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OppumpningsTabellen angiver Pneumatic’ens

Auto-Dæk.

m/m

Dækkets
Maximums
Belastning
kg

65

200

100—150
150—200

3
4

75

225

125—175
175—225

3
4

85

250

150—200
200-250

3
4

90

250-400

250
300
350
400

3
3,500
4^250
4,750

105

300-450

300
400
450

3
4,250
5

120

400-600

400
500
600

3
4
5

135

500—650

500
600
650

3
4,250
5

Dækkets
Dimension

Naar Dækket
skal bære
kg

skal det
oppumpes til

kg pr.

ctm

N. B. — Oppump aldrig til et Tryk under 3 kg eller over
5 kg. Hvis Vægten paa Hjulet svarer til et Tryk paa over 5 kg,

maa en større Dimension Dæk anbringes.

Er Vægten stadig

for stor, naar De har naaet 135 m/m Dæk, maa De benytte
vore Tvilling-Hjul.
4

Tabel.
Oppumpning og Belastning.

Auto Dæk for lette Vogne.

m/m

Dækkeis
Maximum
Belastning
kg

65

100—150

100
150

2,500
3

75

100—150

100
150

2,500
3

85

200

100-150
150—200

3
3,500

Dækkets
Dimension

Naar Dækket
skal bære
kg

skal det
oppumpes til
kg pr.

ctm

Oppumpning af Tvilling-Pneumatic.
Det oven for angivne Tryk gælder ogsaa for Michelin-Tvilling-

Pneumatic. Det maa imidlertid erindres, at det Tryk der hviler
paa hvert Dæk, er lig med det Tryk der hviler paa Hjulet

divideret med Antallet af Dækkene. Trykket paa Dækkene skal
derfor halveres.

Vær omhyggelig med at oppumpe hvert Dæk

til nøjagtig samme Tryk.

Til at prøve Trykket med, anvendes

en Michelin Trykmaaler.
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Gennemsnit
af vor

Automobil-Ventil.

A—Ventillegeme.
B—Midterstykke.
C—Møtrik.
D—lille Ventilhætte.
F—Gummiskive.
G—Gummiring.
H—stor Møtrik.
I—sekskantet Møtrik.
J—Metalskive. L—Ventilstift. M—Metalskive. N—Gummiskive. O—Ventilprop.
P—Ventillap. R—hul Nagle. S—Ventilhætte. T—Læderring. U—Dækvulster.
Y—Staalfælg. Z—Træfælg.
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Om
Michelin Pneumatic
Forord.
1 de følgende Kapitler vil vi omtale:
1. Hvorledes man monterer og afmonterer Pneumatic korrekt
og uden unødvendigt Arbejde, paa almindelige Fælge (baade naar
vor Ventil-Dækholder og naar almindelige Dækholdere benyttes),
paa Michelin aftagelige Fælge og paa Michelin Tvilling-Hjul.
2 Behandling af Dæk: Hvorledes man kan bringe
Beskadigelser ved Slidtage og anden Paavirkning ned til det
mindst mulige, og hvorledes man kan holde dem i den bedste
Stand i den længst mulige Tid.

3. Reparationer: De som Automobilisten selv kan
foretage og som maa udføres paa Reparationsværksted.

I Tilslutning hertil vil vi give nogle almindelige Raad
om Behandling af Pneumatic. Automobilister, der stadig
vil ulejlige sig med at efterse sine Dæk, vil spore en be
tydelig Besparelse; men det er kun ved nøjagtig at gennem
læse og følge de her givne Forskrifter, at han kan blive
sin egen Pneumatic-Læge.
Ingen omhyggelig Automobilist vil vente med at læse
disse Forskrifter til han er i Nød paa Landevejen, men
opmærksomt læse dem i ledige Timer, og han vil sikkert
aldrig fortryde Tiden, han har brugt dertil.
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Kapitel I .
Montering og Afmontering af Pneumatic
naar Michelin Ventil-Dækholder benyttes.

Fordele ved
Ventil-Dækholderen.
Vi vil herved henlede vore
Læseres Opmærksomhed paa
følgende Punkter:

1. Det store og nøjagtige
Arbejde der kræves ved Mon
tering med almindelige Dæk
holdere bortfalder, idet man
med Ventil-Dækholder kun har
at anbringe Ventilen. Det er
imidlertid fuldt tilstrækkeligt
at holde Dækket fast til Fælgen
med een Ventil-Dækholder.
2. Den gør det muligt for
Automobilisten at montere og afmontere Dæk og Slange sam
tidigt. Den overflødiggør „Gaffel“-Dækaftageren, saa man kun
behøver at anvende en „Spore“- og en „Albue“-Dækaftager.
3. Ventil-Dækholderen er forsynet med en særlig Ventil
hætte med Fløje, der gør det muligt at fastspænde Sikkerheds
pladen mod Dækkets Vulster, saaledes at det er fuldt betryggende.
Af disse Ventilhætter findes to Slags: en for almindelige Fælge
(Fig. 3) og en for aftagelige Fælge og Tvilling-Hjul (Fig. 4).
4. Anvendelsen af Ventil-Dækholderen udelukker ikke Brugen
af almindelige Dækholdere; men Fordelen ved Ventil-Dækhol
deren kommer ikke fuldt til sin Ret, naar de almindelige Dæk
holdere bibeholdes.
Dersom de almindelige Dækholdere
Fælgen omhyggeligt luk
kes, da Lufttrykket ellers
vil presse Slangen gen
nem dem. Vi forhandler
Specialbolte (Fig. 5) til
dette Brug.
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Hullerne kan fyldes med haarde Træpropper, der presses i
og affiles; men disse ere vanskelige at anbringe, og Træets ru
Overflade kan let beskadige Slangen. Vi anbefaler derfor altid
at bruge Specialboltene. Til aftagelige Fælge fører vi en særlig
Model. Hullerne i Hjul med Staaleger kan udfyldes med vore
korte Specialbolte.

Afmontering.
1. Løft Hjulet. Dunkraften
skal anbringes saaledes, at Vog
nens Vægt ikke kommer til at
hvile paa nogen beskadelig Part
af Akslen, som f. Eks. en Smøre
kop.

2. Afskru Ventildelene. Af
skru Ventilhætten og skub den
med Fladen af en Dækaftager
(Fig. 6) ind mod Fælgen, saale-

Fig. fi

des at Sikkerhedspladen
bliver frigjort fra Vulsterne. Afskru Ventilhætten
helt. Hvis der stadig er
Luft i Dækket, afskrues
den rullerede Møtrik C,
Ventildelene borttages, og
Ventilen skubbes ind i
Dækket, saa Sikkerheds

Fig- 8.

Fig. 7.

pladen helt frigøres. (Fig. 8).
3. Løs den udvendige
Vulst. Tryk Dækket tilbage med
den ene Haand (Fig. 7) og tryk
samtidig med den flade Ende af
Spore-Dækaftageren i Overkan
ten af Vulsten, som De holder
med den anden Haand. Løs
Dækket saaledes hele Vejen
rundt.
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4. Afmonter et Stykke af
den udvendige Vulst.
Drej
Hjulet saaledes, at Ventilen er
nærmest Jorden. Tryk Dækket
tilbage med venstre Haand og før
den flade Ende af Spore-Dækaftageren ind mellem Vulsten og
Fælgen (Fig. 9). Fem og tyve
Fig 9.
Centimeter derfra indføres paa
lignende Maade den lige Ende af Albue-Dækaftageren (Fig. 10).
Tryk derefter begge Dækaftagerne ned imod Navet saaledes at
Vulsten imellem dem kommer frem over Fælgkanten (Fig. 11).
Vil Vulsten ikke komme frem, er Afstanden mellem Dæk
aftagerne for stor, kommer den frem men smutter tilbage, naar
man undlader at trykke paa Dækaftagerne, er Afstanden for lille.

Fig. 10.

Fig- il-

Fjern Spore-Dækaftageren, og
før den ind femten Centimeter
tilhøjre fra Stedet, hvor den var.
Afmonter et nyt Stykke af Vulsten
(Fig. 12) og fjern begge Dækafta
gerne.
Flytter De endnu en
Gang Spore-Dækaftageren femten
Centimeter til venstre for den af
monterede Del og trykker den
ned, vil De paa denne Maade
have afmonteret cirka 50 til 80
Centimeter.
10

Fig. 12.

5. Afmonter Dækket. Drej Hjulet ind
til den afmonterede Part er klar af Skærmen.
Før derefter den tynde Ende af Spore-Dækaftageren ind under den Vulst, der er nærmest
Vognen, midt for den afmonterede ydre Vulst.
Skyd Dækaftageren under
Slangen frem over begge
Fælgkanterne, saa at dens
tynde Ende kommer mellem
den ydre Vulst og Fælg
kant (Fig 13). Træk saa
Dækaftageren ind imod Dem
Fig. 13.
(Fig. 14) og Dæk og Slange
vil sammen komme frem over Fælgen. Re
sten kan derefter aftages med Hænderne, idet
Ventilen vil udløse sig selv (Fig. 15).
Hvis af en eller anden Grund, som f.
Fig. 14.
Eks. at Skærmen næsten dækker Hjulet, det
skulde vise sig upraktisk at føre Dækaftageren ind paa denne
Maade, kan Dækket afmonteres ved at føre Dækaftageren ind
som beskrevet, men fra udvendig Side (Fig. 16).

Fig. 15.

Fig. 16.
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Montering.
Michelin Ventil-Dækholder gør det mu
ligt at montere Dæk og Slange samtidig, og
har man anbragt Ventilen nøjagtig paa sin
Plads i Dækket, er man sikker paa at Dæk
ket kommer til at sidde som det skal.
1. Talcum.
Kom lidt Talcum
paa en ren Klud
og indgnid dermed
hele Slangens
Overflade (Fig. 17).

Ryst Slangen for at fjerne alt over
flødigt Talcum. Kom i intet Til
fælde Talcum i Dækket, det vil kun
samle sig, blive haardt og punktere

Fig. 18.

Slangen.
2. Oppump Slangen delvis. Oppump tilstrækkeligt til at
udglatte alle Folder. (Vore Slanger bliver leveret flade. Hvis
en Slange ikke kan holde sig flad, efter at Ventilen er samlet,
er den ikke lufttæt. Efterse den godt før
De bruger den. For at faa Slangen flad, be\
gynder man efter at have borttaget VentildeC
1
/ .
/

I

I

lene, at rulle den stramt sammen fra det
Punkt, der er længst borte fra Ventilen.
slangen sammenrullet saa ingen Luft
trænger ind igen. Fig. 19—20—21). Sæt

J

Ventildelene paa igen.

i

Fig. 19.
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3. Anbring Slangen indeni
Dækket. Gør dette Stykke for
Stykke, og vær omhyggelig med at
Ventilen kommer til at sidde nøj
agtig i Ventiludskæringen i Dækket
(Fig. 18).
4. Anbring den indvendige
Vulst paa Fælgen. Drej Hjulet
saaledes at Ventilen kommer opad.
Hold Dækket saaledes, at den Side
Fabriksnummeret er stemplet i, ven
der imod Dem, og anbring Ventilen
i Fælgens Ventilhul (Fig. 22).
5. Monter den indvendige
Vulst. Monter Vulsten saa langt
som mulig med Hænderne og an
Fig. 22.
bring derefter Albue-Dækaftageren
femten Centimeter fra
den
monterede Part
(Fig. 23). Tryk Dækaf
tageren ned saaledes at
et længere Stykke falder
ned i Fælgen. (Dette er
muliggjort ved at den
udvendige Vulst hviler
i „Albuen“ paa Dækaf
tageren). Fortsæt paa
denne Maade til hele
Vulsten er monteret.
Skyd derefter medHaandfladerne paa Dækket
saaledes at Vulsten kom
mer godt ind i Fælgen
(Fig. 24).
Fig. 23.
6.
Fuldfør Monte
ringen. Indsæt den flade Ende af Spore-Dækaffageren femten
Centimeter tilhøjre for Ventilen imellem den udvendige Vulst
og Fælgen. Løft Dækaftageren (Fig. 25) og anbring Albue-Dæk
aftageren ved Siden af den, saaledes at den holder Vulsten i
Stilling (Fig. 26).

Fig- 24.
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Flyt Spore-Dækaftageren
femten Centimeter tilvenstre
for Ventilen og løft den saaledes, at en Part af Vulsten
falder ind over Fælgkanten,
men skyd samtidig Ventilen
indefter saaledes at Vulsten
kommer ind under VentilFig. 26.
Dækholderen (Fig. 27). Ved
bliv saaledes indtil hele Vul
sten er monteret. Efterse, naar Monteringen er færdig, at Ven
tilen kan bevæges i Hullet og at Ventil-Dækholderen ikke lig
ger under Vulsten. Hvis Ventilen ikke gaar let frem og til
bage, er det nødvendigt at løfte Dækket paa dette Sted og bringe
Vulsten rigtigt ind under Sikkerhedspladen. Hvis Vulsten ikke
kan komme ind i Fælg
kanten, maa enten Fæl
gen ikke passe eller
Fælgkanten være beska
diget, og man kan da
ved Hjælp af et Stykke
Træ og en Hammer
forsøge at bringe Vul
sten paa Plads. Giver
Fig. 27.
dette ikke det ønskede
Resultat, anbringer man en Dækbandage med Gummibeskyttere
(pppump Dækket til 1 Kg.) og kører langsomt hen til den nær
meste Reparatør.

Fig. 28.

7. Oppump til det nødvendige
Tryk med en Michelin Luftflaske (i
Overensstemmelse med Tabellen Side
4—5) og kontroller det med en Michelin
Trykmaaler (Fig. 28). Skru Ventilhæt
ten saa stramt som mulig med Haanden.
Med Michelin Ventil-Dækholderen, er
Dækmontering blevet saa let, at Mulig

heden for at knibe Slangen næsten er lig Nul.

Kapitel II .
Afmontering og Montering af Pneumatic, naar
almindelige Dækholdere benyttes.
NØDVENDIGT VÆRKTØJ.

Afmontering.
Løft Hjulet.
2. Borttag alle Ventildele (Fig. 33). Afskru Ventilhætten S,
1.

Metriken H og borttag Gummiskiverne M og N.

3. Afskru Metrikerne fra Dækholderne. Dersom det er
almindelige Fløjmøtriker (Fig. 34) afskrues disse til Enden af
Boltene, men fjernes ikke helt, med mindre Dækket helt skal
aftages, i hvilket Tilfælde man ligeledes maa fjærne Metal- og
Gummiskiverne. Hvis det er hurtig af
tagelige Fløjmøtriker (Fig. 35) afskrues
disse ^delvist, hvorefter den bevægelige
Part a forsigtigt skydes ind mod Navet.
Fjederholderne b bliver da fri, og Fløjmøtriken udløses. Borttag Skiverne som
tidligere, men lad, hvis ikke Dækket
helt skal aftages, Gummiskiverne blive
siddende, da disse saa, naar Slangen
borttages, vil forhindre Dækholderne fra
at falde ud.
Fig. 33.
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Fig. 34.

Fig. 36.

Fig. 35.

4. Løs den udvendige Vulst. (Se Fig. 7). Fortsæt paa
samme Maade som med Ventil-Dækholder, men husk efterhaanden at trykke Dækholderne ind, saa at De er sikker paa, at
disse er helt fri. (Fig. 36).
5. Afmonter den udvendige Vulst. Udfør dette paa samme
Maade som med Ventil-Dækholder, men gaa helt rundt om Dæk
ket (se Side 9, 10, 11 og 12). Hvis man mærker nogen Vanske
lighed ved at indføre den første Dækaftager, bruger man dem
begge, Side om Side. Ved at skyde paa Vulsten med den ene,
kan man faa den anden et Stykke ned, og saa fremdeles til
man har faaet en af dem helt ind under Vulsten. Man maa
stadig presse Dækaftagerne mod Bunden af Fælgen for ikke at
beskadige Slangen.
6. Tag Slangen ud. Tag modsat Ventilen med højre Haand
fat i den afmonterede Vulst og træk til Dem saaledes, at De
med venstre Haand kan udtage et Stykke af Slangen. Træk
Slangen ud hele Vejen rundt, men forsigtig, saa at De ikke
kommer til at beskadige den. Sidder Slangen fast til Dækket maa
man forsigtigt frigøre den (Fig. 37).
For at faa Ventilen ud, holder man med den ene Haand
Slangen saa tæt sammen
mod Ventilen som muligt,
for at Slangen ikke skal be
røres af Gaffel-Dækaftageren. Medden anden Haand
fører man saa Gaffel-Dækaftageren ind paa begge
Sider af Ventilen og Slan
gen, saaledes at man ikke
kniber den. Dækaftageren
føres saa langt ind, at den
afmonterede Vulst hviler
paa den bøjede Del af
Dækaftageren (Fig. 38).
Fig. 37.
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Løft derefter Haandtaget paa Dækaftageren, saa meget som
muligt ind mod Vognen. Rullerne vil da rulle ind i Fælgen og
hvile i den yderste Fælgkant. Medens man saaledes, med den ene
Haand holder Dækaftageren løftet, kan man med den anden tage
Ventilen ud af Ventilhullet og fjerne Slangen.

7.

Fuldfør Afmonteringen.

Hvis Dækket helt skal af

monteres maa Dækholderne fjernes efter at Slangen er taget ud.
Dette udføres, med Gaffel-Dæk
aftageren, paa nøjagtig samme
Maade som ved Udtagning af
Ventilen. Indsæt derefter Dækaftageren fra den Side der vender
imod Vognen, og afmonter, som
vist Fig. 13, Dækket fra Fælgen.

Er der ikke tilstrækkelig Plads mellem Vognen og Hjulet,
følger man de Instruktioner, der er givet i Kapitlet om VentilDækholdere (Fig. 16).

Montering.
1. Monter den indvendige Vulst.
Ventilhullet.
Tag derefter
Dækket, med Ventiludskæ
ringen opefter og Fabriks
nummeret imod Dem, og
anbring det paa Fælgen, saa
Træventilen passer nøjagtig i
Ventiludskæringen (Fig. 39).
/ intet Tilfælde maa Ventil
udskæringen gøres større.
Monter den indvendige Vulst
paa samme Maade som ved
Brug af Ventil-Dækholder
(Fig. 23).
17

Indsæt Træventilen i

Fig. 39.

2.

Indsæt Dækholderne, .

Løft den udvendige Vulst med
Gaffel-Dækaftageren (Fig.40), som
ved Udtagningen af Dækholderen.
Ret omhyggeligt Læderet som
dækker Hovedet af Dækholderne
og anbring Skiver og Fløjmøtriker
saaledes, at disse sidste drejes to
til tre Gevind.
3. Indsæt Slangen. Hvis
Slangen ikke er lufttom (flad)
Fig. 40.
sammenrulles den omhyggeligt og
pudres med Talcum. Brug Gaffel-Dækaftageren paa samme
Maade som ved Udtagning i f Dækholderne, fjern Træventilen
og indsæt Ventilen i Ventilhullet i Fælgen (Fig. 41). Anbring
Slangen Stykke for Stykke i Dækket, men pas paa ikke at dreje
eller strække den (Fig. 42).
4. Oppump Slangen delvis.
Oppump Slangen let for at rette
alle Folder. Kommer Slangen
frem mellem Fælgen og Vulsten,
skydes den med Haandfladen saa
langt som mulig ind i Dækket
og dette skubbes hele Vejen
Fig. 41.
rundt paa Plads.
5. Monter den udvendige Vulst. Udfør dette paa lignende
Maade som ved Brug af
Ventil-Dækholder (Figur
25, 26, 27), men pas paa
efterhaanden at skyde
Dækholderne ind i Dæk
ket, saa at Vulsten kan
komme ind under Dækholderhovederne.
6. Prøv Monterin
gen. Skyd med den
ene Haand Dækket over
imod Vognen og løft
samtidig med den flade
Ende af Spore-Dækaftageren Vulsten let ind
Fig. 42.
imod Midten af Fælgen
(Fig. 43).
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Den røde Slange maa paa intet Sted være synlig, da dette
vil foraarsage en Knibning. Vulsten maa da ommonteres paa
dette Sted. Se endnu engang efter, for at overbevise Dem om
at Slangen ikke mere kan ses.

Fig. 43.

Vulsten maa paa intet Sted være synlig uden for Fælgkanten.
Hvis Vulsten ikke kan komme paa Plads, maa Fælgkanten være
bøjet. Følg i saadant Tilfælde de paa Side 14 givne Instruktioner,
da en Eksplosion ellers er uundgaaelig.

7. Efterse at Dækholderne kan bevæges let. Hver
Dækholder skal prøves, før Dækket oppumpes, ved med Haanden
at skyde dem ind i Dækket, af følgende Grunde:
1. Hvis Slangen er i Klemme under Dækholderne, bliver
den udløst (Fig. 44).

Fig. 45.

Fig. 44.

2. Hvis en Del af Vulsten skulde hvile paa en Dækholder
vil man opdage det ved at Dækholderen vanskeligt lader sig
bevæge (Fig. 45). I dette Tilfælde maa Vulsten ommonteres, da
en Eksplosion ellers vil være uundgaaelig.

8.

Oppump Dækket; som ved Anvendelse af Ventil-Dæk-

holder.

9. Skru Ventilhætten og Fløjmøtrikerne paa Dæk
holderne fast til.
19

Kapitel III.
Montering og Afmontering af Pneumatic paa
Michelin aftagelige Fælge.
Nødvendigt Værktøj:
Spore-Dækaftager. Albue Dækaftager. Brystsving og Skruenøgle.
Fig. 63.
Fig. 30.
Fig. 29.

Metalplade.
Møtrik.

X

I

Staalfælg.

Y Ventilklods.

K
M
A
P

Gummiring.
Gummiring.

Ventilprop.

Midterstykke.

O
B

Metalskive.

Metalskive.
Ventillegeme.

Metalrør.

G

Gummiring.

C

stor Møtrik.

lille Ventilhætte.
Gummiskive.

F

Ventilhætte.

Fig. 46.

Vor Ventil (Fig. 46) for Pneumatic paa aftagelige Fælge er
den samme som vor almindelige Automobil Ventil, med Und
tagelse af at der er paasat Metalskiven K og Gummiskiven V.
Denne sidste er 4 m/m høj til den almindelige Ventil og
10—11 m/m til Ventil med Ventil-Dækholder.
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Anbringelse paa Hjul af aftagelige Fælge
med Pneumatic.
NB. Fremgangsmaaden er den samme, hvad enten VentilDækholder eller almindelige Dækholdere benyttes.

Afmontering.
Løft Hjulet.

Aftag Ventil
hætten. Hvis VentilDækbolder ikke benyt

tes aftages tillige Ski-

verne M og N.

3.

Afskru

Metrikerne

fra

Spændestykkerne (Fig. 47).

Det

er tilraadeligt at smøre lidt Olie
paa Gevindet H (Fig. 48) paa hver

Bolt før Metrikerne afskrues, sær

lig hvis Boltene ere snavsede eller
Fig. 47.

4.

rustne.

Aftag Spændestykkerne.

Spændestykkerne kan let

tages ud med Haanden. Skulde de imidlertid sidde fast, ind
sætter man en Dækaftager paa hver Side af
Spændestykket, saaledes at dette berøres af
Dækaftagerne (Fig. 49). Dækaftagernes tynde

Ender drives saa langt som muligt ind under

Fig 48.

Fælgen idet man holder dem paralelle. Skyd
dem derefter fra hinanden
og Spændestykket vil blive
udløst(Fig.5O). Naar Fælge
ne ere nye, kan det første
Spændestykke sjældent ta
ges ud med Haanden, hvor
for den før omtalte Maade
med at bruge Dækafta
Fig. 49.
gere benyttes. Naar det første Spændestykke er fjernet, kan
Resten udtages et efter et.
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5. Borttag den aftagelige Fælg.
Drej Hjulet saa Ventilen kommer
øverst og træk den nederste Del af
Fælgen ud fra Hjulet med begge
Hænder. Løft derefter Dækket saa
Fig. 51.
at Ventilen udløses (Fig. 51).
Ventilen kan ogsaa drejes nedad og den aftagelige Fælg fjærnes
ved at skubbe til den med Hænderne; men hvis Hjulet ikke er
løftet tilstrækkeligt, vil Dækket naa Jorden før Ventilen er ud
løst, og Ventilen saaledes være udsat for at blive beskadiget.

Montering.
1. Gør Ventilen klar. Borttag Ventilhætten S og Metal
røret P (Fig. 46). Aftag den lille Ventilhætte og prøv Trykket
med Trykmaaleren ved at trykke denne ret haardt mod Ventil-

Fig. 52.

enden. Hold den i lige Linie med Ventilen, Stiften i Tryk
maaleren vil da trykke Ventilstiften tilbage, saaledes at De kan
aflæse Lufttrykket paa Trykmaaleren (Fig. 52).
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2. Anbring den aftagelige Fælg paa Hjulet. Drej Hju
let saaledes at Ventilhullet vender opad. Anbring derefter Fælg
og Dæk paa Hjulet, saaledes at Ventilen kommer i Hjulets Ventil
hul og saaledes at den Staalklods, der sidder paa Fælgens Ven
tilhul, passer i den Fordybning, der er bestemt for den paa Hjulet
Skub Fælgen med Haandfladen godt ind paa Hjulet, saa den
kommer ind paa sin rette Plads.
Begynd Paasætningen af Spændestykkerne modsat Ventilen.
Drej Møtrikerne to til tre Gevind rundt saa de kommer i Be
røring med Spændestykkerne. Er Spændestykkerne vanskelige
at anbringe, kan man, ved at føre den tynde Ende af en Dæk
aftager ind mellem de to Fælge og trykke paa den, aabne saa
meget, at Tungen paa Spændestykket kan komme imellem (Fig. 54).
3. Fastskru Spændestykkerne. Drej Møtrikerne paa de to
Spændestykker modsat Ventilen nogle Omdrejninger, drej dernæst
Møtrikerne paa Spændestykkerne ved Ventilen og saaledes hele
Vejen rundt. Paa samme Maade spænder man dem derefter helt fast.
4. Paasæt Ventilhætten, eller hvis Ventil-Dækholder ikke
benyttes, Metalskiverne M og og N og Ventilhætten.

Montering af Pneumatic paa en
aftagelig Fælg.
(a). Ved Anvendelse af Ventil-Dækholder.
1.

Nødvendigt Værktøj. Albue- og Spore-Dækaftager.
Naar den aftagelige Fælg er anbragt paa Hjulet.

Afmontering.
Anvender man Ventil-Dækholder, afmonteres Dæk og Slange
fra en aftagelig Fælg paa nøjagtig samme Maade
som fra en almindelig Fælg. Det er unødvendigt
at tage Fælgen af Hjulet. Hvis man ikke skal
paamontere
nyt Dæk, muliggør Anvendelsen af
Fig. 53.
Ventil-Dækholder Indlæggelse af en anden Slange
uden at afmontere Dækkets ind
vendige Vulst. Dette er umuligt
ved Anvendelse af almindelige
Dækholdere. Ønsker De at be
nytte Ventil Dækholder til en af
tagelig Fælg med Dækholderhuller
i, kan disse lukkes med vore spe
cielle Bolte (Fig. 53).
Fig. 54.
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Montering. Metalrøret P. udelades ligesom i et Dæk, der
er forsynet med Ventil-Dækholder. Dette bruges kun, dersom
man medbringer Reservefælg.

2. Naar den aftagelige Fælg er borttaget fra Hjulet.
Arbejdet kan nemt udføres, naar man lægger Fælgen paa Jor
den eller endnu bedre paa et Bord, og følger de Instruktioner,
der er givet i Ventil-Dækholder Kapitlet. Der bliver kun den
Forskel, at Fælgen ligger fladt i Stedet for at den ellers sidder
vertikalt paa Hjulet. Det er absolut nødvendigt at anbringe Metal
roret P paa Ventilen før Ventilhætten fastskrues. Undlader man
dette, vil Ventilhætten, idet den fastskrues, trykke mod Hætten
paa Midterstykket og sammenpresse Gummiskiven, hvorved
bevirkes, at Midterstykket undlader at trykke paa den rullerede
Møtrik C., saaledes at denne bliver løs. Hjulets konstante Vi
brationer kan bevirke, at Metriken helt gaar op, og Luften vil
saaledes undslippe, saasnart man afskruer Ventilhætten. For at
anbringe den monterede Fælg paa Hjulet, maa man aftage Me
talroret.

(b) . Med almindelige Dækholdere.

Afmontering.
Nødvendigt Værktøj: Spore-, Albue- og Gaffel-Dækaftager,
Bolteforlængere, Skruenøgle og Træventil.
NB. Dæk med almindelige Dækholdere kan,
i Modsætning til Dæk med Ventil-Dækholder,
kun afmonteres naar den aftagelige Fælg er af
"Q taget af Hjulet. Dækholderne er af en særlig
Fig. 55.
Konstruktion (Fig. 55).
1. Bortag den aftagelige Fælg fra Hjulet. Afskru Ven
tilhætten og derefter Møtrikerne paa Spændestykkerne. Tag
Spændestykkerne af og derefter Fælgen fra Hjulet som vist i
Fig. 47—49—50 og 51.

2. Afskru Dækholdermøtrikerne med Topnøglen (Fig. 56).

1)
s‘

Prøv aldrig paa at udtage Slangen, uden at afmontere Dækket helt, selv om Slangen kun skal byttes
’ eller repareres.

24

3.
4.
5.
6.

Se Kapitel II
Afmonter den yderste Vulst.
Afmontering
Tag Slangen ud.
Paragraferne 4.
Tag Dækket af.
5, 6 og 7.
Indsaml de Dækholdere, der er falden ind i Dækket.

Montering.
1. Monter den indvendige Vulst (se Fig. 39).
2. Anbring Dækholderne. Sæt Gummiringene X paa
Dækholderne, skub dem saa langt ind paa Bolten at de berører
Pladerne og paasæt Forlængerne R (Fig. 57). Anvend GaffelDækaftageren og indsæt Dækholderne som vist i Fig. 40.
3. Kom Talcum paa Slangen og indlæg den i Dækket
(se Fig. 41 og 42).
4. Oppump Slangen delvis. Denne første Oppumpning
skal være noget haardere end ved Montering paa almindelige
Fælge, idet Dækholderen her ikke holdes saa
godt i Stilling, og saaledes ved at dreje sig, nemt
kan knibe Slangen. Er Slangen imidlertid godt
oppumpet, vil Trykket paa Dækholderne forhin
dre disse fra at slippe ud af Stilling under Mon
Fig. 57.
tering.
5. Monter den udvendige Vulst (Fig. 23—24 osv.). Ef
terse at Dækholderne nemt kan trykkes ind i Fælgen, og at de
sidder lige. Slangens Tryk vil skyde Dækholderne tilbage i
samme Stilling saasnart De skyder disse ind i Dækket.
6. Oppumpning. Det kan være nødvendigt under Op
pumpningen, for at faa Vulsterne godt ind under Fælgkanterne,
at skubbe Dækket sidelæns frem og tilbage paa Fælgen. Sid
der en af Forlængerne lidt skævt, maa den rettes, hvorefter De
forsøger, om den let kan bevæges frem og tilbage. Kan den
ikke det, afmonteres Vulsten udfor dette Sted, hvorefter man,
ved at føre Haanden ind mellem Dækholderne og Slangen, ud
løser den Part, der er i Bekneb.
7. Anbring de to Skiver, Metalrøret og Ventilhætten
paa Ventilen.
8. Skru Forlængerne af og skru Metrikerne paa Dækholderne, og spænd disse sidste fast til med Topnøglen. Hvis
Bolteenderne naar frem over Møtrikerne, maa de affiles, da de
ellers kan genere ved Fælgens Montering paa Hjulet.
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Kapitel IV.
Tvilling Pneumatic paa ekspanderende
aftagelige Fælge.
Beskrivelse af Michelin Tvilling-Pneumatic.
Et Tvilling-Pneumatic Hjul estaar af: Et særligt Hjul, to
ekspanderende aftagelige Fælge. to Dæk og to Slanger med
Ventil-Dækholder.

Hjulet:

Vi har antaget en ny Kon
struktion paa vore TvillingHjul, saaledes at man hvis
Egerne skulde arbejde sig lidt
løse, hvad der let kan ske,
hurtigt kan fastspænde dem
igen. Michelins Tvilling-Hjul
er kendeligt ved:
En Staalkrone (Fig. 58) af
dobbelte „M.“ Sektioner, som
modtager de med Pneumatic
forsynede aftagelige Fælge.
Et Staalnav i Midten af
Hjulet som presser haarde
Trækiler mod Hjulegernes
Hoveder.
Naar dette Nav spændes
Fig. 58.
paa Plads, trykkes Kilerne udad
fra Midten og strammer saaledes Egerne og samtidig Hjulet,
idet Egerne presses ud mod Kronen.
Takket være denne specielle Konstruktion har Hjulet en
ualmindelig Styrke.

Ekspansions-Fælgen.

Ekspansionsfælgen (Fig. 59) hviler paa Kronen. Fælgen er
gennemskaaret paa samme Maade som et ekspanderende Armbaand, hvis Ender kan skydes fra hinanden.
Fælgen kan saaledes hurtigt tages af Hjulet.
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Fælgen aabnes med et Ekspansionsstykke og holdes fast til
Kronen med en Laas, der er sikret med en Bolt, der skrues
ind i en Møtrik, som er anbragt paa Kronen. Til begge Dele
(Ekspansionsstykke og Laas) benyttes samme Skruenøgle.
Det vil saaledes ses, at Fælgen danner et „Tøndebaand“,
der presser paa hele Hjulets Omkreds.
Paa den gennemskaarne Fælg er anbragt:
1. To Staalbeslag, der er nittet til Fælgens indvendige Flade,
et paa hver Side af Gennemskæringen (Fig. 60) til Sæde for
Ekspansionsstykkets afrundede Ender eller Laasens to Tappe.
2. En Plade over Gennemskæringen til Sæde for Pneumatic’en, medens Fælgen er udvidet.
3. En gennemhullet firkantet Staalklods, til Ventilen, der
forhindrer Fælgen i at dreje sig paa Kronen og to smaa Klodser
til yderligere at forhindre Fælgen i at flytte sig.

Montering og Afmontering af
Tvilling-Pneumatic.
Til Michelins Tvilling-Hjul kan kun be
nyttes Pneumatic med Ventil-Dækholder.
Ekspansionsfælgen lukkes
fast og sikkert til Hjulet ved
Hjælp af Laasen (Fig. 61);
aabnes og afmonteres ved
Hjælp af Ekspansionsstykket
(Fig- 62).
Til begge Dele benyttes
Skruenøglen (Fig. 63).

Fig. 63.

Afmontering og Montering af
Ekspansionsfælge
forsynet med Tvilling-Pneumatic.
(a).

Afmontering.

1. At aftage den yderste Fælg.
Løft Vognen.
Drej Hjulet indtil Ventilen er nærmest Jorden. Tag Sikker
hedsfjederen fra Laasen. Afskru Bolten med Skruenøglen. Tag
Laasen af.
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Naar Ekspansionstykket er lukket føres de afrundede Ender
ind i Beslagene (Kobberpladen „Ouvrir“ opad) og Skruen drejes
rundt med Haanden, indtil Ekspansionsstykket sidder godt fast.
Aabn Ekspansionstykket helt med Skruenøglen. Fælgen er da
aaben (Fig. 64).
Drej Hjulet indtil Ventilen er i sin højste Stilling.
Skru Ventilhætten helt af.
Tag med begge Hænder fast paa den nederste Del af Dækket. Træk det udad fra
Vognen og løft det sam
tidig opad. Ventilen vil
da blive udløst og Fæl
gen kan fjernes fra Hju
let (Fig. 65). Lad Eks
pansionsstykket
blive
paa Fælgen, hvis De
har et til, hvis ikke,
udløs det og brug det
igen til den indvendige
Fælg.
Fig. 64.

2. At aftage den indvendige Fælg efter som beskrevet
at have afmonteret den udvendige Fælg. Aftag den udvendige
Metalmøtrik fra Kronen ved at afskrue dens Fløjmøtrik.
Aftag Laasen, som beskrevet ved den udvendige Fælg.
Aabn Fælgen paa samme Maade som den udvendige.
Afskru Ventilhætten.

Fig. 65.

Fig. 66.

Tag med begge Hænder fast paa Dækket udfor Ekspansionstykket. Træk det saa langt udad som muligt (Fig. 66).
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Drej Hjulet indtil Ventilen er i sin højeste Stilling.
Træk i Dækket, med begge Hænder, tæt ved Ventilen.
Vedbliv saaledes to eller tre Gange, hvis det første Forsøg ikke
er tilstrækkeligt til at bringe Klodsen ved Ventilen ud af sit Leje.
Ekspansionsfælgen er saaledes bragt over i den Stilling den
udvendige Fælg indtog.
Afmonter den som lige beskrevet.
Paa et enkelt Hjul. Fælgen afmonteres paa samme Maade
som den udvendige Fælg paa et Tvilling-Hjul.

(b) Montering.
Før Montering er det nødvendigt omhyggeligt at rense:
Den Del af Kronen hvor Beslagene og de paanittede Klodser
hviler.
Den ophøjede Del af Kronen.
Den Del af Fælgen der kommer i Berøring med Hjulet.
1. At montere den indvendige Fælg. Anbring den ind
vendige Metalmøtrik paa Kronen, med den brede Del ind imod
Vognen og med den gevindskaarne Bolt igennem det ovale Hul
i Kronen.
Skru Fløjmøtriken paa, men stram den ikke.
Tag Ventilhætten af.
Hvis det er en Reservefælg aftages ogsaa Metalrøret fra
Ventilstammen.
Aabn Fælgen som tidligere beskrevet. Lad Ekspansions
stykket blive paa Plads.
Drej Hjulet saa Ventilhullet vender opad. Anbring Hjulet
som vist i Fig. 67.

Fig. 68,

Fig. 67.

Ventilen og den firkantede Klods paa Fælgen maa passe ned i
den dertil bestemte Fordybning
Skyd Fælgen saa langt som muligt ind imod Vognen, først
ved Ekspansionsstykket og derefter med begge Hænder, ved
Ventilen (Fig. 68).
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Ventilklodsen maa falde ned i Lejet paa den indvendige Del
af Kronen.
Paasæt Ventilhætten og skru den fast.
Luk Fælgen fuldstændig med Ekspansionsstykket og Skrue
nøglen. Efterse at de to smaa Klodser hviler godt i deres Lejer
paa Kronen.
Tag Ekspansionsstykket af.
Efterse at Laasen er helt ren. Kom lidt Fedt paa Gevind
stykket og de to Tapper.
Sæt Laasen paa Plads. Skru den fast sammen og lad Boltens
firkantede Ende staa lige. Sæt Sikkerhedsfjederen paa Plads.
Skru Fløjmøtriken fast.
2. At montere den udvendige Fælg. Anbring den ud
vendige Metalmøtrik paa Kronen og fortsæt som ved Montering
af den indvendige Fælg.
Paa et enkelt Hjul. Fælgen monteres paa samme Maade
som den udvendige Fælg paa et Tvilling-Hjul.

Afmontering og Montering af Pneumatic paa
Ekspansionsfælge, der er afmonteret fra Hjulet,
(a) Afmontering.
Dersom Ekspansionsstykket sidder paa Fælgen fjernes det.
Læg Fælgen fladt ned, med Dækkets Fabrikationsnummer
opad og Fælgens Gennemskæring imod Dem.
Aftag den store og lille Ventilhætte.

F'g- 70.

Fig. 71.

Afskru Pumpe-Forbindelsesstykket, Ventil-Midterstykket og
Ventilstiften samtidig, ved Hjælp af „Korset“ paa ForbindelsesStykket.
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Tryk Ventilen ind i Dækket, der nu er uden Lufttryk, for
at Ventil-Dækholderen ikke skal sidde fast til Vulsterne. Hvis
dette er vanskeligt, skrues Ventilhætten et Stykke op paa Ven
tilstammen og løsnes ved et lille rask Slag.
Før den lige Ende af en Dækaftager ind under den øverste
Vulst femten Centimeter tilhøjre for Gennemskæringen, og
ligeledes den lige Ende af en anden femten Centimeter tilvenstre. Tryk begge Dækaftagerne (Fig. 69) samtidig indimod Fæl
gens Centrum, indtil en Del af Vulsten kommer frem over Fælg
kanten. Bring Dækaftageren igen femten Centimeter tilhøjre og
venstre, til Vulsten er helt afmonteret.
Før den smalle Ende af en Dækaftager ind under den
underste Vulst, saaledes at Dækaftagerens Ends (Fig. 70) kom
mer til at hvile paa den modsatte Fælgkant lige ved Gennem
skæringen. Pas paa at Dækaftageren ikke kommer imellem
Fælgen og Beskyttelsespladen. Løft Dækaftageren saa Vulsten
kommer frem over den anden Fælgkant og afmonter Resten
med Hænderne (Fig. 71).

(b) .

Montering.

Oppump Slangen netop saa meget at alle Folder rettes ud og
anbring den i Dækket. Pas paa at Ventilen ligger nøjagtigt i
Dækkets Ventiludskæring. Læg Fælgen fladt med Ventilhullet
imod Dem. Hold Dækket med Fabriksnummeret opad og før
Ventilen gennem Hullet i Fælgen. Monter den første Vulst
paa begge Sider af Ventilen, saa langt som muligt med Hæn
derne og Resten med Albue-Dækaftageren. Monter den anden
Vulst med Albue-Dækaftageren; men husk ved Ventilen at
trykke denne indad, som ved Montering med Dækholdere. Fuld
før Monteringen mindst halvtreds Centimeter fra Gennemskæ
ringen. Overbevis Dem til Slut, ved at skyde Ventilen indad,
om at Ventil-Dækholderen ikke ligger under nogen af Vulsterne.
Bevæges Ventilen ikke nemt, afmonteres Vulsten udfor dette
Sted og paamonteres igen saaledes, at Vulsterne slipper ind
under Ventil-Dækholderen. Oppump til det nødvendige Tryk,
ved Hjælp af „Kors“-Forbindelsesstykker. Paasæt Ventilhætterne.

Særlige Ventil- og OppumpningsForbindelsesstykker
til Pneumatic paa Ekspansionsfælg.
Ventilen til Tvilling-Pneumatic er den samme som vore al
mindelige store Auto-Ventiler, med Undtagelse af, at de ind
vendige Dele ere lidt forandrede (Fig. 72) paa Grund af „Kors“Forbindelsesstykket (Fig. 73).
Dette Forbindelsesstykke tjener til:
(a) At fastskrue Ventilens Midterstykke (BC) sikrende Dæk
kets Vandtæthed og til at faa Luften ud af Dækket igen.
(b)
At oppumpe Dækket.
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For at fastskrue eller løsne Ventilens Midterstykke anbringes
de to smaa Tænder paa Forbindelsesstykket i de tilsvarende
Udskæringer paa Midterstykket.
For at oppumpe aftages Ventil
hætterne (DE) og Forbindelsesstykket skrues da fast til Midter
stykkets udvendige Gevind.

Fig. 72.

Fig. 73.

Pumpeslangen skrues fast paa den gevindskruede Del af
„Kors“-Forbindelsen.
Til enkelte Hjul eller til den udvendige Fælg paa vore TvillingHjul, kan, i Tilfælde af Havari, vor lange Ventil med alminde
lige indvendige Dele benyttes.

T-formet Forbindelsesstykke.
For at kunne montere og afmontere Pneumatic paa enkelte
Hjul og den udvendige Fælg paa vore Tvilling-Hjul, uden at
afmontere Fælgen, har vi indført en særlig
T-formet Oppumpnings-Forbindelse (Fig. 74),
som kan anbringes paa Ventilen efter at begge
Ventilhætterne er aftagne.
Dette Forbindelsesstykke er uundværligt ved
saadan Montering, til hvilken det imidlertid
udelukkende skal anvendes, da det er vanske
ligere at benytte end „Kors“-Forbindelsesstykket.
Afmonteringen skal paabegyndes med begge
Dækaftagerne femten Centimeter til hver Side
af Gennemskæringen, og fuldføres mindst tre
dive Centimeter fra denne, for ikke at forrykke
Bændlet paa den forniklede Plades Kanter.
Fig. 74.
Hvis denne Forsigtighedsregel tilsidesættes,
risikerer man at beskadige Slangen paa Pladens Kanter.
32

Kapitel V.
Reparationer og Tilbehør.
Monterings Til
behør. Dette Tilbe
hør (Fig. 75) i Træ
æske bestaar af føl
gende for Montering
af Pneumatic nød
vendige Dele: SporeDækaftager, AlbueDækaftager, Træven-

Fig. 75

til og en Blikæske med Talcum.

Dækreparationer, der kan udføres
af Automobilisten.
1. Eksplosioner og Gennemskæringer. Hvis De har et
Reservedæk med Dem, er det bedst at benytte dette og sende
det beskadigede til Re
paration ; men i Mangel
heraf kan vor rørfor
mede Lap anvendes paa
følgende Maade.
(a) Naar Ventildækholder benyttes.
Afmonter Dækket. Oppump Slangen delvis og
Fig. 76.
anbring den i Dækket.
Træk cirka tresindstyve Cen
timeter af Slangen ud, udfor
det beskadigede Sted
paa
Dækket.
Anbring Lappen indvendig
i Dækket, saa den fuldstændig
dækker det beskadigede Sted.
Er Eksplosionen i Nærheden
af Vulsten, skal Lappen gaa
mindst tre til fire Centimeter
hele Vejen uden om Eksplo
sionen (Fig. 76).
Læg Slangen paa Plads
igen. Efterse at Lappen dæk
ker Slangen saa lige som mu
ligt, og at de to Ender, der
naar ud af Dækket er lige
lange.
Fig. 77.
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Vend Lappens Ender ud over Vulstkanterne. Dette er me
get vigtigt.
Anbring Dækket over Fælgen og monter hele den indven
dige Vulst.
Tag Luften ud af Slangen og før Haanden hele Vejen rundt
mellem Fælgen og denne for at rette mulige Folder, der kan
have dannet sig ved Enderne af Lappen (Fig. 77).
Oppump Slangen delvis og fuldfør Monteringen, men dog
saaledes, at det beskadigede Sted ikke monteres sidst. Vær
meget forsigtig under Monteringen, saa Lappen ikke forrykkes.
2. Naar almindelige Dækholdere benyttes. Afmonter
Dækket. Anbring Lappen indvenmSM
dig som beskrevet. Naar Lappen
er godt anbragt over Gennemskæ\
Jk ringen eller Eksplosionen, aftegnes
W
t0 Enders Stilling paa Dækkets
"W
^'4 ' udvendige Side, med et Blyant eller
Fi*- 78et Stykke Kridt (Fig. 78).
Tag Lappen ud og monter den indvendige Vulst. Anbring
Dækholderne og læg Slangen paa Plads. Oppump Slangen
ganske lidt.
Tag cirka tresindstyve Centimeter af Slangen ud udfor Eks
plosionsstedet.
Anbring Lappen rundt om Slangen med dens indvendige
Side mod denne og de to
Ender over hinanden.
Tag Slangen og Lap
pen med Hænderne og
anbring dem i Dækket
(Fig. 79), men pas paa at
Lappen ligger i Overens
stemmelse med Aftegnin
gerne udvendig paa Dæk
Fig. 79.
ket.

Før Haanden rundt mellem Slangen og Fælgen for at rette
mulige Folder, der kan have dannet sig ved Enderne af Lap
pen.
Oppump Slangen lidt mere.
Monter den udvendige Vulst.

Hvis Gennemskæringen efter Oppumpningen gaber meget,
benyttes vor Dækbandage.
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For at anbringe Bandagen, formindskes Lufttrykket til cirka
(1 Kg.), hvorefter Bandagen sættes paa Plads og snøres saa
stramt som mulig (Fig. 80).
Oppump til det nødven
dige Tryk. Hvis Gennem
skæringen er i eller meget
nær ved Vulsten, anbringes
en Gummibeskytter mellem
Dækket og Bandagen, saaledes at den hviler paa Fælg
kanten.

Smaa Gennemskæringer.
Hvis Dækket kun er gennemskaaret to Centimeter eller
mindre, og det er en let Vogn, benyttes en Rulle gummeret
Lærred i Stedet for den rørformede Lap.
Lærredet skal gaa fem til seks Centimeter ud over Gennem
skæringens Sider. Smør lidt Solution paa den gummerede
Side af Lappen og anbring den, naar den næsten er tør, over
Gennemskæringen. Kom ganske lidt Talcum paa og monter
Dækket igen.
Hvis de ovenfor givne Instruktioner udføres omhyggeligt, vil
Reparationen ikke tage mere end fra tre til fem Minutter.
Hvis Beskadigelsen er saaledes, at Lappen kommer over
Ventilen, drejes Dækket uden Hensyn til at Ventilen ikke kom
mer i Ventiludskæringen. Et brugt Dæk kan monteres uden stor
Vanskelighed, selv om Ventiludskæringen ikke stemmer overens
med Ventilen.

Overfladesnit
Hvis Vognen har kørt paa stenede eller daarligt holdte Veje,
vil Dækkene blive mere eller mindre beskadigede, af Flintesten
eller Glasskaar, hvoraf man altid, naar man kommer til et Op
holdssted, nøje maa efterse dem, efter at Støv og Snavs er fjer
net. Er Snittene saa dybe, at de har naaet Lærredet i selve
Dækket, vil det være bedst at sende det til Reparation, men
hvis Snittene kun er overfladiske (igennem Gummien eller højst
gennem Lærredet i Løbebanen) kan de nemt repareres med
Michelin „Mastic“ paa følgende Maade:
Rens Snittets Kanter og indvendige Sider med Benzin ved
Hjælp af en Børste eller en Træsplint med en Klud paa. Vær
sikker paa at intet Støv eller Sand forbliver i Hullet. Lad Ben35

zinen tørre i nogle Minutter og smør derefter Hullet indvendig
med lidt almindeligt Solution.
Naar denne er tør æltes lidt Mastic med Fingrene og fyldes
i Hullet. Mastic’en maa presses haardt ned i Hullet, saa der
ikke findes Luft deri. Lad Mastic’en sætte sig, ved nogle Øje
blikke at trykke med en Finger mod Hullet. Lad Reparationen
tørre fem til seks Timer før Vognen bruges igen.
Masticæsken maa holdes fuldstændig lukket. Skulde Ma
stic’en blive haard, kan den blødgøres igen ved Tilsætning af
nogle Draaber Benzin.

Knuder.
Knuder fremtræder undertiden paa Dækkets Overflade og
foraarsager, at Gummien løsner sig fra Lærredet, saa at Støv
og Sand arbejder sig ind.
Det bedste man kan gøre herved er, først at lade Luften
slippe ud af Dækket, aabne Knuden med et fugtigt Knivsblad
og derefter rense den indvendige Del med en Træskraber og en
Børste dyppet i Benzin.
Naar Indsnittet er helt rent, indsmøres det med to—tre Lag
Solution, hvorefter man lader det tørre en Time, idet man hol
der de indsmurte Dele fra hinanden med en Tændstik.
Luk derefter Aabningen, bind den fast sammen med en Rem
eller en Snor, oppump Dækket fuldt og lad Reparationen tørre
i mindst seks Timer.

Slangereparations-Tilbehør.
Tilbehør, i Blikæske, bestaar af følgende Dele:
sorterede Lapper.
Tube Solution
Sæt Ventiltilbehør indeholdende:
2 Ventilstifter.
3 Gummiskiver F.
4 Gummiringe G.
Den nemmeste Maade at reparere Slanger paa, opnaas ved
Brug af de skraat afslebne Lapper.
Hvorledes man anbringer Lapper. Vælg en Lap saa
stor at den kan dække tyve til tredive Centimeter rundt om
Hullet i Slangen.
1. Fjern alle Mærker af Fugtighed og Snavs.
Rens derefter omhyggeligt det Sted paa Slangen hvor Lappen
skal anbringes med Sandpapir, eller en Rasbering, som vi fører.
Anbring Slangen paa en haard, glat Flade (Fig. 81) og rasp
den indtil den faar en blank, rød Farve. Det er bedst at rense
et Stykke, der er større end Lappen, der skal anbringes.
Dette
4
1
2
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2. Smør to Lag Solution

jævnt paa Slangen og Lappen,
men lad hvert Lag tørre godt.

Det andet Lag skal tørre til det
bliver „stikkende“, d. v. s. indtil

det ved Berøring bliver siddende

fast til Fingeren, mindst fem
Minutter.
Fig. 81 .

Anbring Lappen.

Pres

den godt fast og paase at ingen af Kanterne sidder løse.

Man

3.

vil opnaa et godt Resultat ved at anbringe Slangen paa en glat

Flade og med en rundhovedet Hammer banke Lappen fast, med
mange smaa Slag.
Det er meget nødvendigt at Lappens Kanter sidder godt fast.

Kom Talcum paa, men ikke for meget.
Monter og oppump Dækket igen.

Reparer aldrig Slanger med Lærred.
Utætte Ventiler. Luften vil undertiden slippe ud af Dækket,

fordi Ventilen ikke er lufttæt.
Fo r at prøve Ventilen fastskrues Ventilhætten D (Fig. 1
Side 6) og Hjulet drejes saaledes at Ventilen er oppe, d. v. s.

til Ventilhætten peger mod Jorden.
Anbring derefter et Glas Vand saaledes at Ventilen dypper

deri.

Hvis der kommer Luftblærer er Ventilen utæt.

Under

tiden sidder Luftblærer fast til Metallet, men, med mindre de
stiger op til Overfladen, viser de ingen Utæthed.

Gummidelene, der gør vor Ventil lufttæt, er følgende:
2.

Gummiproppen O, der ligger i Ventillegemet A.

3.

Gummiskiven F i Ventilhætten D.

4.

Gummiringen G.
Samlingen ved Slangen (Møtrik I).

5.

Gummiproppen O, gør ikke altid Ventilen fuldstændig lufttæt.
Den er der, for at virke som Ventil under Oppumpningen og

for at garantere en vis Lufttæthed, indtil Ventilhætten er skruet
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fast. Man behøver ikke at tage Hensyn til at der kommer en
eller to Luftblærer.

Hvis Proppen fløjter, tilkendegiver denne Lyd, at der maa
være noget Snavs eller Støv paa den. Rens Proppen. Hvis den
paa en eller anden Maade er beskadiget, maa den erstattes med
en anden, som De vil finde i vort „Lomme-Ventiltilbehør“. Rens
ogsaa Ventilens Indre (Sædet til Proppen) med en tør Klud, før
De sætter en ny Prop i.

Ventilhætten.

Er denne utæt, efterses Gummiskiven F
(Fig 1 Side 6) i Bunden af Hætten D og fornyes, hvis den er
beskadiget, fra Lomme-Tilbehøret.
Har de ingen Gummiskiver, kan De i Stedet anvende en
lille Læderskive, en Skive af blødt Træ eller lidt Tøj indsmurt
i Talg eller Solution. Kør aldrig uden at Ventilhætten er paa
Plads. (Vort Tilbehør indeholder to Skiver).

Gummiringen G. Hvis Møtrik C (Fig. 1) ikke er skruet
fast nok, vil Ringen G være utæt, og ligeledes hvis denne er
beskadiget. Vort Ventiltilbehør indeholder to af disse Ringe, men
et Stykke Læder, eller ogsaa Traad dyppet i Talg eller Voks,
kan anvendes.
Naar Ventilen er skilt ad for Rensning af Proppen og dens
Sæde, maa man passe ikke at miste enten selve Proppen eller
Gummiringen G, der er anbragt paa Neddrojningen i Stykket B
(Fig. 1). Hvis denne Ring bliver siddende i Stykket A, naar
man udtager Stykket B, maa man tage den ud og anbringe den
igen paa Neddrejningen i Stykket B. Uden dette vil det være
umuligt at sætte Stykket B paa Plads.

Møtrik I. Vi gentager, at Møtrik I aldrig maa afskrues;
men den kan maaske med Tiden arbejde sig selv løs.
Hvis derfor Dækket mister Luft, uden at Lækagen kan findes,
maa Møtrik I spændes, men ikke for meget, da Slangen ellers
vil blive beskadiget.
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Kapitel VI .
Behandling af Pneumatic.
1. Fælge.
Hvis De lader Deres Fælge komme i daarlig Stand, vil
det blive farligt for Dækkene, ja saa slemt, at Dækkene kun i
de færreste Tilfælde lader sig reparere.
(a) Rust. Lad ikke de udvendige Kanter paa Deres Fælge
ruste, da disse i saa Tilfælde vil blive ru og takkede, skære
Dækkets Vulster i Stykker og saaledes foraarsage megen slem
Skade.
For at forhindre Rustdannelse maa Dækkene aftørres, særlig
rundt om Vulsterne, naar Vognen er vasket, eller Dækkene af
en eller anden Grund er blevet vaade.
Hvis Fælgkanterne et eller andet Sted har forandret Farve,
afmonteres Dækket og Fælgen stryges over med sort Fernis,
efter at Fælgkanterne omhyggeligt er renset med Smergellærred.
Rens derefter Dækkets Vulster, og monter Dækket, naar
Fernissen er helt tør.
(b) Ru Fælge. Er Fælgen ru eller skarpkantet maa den
omhyggelig glattes med en Fil, og Kanterne med Smergellærred.
Ferniser den derefter, overalt hvor den er afslebet, før videre
Paamontering.
(c) Bøjede Fælge. Hvis Fælgen bliver bøjet, enten ved
Kollision med et eller andet Opstaaende, eller ved Kørsel paa
Dæk uden Luft, maa den rettes hurtigst mulig, da Dækkene
ellers, hvis de skal arbejde under saa daarlige Betingelser, vil
blive ødelagte i Løbet af ganske kort Tid.
(d) Fremstaaende Bolte eller Skruer maa omhyggeligt files
eller hamres væk, indtil de er i fuldstændig Linie med Fælgen.

2. Dæk.
Reparer Deres Dæk omhyggeligt, og De vil
fordoble deres Liv.
(a) Forsømte Snit. Smaa Overfladesnit skal udfyldes med
Michelin Mastic (se Side 35), der er presset godt ind med
Fingrene, for at holde Sand og Vand ude, da dette ellers vil
ødelægge Lærredet og foraarsage Eksplosioner.
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(b) Oliedraaber.

Fedt og Olie er farligt for Dækkene.
Gummien vil bulne ud og adskille sig fra Lærredet, hvis der
findes Oliedraaber paa Dækket. Disse maa derfor afviskes med
en fugtig Benzinklud og aftørres med en tør.

(c) For lidt Luft. Prøv Deres Dæk hyppigt med Trykmaaleren i Overensstemmelse med Tabellen (Side 4 og 5).
(d) Forhjulene ikke paralelle. Hvis Deres Fordæk viser
usædvanligt haardt Slid i Følge med Rifter i Længderetningen,
er Grunden, i nioghalvfems af hundrede Tilfælde, at Forhjulene
ikke er paralelle. Faa ved første Lejlighed Hjulene prøvet og
Fejlen rettet, da Deres Dæk ellers vil opslides meget hurtigt.

(e) Løse og skæve Hjul. Hvis Slidtagen kun viser sig et
eller to Steder paa Dækkets Overflade, er Hjulet enten meget
løst eller skævt. Løsheden kan nemt rettes; men Fejlen ved et
skævt Hjul kan kun rettes ordentligt paa Fabriken.

Undlad ligegyldig Kørsel.
Efterse Deres Dæk, og De vil forlænge deres Liv.
(f) Igangsætning.

Hver Gang De starter Deres Vogn
pludselig, vil Deres Bagdæk løbe løbsk. Start derfor altid gradvis,
særlig hvor Vejen skraaner.
Ti pludselige Igangsætninger vil slide mere end et Løb paa
1000 Kilometer.

(g) Pludselig Standsning.

En pludselig Standsning laaser

Baghjulene, saa at de skrider i Stedet for at drejes rundt. Denne
voldsomme Behandling er en anden Grund til hurtig Opslidning
af Dækket.
Stands derfor gradvis og tag Farten langsomt af Vognen.

(h) Hurtige Drejninger. At køre omkring et Hjørne i fuld
Fart, vil ofte foraarsage slemme Skridninger, selv paa tør Vej,
og er Dækket ikke pumpet tilstrækkeligt, vil det sandsynligvis
rives af Fælgen.
Kør altid langsomt og forsigtigt omkring Hjørner.
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(d). Skridning. Et Dæk kan rulle ubeskadiget hen over
en spids Sten; men hvis Dækket derimod skydes eller skrider,
vil enhver skarp Ting, det kommer i Berøring med, lave et
dybt Snit, særlig hvis den skarpe Ting er vaad. Kør derfor
langsomt over fedtede Veje ikke alene for Dækkets, men ogsaa
for Deres personlige Sikkerheds Skyld.
Den sikreste Kørsel opnaas ved at forsyne, om ikke alle
Hjulene, saa i det mindste Baghjulene med Michelins „Semelle“-Knopdæk.
(e). Nye makadamiserede Veje. Hvis disse ikke kan
undgaas, er den sikreste Maade at køre over dem paa, som
følger:
1. Hvis Skærverne er lagt i Sektioner paa fem til seks
Meters Længde, med den almindelige flade Landevej imellem,
skal man ikke sagtne Fart, men, naar man kommer til Skær
verne, udløse Koblingen, uden at bruge Bremserne, saa at Vog
nen ved egen Fart kører over. Sæt derefter Koblingen lang
somt til igen, og hvis Farten er for langsom, skift Gear.
2. Er Vejen nylig belagt med Skærver paa en lang Stræk
ning, er det bedst at skifte til første Gear og køre langsomt
igennem. Paa denne Maade vil mulige Beskadigelser paa Dækkene blive begrænset til smaa Overfladesnit, der nemt kan re
pareres med Michelin Mastic (se Side 35).
Semelle-Dæk. De Forsigtighedsregler, der skal iagttages
ved Bevarelsen af Semelle-Dæk er egentlig de samme som ved
almindelige Michelin-Dæk. Med Semelle-Dæk skal man imid
lertid om muligt endnu mere undgaa pludselige Igangsætninger
og Standsninger.
Læderet paa Semelle-Dækkene er tilbøjeligt til at blive haardt
og vil muligvis revne, hvis det ikke efterses omhyggeligt. Ved
at bruge Michelin „Semelle-Creme“ kan man imidlertid holde
Læderet bøjeligt uden at skade Gummien og derved forlænge
Dækkets Liv.
1. Afvask og børst Dækkets Læder helt rent, og lad det
tørre.
2. Indsmør Cremen paa Læderet med Børsten, men vær
forsigtig ikke at berøre Gummien eller de tilgrænsende Læder
kanter.
3. Gnid godt med en Børste eller Klud til Cremen har
gennemtrængt Læderet.
4.
Vent to Timer med at bruge Vognen igen.
NB. Saalænge Dækket er nyt smøres det en Gang om
Ugen, senere kun naar Læderet begynder at blive haardt.
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3.

Slanger.

For meget og for lidt Talcum. Brug aldrig for meget og
aldrig for lidt Talcum ved Montering af Pneumatic.
Er der for lidt Talcum i Dækket, vil Slangen hænge fast
deri og blive haard og skør.
Er der for meget Talcum, vil det samle sig til faste Klumper
og punktere Slangen.
Det bedste er derfor at følge de paa Side 12 givne Instruk
tioner nøje.

4.

Pumper.

Det følgende giver vi som et sidste Raad: Kom aldrig Olie
i vor Ventil. Alle fedtede Substancer har en skadelig Indvirk
ning paa Gummi.
Kommer der Olie paa den lille Gummiprop, vil denne hur
tigt bulne ud og sætte sig saa fast i Ventilen, at den ikke lader
sig bevæge.
Er det nødvendigt, at smøre Pumpens Læderstempel, maa
man passe først at fjerne den bevægelige Pumpeslange med
Pumpeniplen, dernæst smøre Stemplet lidt og til Slut bevæge
dette 20 til 30 Gange kraftigt op og ned i Pumpen.
Paa denne Maade vil man uddrive muligt Overskud af Olie,
der ellers vilde forblive i Pumpen eller Pumpeslangen og ved
første Pumpeslag drives ind i Slangen.
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Kapitel VII
Almindelige Raad.
Overbevis Dem om at Deres Dæk er store nok til at udføre
det Arbejde, der kræves af dem (se Oppumpningstabellen Side
4 og 5).
Hvis de bærer mere end den specificerede Maximums Vægt,
maa Deres Hjul forandres til at tage større Dæk.
Husk paa at et 105 rn/m Dæk kan anbringes paa en 90 m/m
Fælg. Kunder, der benytter denne Forandring, skal helst bruge
90 m/m Slanger; men en 105 m/m Meters Slange af tilsvarende
Diameter kan bruges.
90 m/m Ventil-Dækholder skal anvendes.
91 m/m Dæk kan ligeledes anbringes paa 85 m/m Fælge af
tilsvarende Diameter.
Kør aldrig med Deres Dæk „uden Luft“ eller med „for lidt
Luft“.
Befat Dem aldrig med at anbringe mere eller mindre ubru
gelige Løbebaner eller saakaldte „Beskyttere“ paa vore Dæk.
Lad aldrig Vand trænge ind i Deres Dæk.
Ferniser de indvendige Dele af Deres Fælge med sort VognFernis.
Pas paa at Naglerne, der holder Staalfælgen til Træhjulet,
ikke træder frem over Fælgens Overflade.

Hvorledes man oppumper
(meget vigtigt).
Hvis Vognen skal ligge stille i nogle Maaneder, bør den
klodses op og Luften slippes ud af Dækkene.
Sammenpresset Luft er Pneumatic’ens Liv og Sjæl, det er
derfor meget vigtigt at Trykket omhyggeligt maales. Et for haardt
pumpet Dæk er uhensigtsmæssigt, da det faar Vognen til at
støde særligt paa Stenbro; men til Gengæld vil et for lidt
pumpet Dæk hurtigt blive ødelagt.
Den Kendsgerning, at Dækket ikke ødelægges af Flintesten,
har udelukkende sin Grund i den Luftpude, det hviler paa, og
som forhindrer det fra at blive knebet mellem Fælgen og Vejen.
Hvis de undlader at opretholde denne Luftpude, vil det uundgaaelige Resultat blive: Ødelæggelse af Deres Dæk i ganske
kort Tid.
43

Oppump Deres Dæk saa meget, at Fælgen kan gaa klar af
alle middelstore Hindringer, den kan komme i Berøring med
paa Vejen.
Lufttrykket i Slangen maa være i Forhold til Vægten Dæk
ket skal bære.
Det er derfor vi henlede vore Kunders Opmærksomhed paa
Nødvendigheden af at veje Deres Vogn omhyggeligt og at oppumpe Deres Dæk i streng Overensstemmelse med vor Op
pumpnings-Tabel Side 4 og 5.
Prøv Deres Lufttryk hyppigt ved Hjælp af vor Tryktnaaler
(se Side 14).

Omsorg for Dæk og Slanger.
Alle Reservedæk, der medbringes paa Vognen, maa beskyt
tes godt.
Reserveslangerne skal medbringes i vandtætte Poser, med
en Haandfuld Talcum i, og ikke i de Papæsker de bliver
leverede i.
Nye Slanger kan selvfølgelig opbevares i Garagen i disse
Æsker.
Dæk paa Lager skal opbevares i et mørkt, koldt og tørt
Rum. Husk paa, at de samme Omstændigheder, der faar Jern
til at ruste ogsaa vil ødelægge Dækkenes Lærred.
Læg Dækkene fladt ned paa tørre Brædder eller hæng dem
paa en Træknægt; men lad dem aldrig ligge paa Jorden.
Slangerne anbringes i Dækkene og oppumpes let; hvorefter
Dækkene indsvøbes i Papir eller Lærred.
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Hvorledes man vejer en Vogn.
Det er absolut nødvendigt at vide Vognens nøjagtige Vægt
for at kunde vælge et Dæk, der passer til Vognen.

For at faa den nøjagtige Vægt at vide, maa man veje Vog
nen paa en Vognvægt.

Fig. 82.

Hele Vognens Vægt.

Enhver offentlig Vognvægt kan bruges, forudsat at den er
lang nok til at tage hele Vognen.

Vognen maa vejes med al almindelig Bagage, Tilbehør osv.

paa, med alle Sæder besatte og med Vand- og Benzinbehol
derne fyldte.
Hermed menes, at Vognen skal vejes, medens den bærer

den største Vægt, der nogensinde vil blive forlangt, den skal
bære.

Fig. 83.

Bagvognens Vægt.
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Fortsæt paa følgende Maade:
1. Vej hele Vognen (Fig. 82).
2.

Vej Bagvognen, d. v. s., anbring Vognen saaledes, at

Baghjulene staar paa Vægtens Platform, medens Forhjulene
staar paa Jorden (Fig. 83).
3.

Vej Forvognen, d. v. s., anbring den saaledes at For

hjulene staar paa Platformen og Baghjulene paa Jorden (Fig. 84).

Fig. 84.

Forvognens Vægt.

Er Vognen vejet omhyggeligt, vil hele Vognens Vægt ikke
overstige Summen af For- og Bagvognens Vægt med mere end
10 Kg.

Naar man vejer Vognens For- og Bagparti, maa man paase,

at Hjulene kommer saa nær Platformens Centrum som muligt.
Er Platformen for lang, kan det jo være den ikke er for
bred, til at Hjulene kan komme ind over Midten, og De kan

da køre Vognen ind fra Siden af Platformen.
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Den nye
Michelin Dunkraft.

Fig. 85.

Gennemsnit af
Michelin store Dunkraft.

Stor Dunkraft.
Løfteevne: ca. 2000 kg.

Lille Dunkraft.
Løfteevne: ca. 1000 kg.
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Michelin Reservehjul.
Vort Reservehjul er fremstillet efter samme Princip som
vore ekspanderende Tvilling Fælge.
Reservehjulets ekspanderende Fælg bestaar af:
1. En Skrue D, der drejes med en Staaldorn, og som mere
eller mindre drejet til den ene eller anden Side, aabner eller
lukker Hjulet.
2. En Staalring B, der, naar Hjulet er aaben, passer nøjagtig
over Fælgkanten og, naar Hjulet er
lukket, slutter og presser sig fuld
stændig fast om denne (se Side 49).

Reservehjulets
Fordele.
Det kan anbringes paa 2 Minutter.
Det griber fast hele Vejen rundt paa
Hjulet, lader sig ikke dreje og kan
ikke beskadige dette.
Kun eet Stykke Værktøj benyttes
- en Staaldorn — og der er ingen
løse Dele.
Som det er anbragt paa Hjulet,
vil den uundgaaelige Forøgelse af
Vægt, der kommer paa Hjulakslen
bringes ned til det mindst mulige.
Det er let.
Det er billigt.

Reservehjulets Anvendelse.
Reservehjulet er anvendeligt for lette Vogne over en kort
Distance med middelmaadig Fart, som midlertidigt Hjælpemiddel
for et punkteret eller eksploderet Dæk.
For svære eller hurtige Vogne ere vore aftagelige Fælge
de bedste, idet de tillader Automobilisten hurtigt at skifte det
beskadigede Dæk og at fortsætte Kørslen med samme Comfort
som før Uheldet.
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Reservehjulets Montering paa Hjulet.
1. Løft Vognhjulet.
2. Løs det punkterede Dæks udvendige Vulst ved at presse
med Staaldornen lige over Fælgkanten.
Hvis der er Dækholdere, skydes disse ind i Dækket efter at
Møtrikerne er løsnede.

Fig. 87.

Fig. 88.

4. Reservefælgen aabnes helt.
Skruen D er forsynet med Huller. Staaldornen anbringes
heri og drejes oppefra og nedefter (Fig. 87). En Stoppestift be
grænser Aabningens Størrelse. Skruen bliver omtrent 25 Milli
meter synlig paa hver Side af Aabningen.
5. Løft Reservehjulet med begge
Hænder (Ventilen nedad) og anbring
det paa den øverste Del af Hjulet, saa
at Ventilerne sidder lige for hinanden
(Fig- 88).
6. Anbring Staalringen B paa Fælg
kanten helt rundt ved at trykke haardt
med Foden paa Reservehjulets underste
Del (Fig 89).
7. Luk Reservehjulet saa fast som
muligt til med Staaldornen.
Under Tilspændingen maa man
paase at Reservehjulet ikke kommer
ud af Stilling, men er godt anbragt
paa Fælgkanten.
Er det beskadigede Dæk forsynet
med Dækholdere, fastskrues disse,
for at Dækket ikke skal dreje sig.
Fig. 98.
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Reservehjulets
Montering.
1.

Løft Hjulet.

2.

Aabn Reservehjulet helt.

3.

Løft Reservehjulet af ved

at føre den flade Ende at Staal-

dornen ind under Skruen D. Dette
er muliggjort ved at der er en
aaben

Plads B paa Staalringen

udfor dette Sted.
4. Træk Staaldornen opefter
(Fig. 90).

Fig. 90.

Montering af Pneumatic paa
Reservehjul.
Monter Dækket paa nøjagtig samme Maade som paa almindelige Hjul, hvor Ventil-Dækholder benyttes.

Aabn Hjulet tyve til femogtyve Millimeter, saa Vulsterne
kommer godt ind i Fælgkanterne.

Oppump og paasæt Ventilhætten.

Reservehjulets
Anbringelse paa
Vognen.
Anbring

Reservehjulet

halvt

aabent paaen Reservedæks-Holder,

eller fastskru det med Staaldornen
paa vor specielle Reservehjuls-

Holder (Fig. 91).
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