
Takaketiu.
Voidelkaa ketjun sisäpuoli rasvalla (esim. Mobilgrease 2:11a) aina n. 1.600 km:n ajon jäl-

keen. Huonolla säällä on suotavaa suorittaa rasvaus useamminkin. Parhaiten voidellaan ketju
siten, että se irroitetaan ja upotetaan lämmitettyyn rasvaan.

Yaihdelaatikko.
Vaihdelaatikkoon voidaan käyttää Mobiloil D:tä kesällä ja talvella Mobiloil Arcticia. Vä-

hän Mobilgrease 2:ta olisi myös painettava jalkavaihteen koneistoon. Tätä varten on rasva-
nippa polkimen akselin päässä.

Jousihaarukat
Kaikissa riipukkeiden laakereissa on rasvanipat. Nämä olisi voideltava aina 1.600 km n

ajon jälkeen ja tällöin painettava niihin niin paljon rasvaa, että laakerit täyttyvät ja rasva
alkaa tunkeutua ulos. Käyttäkää Mobilgrease N:o 2:ta.

Pyörät.

Kumpaakin napaa varten on olemassa rasvanippa. N. 1/3 kahvikupillista olisi painettava
rasvaa napoihin aina n. 1.600 km:n ajon jälkeen. Älkää käyttäkö liian paljon rasvaa, sillä
muuten liika voiteluaine voi kulkeutua jarruihin. Mobilubricant Soft on sopiva rasva.

Säätövivut.
Kaikki säätövivut olisi voideltava kerran 1.000 km:n ajon aikana, sillä täten on pyörää

paljon mukavampi ajaa. Tavallista moottoriöljyä tai ohutta rasvaa, kuten Gargoyle Mobil-
grease N:o 2:ta on käytettävä. Näihin säätövipuihin kuuluvat kädensijan viputangot, vaihde-

tanko ja jarrulaitteet. Vähän öljyä tai rasvaa olisi myöskin siveltävä näkyvissä olevaan osaan
Howden-kaapelin sisäjohtoa, joten voiteluaine vähitellen pääsee tunkeutumaan myöskin kaape-
lin päällystän sisään.

Maeneetto tai maeneettodynamo.

Voitelu on tarpeeton. Laakerit ovat hyvin täytetyt rasvalla, ennenkuin ne lähtevät teh-
taasta, ja toimivat edelleen ilman huolenpitoa.

Silillterinpään vipuvarsien voitelu, (ainoastaan, kansiventtiilimallit).
Näihin vipuvarsien laakereihin pääsee öljypisaroita kampikammiosta, mutta sitä paitsi olisi

ne voideltava rasvalla n. 1.000 km:n ajon jälkeen. On huomattava, että jokaisen vipuvarsi-
laakerin vahvikkeen sivussa vipuvarsikotelossa, aivan silinterinpään yläosassa, on kaksi voi-
telunippaa, sekä sivuvent. koneessa on myös voitelunipat vent. ohjaajiin. Mobilgrease N:o 2:ta
voidaan käyttää.
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VOITELUOHJEITA

MOOTTORIPYÖRIÄ VARTEN



Takapyörän napa. Käyttäkää ras-
varuiskua aina n. 1.600 km:n
ajon jälkeen.

Takaketju. Voidellaan ras-
valla aina 1.600 km:n jäl-
keen.

Tarkistusvivut ja kaapelit, öljytkää lii-
toskohdat ja kaapelien näkyvissä olevat
osat aina 1.000 km:n jälkeen.

Haarukan tapit y.m. voidel-
laan rasvaruiskulla aina
1.000 km:II jälkeen.

Silinterinpään vipuvarret.
Voidellaan rasvaruiskulla
aina 1.600 km:n jälkeen.

/v i

Vaihdelaatikko. Ohutta rasvaa sekä
öljyä aina 1.600 km:n jälkeen.

VOITELU
Moottori.

Tyhjentäkää öljysäiliö ja täyt-
täkää se tuoreella moottori-
öljyllä aina 1.600 km :n jälkeen.

Etupyörän napa. Voidellaan
rasvaruiskulla aina 1.600
km:n jälkeen.

Voitelujärjestelmä perustuu kuiva allasperiaatteelle (dry sump), ja se on niin suunniteltu,
että se antaa oikean määrän öljyä moottorin kaikkiin osiin kaikissa olosuhteissa. Öljypumppu
painaa öljyn suureen päälaakeriin, mistä se kulkeutuu edelleen silinterin ja männän kitka-
pinnoille. Erikoinen johto syöttää öljyä nokkapyörästöön ja toinen silinterin seinämille, mikä
taasen voitelee männän aliosan sen öljyn lisäksi, minkä mäntä saa päälaakerista. Öljy, joka
on kiertänyt eri laakereissa, valuu kampikammion pohjalle, mistä palautuspumppu heti pai-
naa sen takaisin öljysäiliöön.

öljyn kiertokulkua voidaan tarkistaa avaamalla öljysäiliön täyttötulppa. Jos öljyn kierto-
kulku on normaali, näkyy silloin vaahtokerros öljyn pinnalla.

Älkää antako öljyn säiliössä laskea puolivälin alapuolelle. Säiliö olisi tyhjennettävä ja
puhdistettava vähintään aina n. 3.000 km:n ajon jälkeen.

öljysäiliö tyhjennetään siten, että kuusikulmainen tyhjennystulppa öljyaltaassa säiliön poh-
jassa irroitetaan. Täten pääsee kaikki öljy juoksemaan ulos. Ensi kerralla, kun säiliö tyh-
jennetään ja myöskin silloin tällöin jälkeenpäin, olisi säiliö huuhdeltava bensiinillä, jotta
kaikki likainen öljy poistuisi öljyaltaasta. Uuden koneen öljysäiliö on tyhjennettävä ensim-
mäisten 500—800 km jälkeen.

Norton-moottoripyörän voiteluun suositellaan kesällä Gargoyle Mobiloil »D»:tä, talvella
Gargoyle Mobiloil »DM»:ää.

Uusia koneita ei pitäisi ajaa ensimmäisten 800 km :n aikana suuremmalla nopeudella kuin
50 km tunnissa (= 35 mailia), korkeimmalla vaihteella ja vastaavasti pienemmällä nopeu-
della alemmilla vaihteilla. Paras tapa vakuuttautua siitä, että kone todella tulee huolellisesti
»sisäänajetuksi», on se, ettei koskaan avaa kaasun säätöventtiiliä enempää kuin 1/4 å 1/3,

ja vielä tärkeämpää on, ettei anneta koneen käydä epätasaisesti ja nykäyksittäin pienillä
nopeuksilla, vaan aina tällöin vaihdetaan alemmalle vaihteelle. Sellainen kone, joka on huo-
lellisesti sisäänajettu, on aina ylivoimaisesti parempi konetta, jota ei ole käsitelty tarpeel-
lisella huolella alusta alkaen.

Rungon osat.
Kaikki liikkuvat laakerit ovat varustetut nipoilla rasvapuristinta varten. On käytettävä

korkeanlaatuista rasvaa, kuten esim. Gargoyle Mobilgrease N:o 2:ta. Ellei tätä rasvaa ole
saatavissa, voidaan käyttää moottoriöljyä, mutta johtuen siitä, että öljy helposti vuotaa pois,
on sillä useammin voideltava.

Voimansiirto.
Etuketju kulkee öljytiiviissä kotelossa, öljyä olisi tänne lisättävä aina n. 1.600 km:n

ajon jälkeen. Käyttäkää tähän tarkoitukseen Gargoyle Mobiloil »D»-öljyä. Täyttäessänne ketju-
kotelon poistakaa tarkistuskansi kotelon päältä sekä öljytasotulppa kotelon pohjasta. Öljy voi-
daan silloin kaataa sisään tarkistuskannen aukosta, kunnes öljytaso nousee täyttötulppaan
koneen ollessa vaakasuorassa asennossa. Tämä on oikea määrä öljyä, eikä mitään hyötyä ole
siitä, jos pannaan enemmän öljyä ketjukoteloon.

Nämä voiteluohjeet ovat laaditut yhteistyössä °/y ARWIDSON & C:o a/b-.h
kanssa ja ovat tämän toiminimen hyväksymät.


