka. Liian suuri vaihto sitävastoin pikemminkin hidastuttaa
kuin lisää nopeutta, ja lisäksi rasittaa se moottoria ja saa sen kuumenemaan. Suhteellisesti pieni vaihtosuhde on aina vähemmän
T

T

moottoria rasittava sekä tehokkaampi.

INDIAN Standard moottoripyörät.
Säätölaitteet.
STANDARD mallissa ovat säätölaitteet samanlaiset kuin
edellisissä. Vasempaa kädensijaa sisäänpäin, runkoa kohti väännettäessä avautuu kuristusläppä ja vauhti lisäänty3 . Jos taas
sitä väännetään ulospäin, sulkeutuu läppä ja vauhti pienenee.
Jos oikeaa kädensijaa väännetään sisäänpäin, tulee s3 tyiys
aikaisemmaksi, ulospäin väännettäessä se taas tulee uyöhäisemmäksi.
Kun kuristusläppä on kiinni, saa moottori tyvin vähän kaasua,
juuri niin paljon, että moottori voi synnyttää 30 kilometrin tuntinopeuden, kun ka3 tetään 3-ksinomaan S3 tyty Tksen säätöä. Suuremman nopeuden saavuttamista varten on avattava käsikaasua.
Pakoventtiilejä nostetaan painamalla venttiilinnostajaa bensiinisäiliön oikealla puolella.
Mallien N ja NE kytkintä hoidetaan kahdella tavalla. Vasemmalla astuinlaudalla on poljin
jota painamalla k3 tkin irtaantuu.
T
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Polkimeen kiinnitetyin jousen vaikutuksesta sulkeutuu k3 tkin heti
kun poljin lasketaan vapaaksi. Moottorip3 örän oikealla sivulla
on pitkä tanko
kytkintanko
joka liikkuu 3"mp3*ränneljänneksen muotoisessa ohjauksessa. Kun tämä tanko viedään etuasentoon on kytkin irti, kun se taas on lähellä takimmaista asentoaan, on k3'tkin kiinni. Käsi- ja jalkavivut ovat 3~hdistetyt keskenään niin että niistä voi ka3 ttää kumpaa tahansa.
T
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K3'tkintangon kä3'ttäminen vaikuttaa vastaavasti k3 Ttkinpolkimeen, mutta tämä ei vaikuta k3 tkintankoon. K3 tkintanko
voidaan siis asettaa niin että sillä on määrätty vaikutus k3 tkimeen
riippuen olosuhteista, eikä tämä asento muutu jalkavivun kä3'ttämisestä. Jos koneen kulkua säädetään jalkavivulla ja k3*tkin
tahdotaan jostain syystä irroittaa, on muistettava, että se irtautuu ainoastaan niin paljon kuin kytkintangon asento sallii.
Yksinä jossa on parempi kä3<ttää kytkintankoa, milloin on tarpeen hiljentää vauhtia tahi p3 sähtyä jonkun liikenne-esteen takia,
jotta heti sen jälkeen taas voi lähteä, liikkeelle. Onnettomuuden
T
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uhatessa ovat molemmat jalat tarpeen ja jos on ka3 tetty jalkavipua, voi sen irroittaa ja kä3*ttää k3*tkimen hoitamiseen k3*tkintankoa. Nopeutta vaihdettaessa on aina kä3*tettävä jalkavipua.
T
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Vaihtaminen suoritetaan bensiinisäiliön oikealla puolella olevan
tangon avulla. Tämä tanko liikkuu 3 mp3Trännelj änneksen muotoisessa ohjauksessa, jossa on asenteet kolmea eri nopeutta varten
sekä nolla-asento. Nämä asennot ovat seuraavat: Neljänneksen
3 läpäässä ensimäinen vaihde, seuraava asento alaspäin toinen
vaihde ja neljänneksen alapäässä kolmas vaihde. Nolla-asento on
ensimäisen ja toisen vaihteen välissä.
Jarrutus tapahtuu jalkavivulla, joka on oikean astuinlaudan
sisäreunassa tahi uyöskin vasempaan ohjaustankoon kiinnitetyllä käsijarrulla.
Erittäin tärkeätä on, että ajaja tä3*delleen pereht3y kaikkiin
moottorip3'örän vipuihin ja säätölaitteisiin ennenkuin
ajelemaan pyörällä. Tottunut moottorip3 öräilijä ei koskaan tarvitse silmiään vipuja ja kädensijoja varten, vaan tottuu käsi löytämään ne itsestään. L3 hyen ajan harjoitettuaan oppii k3*llä
aloittelijakin tällä tavoin vaistomaisesti hoitamaan kaikkia kontrollilaitteita.
7
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Kytkimen hoito.

Standard kytkin on kuiva-lamelli-tyyppiä. Siinä on 5 le\yä ja
8 hankauspintaa, joista 4 on pehmeätä terästä ja 4 kitka-aineella
päällystettyä. Kun kaikki lamellit koskettavat toisiinsa on k3 tkin
kiinni. Jousilaite, jossa on kaikkiaan 8 jousta, painaa lamelleja
toisiaan vastaan. K3'tkimen lamellien ollessa toisistaan erillään
kiertää ketjun hammaskelys D (kuva 11) 22 karaistusta teräksestä
olevan laakerirullan EE varassa. Kun lamellit ovat erillään toisistaan sanotaan kytkimen olevan irti. Tämän lamellien irtautumisen toisistaan aiheuttaa akseli F, joka on vaihdelaatikon onton
pääakselin sisällä. Tämä akseli työntää etulevyä H ulospäin ja
voittaa niiden jousien vaikutuksen, jotka painavat lamelleja
kokoon.
Ellei k3 tkin pidä kiinni, kun tanko käännetään neljänneksen
takapuolelle ja moottori r3 ntää, on irroitettava pidäkemutteri C
ja kierrettävä ruuvia A puoli kierrosta ulospäin. Sitten kierretään
C paikalleen ja koetellaan kytkintä. Ellei k3'tkimen toiminta vieläkään ole tyyd3 ttävä, irroitetaan C uudelleen ja kierretään A-ruuvia edelleen puoli kierrosta. Väliin voi sattua että tarvitaan pari
kolmekin tarkistusta ennenkuin k3r tkimen toiminta saadaan tyydyttäväksi. Ruuvia Aei ole kierrettävä enempää kuin puoli kierrosta kerrallaan. Tähän ruuviin vaikuttaa akseli Fja lamellien
kuluessa pääsevät ruuvin A sekä akselin F päät mahdollisesti
koskettamaan toisiinsa, joten lamellit eivät pääse painumaan tiukasti yhteen. Kiertämällä ruuvia A ulospäin tasoittuu lamellien
kulumisesta aiheutunut vaikutus ja lamellit pääsevät taas 3'htä
tiukasti kiinni toisiinsa kuin kytkimen ollessa uuden.
Ruuvia A on ehdottomasti pidettävä kiinni ettei se pääse pyörir

T

T

T
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maan ympäri kun pidäke-mutteri C kierretään kiinni, muuten menee
koko tarkistus piloille.
Ellei ruuvin A kiertäminen k3'kene ehkäisemään kytkimen
liukumista, on irroitettava ruuvit 1 (kuva 12) ja asetettava ruuvitaltta ruuvin A uraan jotta se pysyy paikoillaan. Sitten kierretään pidäkemutteria vasemmalle niin pitkälle kuin se menee.
Täten irtaantuvat ruuvit B tarkistusta varten. Kutakin ruuvia B
kierretään 1 kierros kiinnipäin jakoetellaan sitten kytkimen toimintaa kuormitettuna. Väliin voi olla tarpeen tarkistaa ruuveja kaksi
tahi kolmekin kertaa ennenkuin
pitää kiinni. Kierrä kiinni
pidäkeruuvi sekä ruuvit 1. Kierrä samalla kiinni tarkistusruuvit.
Jos hankauspinnat G (kuva 11) ovat tulleet lasimaisiksi niin

Kuva 11

Kytkimen läpileikkaus.

Tarkistusmutteri A :ssa ja lukkomutteri C:ssä.
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että ky 7 tkimen jousien paino ei voi ehkäistä liukumista, on irroitettava k3 7 tkimen etulevy H. Sen jälkeen otetaan lamellit ulos ja
pestään hankauspinnat bensiinillä. Levyn H irroittamista varten
on ensin kierrettävä auki kaikki neljä ruuvia B.
Ellei jännitysruuvien B tiukentaminen ehkäise liukumista,
on lamelleihin asetettava uudet hankauslevyt. Nämät on paras
hankkia moottorip3T örän nyyjältä. K3'tkimessä on tavallisesti
8 jousta, mutta niiden luku voidaan lisätä aina 12:een tahi 16:een,
jos katsotaan tarpeelliseksi.
Jouset saadaan esille poistamalla ruuvit 1, pidäkerengas 2,
mutterin C jousiholkki, jouset sekä neljä tarkistusruuvia B. Aina
kun moottoripyörä jätetään seisomaan, on katsottava, että kytkin
on kiinni, sillä tämä vapauttaa jouset jännityksestä ja pidentää
niiden kestävyyttä. Jos k3*tkin on oikein tarkistettu ei sen vuoksi
ole välttämätöntä, että
ta3 tyy olla aivan neljänneksen uloimmassa päässä ennenkuin kytkin tarttuu kunnollisesti.
Parempi on asettaa k3 tkin niin, että se vaikuttaa jokun tanko on
noin 2" päässä äärimmäisestä asennosta. Täten voi lisätä jännitystä esimerkiksi J3 rkkää mäkeä laskettaessa tahi vaikeakulkuisella tiellä siten että tankoa väännetään vielä taaksepäin.
Lamelleihin ei pidä päästää öljyä.
T
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Vaihdelaatikon tarkistaminen.
INDIAN moottorip3 T örän vaihdelaatikko on tehty niin että

kolmannessa vaihteessa vaikuttaa voima suoraan pääakseliin.
Kun vaihdetanko on nolla-asennossa toisen ja kolmannen
vaihteen välillä, eivät hammasp3 örät laisinkaan koske toisiinsa,
eikä vaihdelaatikosta silloin saa kuulua mitään ääniä. Jos laatikosta kuitenkin kuuluu ratinaa, vaikka vaihdetanko on nolla-asennossa, ei hammasp3 örien väli ole tarpeeksi suuri ja vaihdetanko
on tarkistettava.
T
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Vaihdetangon tarkistaminen.

Vaihdetanko asetetaan toiseen asenteeseen ja irroitetaan vaihdelaatikosta neljänneksen kohdalta. Ylempää vipua on liikuteltava edestakaisin jotta nähdään sopiiko vaihdelaatikon koroke
vaihtohaarukan uurteisiin. Tämän ta3 ty3 olla aivan helposti
kädellä tunnettavissa, jonka jälkeen tarkistetaan vaihdetangon
pituus.
Tämä tarkistus on toimitettava aina kun on irroitettu vaihdelaatikko koneketjun tarkistusta varten.
Ketjun tarkistuksen
jälkeen on koeteltava vaihteita moottorin ollessa ka3 nnissä.
Vaihdelaatikon takaseinässä on ruuvitulppa noin puolivälin
korkeudella ja tulpan reiästä kaadetaan öljyä vaihdelaatikkoon.
On ka3 7tettävä paksua koneölJ3'ä eikä vaseliinia, öljy ruiskute7

7

r
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Kuva

12.

taan sisään ölJ3~ruiskulla, kunnes sitä valuu ulos ölJ3*reiästä. ÖIJ3 n
tasoa on tarkastettava ainakin kaksi kertaa kuukaudessa irroittamalla öljytulppa.
Tarkasti on pidettävä huolta siitä, että vaihdelaatikossa on aina
öljyä, muuten turmeltuvat hammaspyörät ja laakerit kokonaan.
Alempaa öljyruuvia avaamalla voidaan vanha öljy laskea ulos
vaihdelaatikosta. Ruuvi on aina asetettava takaisin paikalleen.
T

Kuva

13.

Valaistusjärjestelmä.
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Kaikki INDIAN moottorip3 örät ovat varustetut 3 lläolevan
kuvan osoittamalla valaistusjärjestelmällä. Scout pyörässä kulkee maajohto generaattorin pitimen kautta satulatankoon. Chiefin
patterin maajohto taas kulkee pitkin muuatta niistä ruuveista,
jotka pitävät kiinni vaihdelaatikon kantta. Tämä ruuvi on lähinnä
patteria ja kooltaan vähän toisia suurempi.
T

T

Mallien N. ja NE vaihdesuhteet.
Moottorin

Vaihdelaatikon

ketjupyörä

ketjupyörä

ketjupyörä

Kytkimen

Takapyörän

21
21
21
21
21
21

38
38
38
38
38
38

36
40
36
40
36
40

15
15
16
16
17
17

ketjupyörä

Vaihteet
3:as
2:nen
hnen

4.34
4.73
4.08
4.55
3.82
4.24

6.80
7.43
6.50
7.15
5.99
6.65

10.60
11.69
10.07
11.23
9.45
10.47
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