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TILEGNET

DANSK MOTOR CYKLE CLUB

al Almindelighed her at gøre Rede for, hvorledes
en Motorcykle er indrettet, hvorledes den er
sammensat, og til hvilken Nytte samtlige enkelte
Dele, hvoraf den er sammensat, tjener, er ikke Me
ningen, — det bliver i de Tilfælde, hvor en saadan
anskaffes, de respektive Cyklehandleres Pligt, og jeg
skal da kun her gøre opmærksom paa dette ene:
Køb ingen Motorcykle, uden at faa nøje Underret
ning om dens Konstruktion, og uden gennem Cyklehandlerens Undervisning at være fuldstændig for
trolig med Deres Cykle, Behandlingen af den, Kør
selssikkerhed, Køreliastighed o. s. v., idet Uvidenhed
herom kan have skæbnesvangre Følger for Dem selv,
Deres Sportskammerater og Deres daglige Omgivel
ser, i Form af Indstilling af Kørselen undervejs,
Politibøder, Indskrænkninger af Kørereglement,
Ulykkestilfælde o. lign., men, naar da disse Betin
gelser ere opfyldte, skal denne lille Vejledning tjene
til yderligere, for den gennem ovenstaaende Anvis
ning med sin Maskine fortrolige Cyklist, at yde ham
den Hjælp, han gennem delvis Glemsomhed af sin
første Viden alligevel ved mange Lejligheder kan
have nødig.
*
*
*

I

Det gælder for Motorcyklisten om, saa snart hans
Maskine ikke funktionerer mere eller ikke funktio
nerer saa godt, som han kunde ønske det, hurtigst
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muligt at finde Grunden til Forstyrrelsen, og jeg maa
da give ham det Raad:

Forsøg ikke paa Lykke og Fromme, men gaa frem
i Undersøgelserne efter en aldeles bestemt Regel,
som jeg nu skal angive Dem:

1. Se efter, om Kontaktproppen ved Styret sidder i.
2. Se, om Strømmen er sluttet ved Haandtaget (af
bryd den dog straks igen).
3. Se om Benzinkassens underste Hane er aaben.
4. Løft Naalen med Svømmeren i Forgasseren, og se
om der kommer Benzin op omkring den.
5. Prøv med Deres Voltmeter, om Deres Akkumu
lator, resp. Batterier maaler mindst 3,7 Volt.
6. Se efter, om alle Ledninger ere faste og hele og alle
Slutskruer tilskruede.

Er alt her, som det skal være, maa der være en
anden Grund til Forstyrrelsen; søg da denne paa
følgende Maade:
Skru Ledningen fra Tændrøret — mulig er der
Brud paa en Ledning, eller en saadan er blottet og
har maaske frembragt en Kortslutning — slut Strøm
men, aabn Udpufventilen, hold Enden af Ledningstraaden i en Afstand af ca. 4 mm Ira Cylinderen og
drej Baghjulet rundt. Springer der nu kraftige Gni
ster over, er Ledningerne hele, og Grunden kan
da ligge i selve Tændrøret.
Afbryd atter Strømmen, skru Tændrøret af og
efterse først Platinspidserne, om de er rene, og om
de har den rette Afstand fra hinanden, ca. 1 mm,
hvis ikke, da rens disse med lidt Benzin, som man
medfører i en lille Kande eller eventuelt tapper fra
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Motorens Benzinbeholder, og bring dem i den rig
tige Afstand, skru Ledning og Tændrør sammen og
læg Tændrøret f. Eks. ovenpaa Eksplosionskam
ret, saaledes at kun den forreste Del af Rørets Me
tal kommer i Forbindelse dermed, slut igen Strøm
men, drej Hjulet rundt, og der vil forhaabentlig nu
komme en smuk Gnist.
Gør der endda ikke det, saa forsøg i alle Tilfælde
med et nyt Tændrør.
Vi gaar under alt dette ud fra, at Cyklen er anbragt
paa Motorstativet.
Er nu disse Dele i Orden, men endnu ingen Gnist,
maa Fejlen ligge i Afbryderhuset, Trembløren, der
som Regel sidder paa venstre Side af Svinghjuls
kassen. Tag Laaget af Huset og efterse, om de to
Kontaktskruers Platinspidser har en Afstand af ca.
1 mm fra hinanden, samt om der overhovedet fin
des mere Platin derpaa, hvis ikke, sæt en eller to
nye Skruer i og indstil disse i den rigtige Afstand
fra hinanden; man finder bedst denne og derved
den rigtige Gnist ved at dreje Baghjulet langsomt
rundt og skrue paa den øverste løse Skrue op eller
ned.
Er Gnisten opstaaet, og Motorens Eksplosioner
følger regelmæssigt ovenpaa hinanden, skruer man
atter den øverste Kontaktstifts Klemskrue, som man
forinden havde løsnet, fast og lukker Laaget.
I Stedet for som ovenfor, hvor man vilde under
søge Ledningerne og Strømmen til Tændrørets Spid
ser ved at dreje Baghjulet rundt, kan man komme
til Resultatet noget nemmere, nemlig ved at stille
de to Kontaktskruer paa almindelig Afstand og der
efter ved Hjælp af en Skruetrækker med Træhaandtag at hæve den nederste Skrue, der kan vibrere
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op til den øverste. Hver Gang der da viser sig
Gnist i Trembløren, skal der, hvis Anlæget er i Or
den, som nylig anført ogsaa vise sig Gnist mellem
den afskruede Ledning og Cylinderhuset eller mel
lem Tænd rørets Spidser.

Skulde Motoren efter disse Forsøg alligevel ikke
ville gaa, kan Fejlen ligge i Benzintilførelsen, og vi
maa nu forfølge Benzinstrømmen i sit Løb, for at
undersøge, om der ikke et eller andet Sted skulde
være indkommen Støv eller Snavs fra en mindre
ren Benzin, der kan have sat sig fast i Ledningerne
eller de fine Gange i Forgasseren, der bestaar af to
Rum, Svømnierdaasen og Sprøjtehuset.
Det første Rør, der kan være Tale om, er det,
der fører fra Benzinbeholderens Hane til Svømmer
huset; skru dette Rør af og undersøg, om der kom
mer Benzin fra Beholderens Benzinhane; hvis ikke,
rens den aabne Hane med Staaltraad. Pump det
afskruede Rør rent med en Luftpumpe — endelig
ikke ved al puste igennem det, da den menneske
lige Aande let sætter Vanddraaber, der er skade
lige for Motorens Funktion, — allsaa pump Røret
rent, rens Tilførselen til Svømmerhuset med Staal
traad, skru Røret paa igen, og De vil se Benzinen
flyde frisk, naar De løfter paa Svømmerventilen.
Dersom dette ikke er nok, maa Fejlen ligge i
Sprøjtedaasen, — skru da den under Daasen an
bragte Skrue ud, og forsøg med et Stykke meget
fin Blomstertraad forsigtigt at føre dette op gen
nem Sprøjterøret; skru Skruen fast igen. (Under
ingen Omstændigheder maa man heller her aande
igennem Røret, idet som før sagt den mindste
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Draabe Vand kan afstedkomme de største Forstyr
relser og faa Maskinen til at staa stille, og det ene
ste Middel derimod er da at lade Maskinen henstaa,
indtil denne er fuldstændig udtørret.)
Idet Benzinen nu kan sprøjtes op gennem Røret
i en fin Straale, støder denne som bekendt paa den
øverste Del af Sprøjtehuset, bringes til Benzindamp,
der ved Lufttilførsel, som Cyklisten selv er Herre
over, danner Gas (Forholdet mellem Blandingen er
ca. 9 Dele Benzin og 91 Dele Luft, —- brug altsaa over
vejende Luft, saa kører De bedst). Denne Gas strøm
mer nu videre gennem et tykt Rør ind i Eksplosions
kamret. — Efterse om Pakningen, der hjælper til at
forbinde Røret med Eksplosionskamret, er tæt.
Er alt dette foretaget i nævnte Orden, vil Maski
nen, naar man sætter sig op paa den og slutter
Strømmen, uden Tvivl gaa, særlig dersom man,
saafremt Vejret i det givne Øjeblik skulde være koldt
eller fugtigt, sprøjter lidt varm Benzin ind gennem
den Hane, der som Regel forefindes paa Eksplo
sionskamrets øverste Del.

Selv om imidlertid Motorcyklen nu gaar, er det
ikke altid, at den kræsne Motorcyklist alligevel er
rigtig tilfreds med Gangen; den kan, synes det En,
tabe Eksplosioner, det kan mulig give nogle hele
smaa Kanonskud fra sig, og det kan, hvad der næ
sten er det værste, synes, som om den lige med et
ikke har den gamle Kraft, idet man selv ved den
mindste Bakke maa hjælpe med gennem Peda
lerne.
Kedeligt er sligt, men paa den anden Side har det
altid sine ganske naturlige Grunde, idet saadanne
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Fejl som Regel ikke direkte skyldes Maskinen, men
Rytterens Mangel paa Erfaring i Behandlingen af
denne.
:j:

*

❖

Det gaar med en Motorcykle ganske som med
f. Eks. en Hest.
Er en Rytter ikke i højeste Grad omhyggelig med
sin Hest, vil den hurtigt gaa til Grunde, og dog
er denne langt mere genialt konstrueret end en
Motorcykle, eller for at komme nærmere til Sagen:
med hvor stor Omhu ser man ikke til enhver Tid
Maskinisten pleje og pudse sin Maskine — det være
sig Damp- eller Gasmaskine — og dog er som Re
gel saadanne Maskiner stationerede i Rum, dækkede
for Vejr og Vind.
Hvor meget mere maa da ikke en Motorcykle,
der i Følge sin Bestemmelse er nødsaget til at be
nyttes i alt muligt Vejr — skiftende Regn og Sol
skin, skiftende Kulde og Varme —, som skal løbe
ofte paa slette, opkørte og tilsølede Veje, i direkte
Forbindelse med Jordsmonnet, dersom man vil have
fuld Gavn af den, behandles omhyggeligt, hvor op
mærksom maa Motorcyklisten ikke daglig mærke
sig, hvor hans kære Dyr skulde trænge til et, naar
det foretages dagligt, mindre Eftersyn, og jeg skal
da i det følgende saa kort og populært som muligt
undersøge, hvori da dette Eftersyn skal bestaa, og
hvorledes eventuelle Mangler kan forebygges eller
helbredes.
Lad os da i korte og store Træk se, hvoraf en
Motorcykle er sammensat, og vi kommer da til føl
gende Resultat:

9

1. Selve Cyklen.
Stel, Hjul, Sadel, Styr o. s. v. akkurat som enhver
anden Cykle, undtagen at der langs Stellet og indeni
Styret ligger de nødvendige Ledninger og er an
bragt de forskellige Haner, Greb og Kontakter, hvis
Behandling er forskellig paa de forskellige Cykler,
og som man efter den første Undervisning ikke nogen
sinde glemmer, hvorfor der her ikke er nogen Anled
ning til at dvæle særlig ved dette Punkt.

2. Benzin- og Oliebeholderen
frembyder ligeledes ikke noget af særlig Interesse,
og dog kan det være paa sin Plads at gøre op
mærksom paa, at man til enhver Tid maa sørge
for, at de smaa Huller, som findes igennem Prop
perne, der Jukker for Paafyldningsaabningerne, ikke
bliver tilstoppede, da Benzinen resp. Olien i saa Til
fælde ikke vil flyde frisk nok.
For Motorer al Model 1905 og senere Modeller
bør man paase, at de to Beholdere er fuldstændig
aisondrede, at ikke Olien, dersom Skillevæggen
skulde gaa op i Lodningen, kan trænge ind i Ben
zinkassen og forurene Benzinen.

3. Elektricitetskammeret
kan vi kalde det, med andre Ord den forreste Del
af Benzin- og Oliekassen, hvor Akkumulatoren eller
Batteriet og Induktionsrullen har sin Plads.
Akkumulatoren eller Batteriet er Elektricitetskilden, og ved at lede Strøm derfra gennem Induk
tionsrullen, fremkommer som bekendt to Strømme,
den primære og den sekundære.
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Den primære er Moderstrømmen og den sekun
dære frembringes af denne i en uendelig lang Rulle
af meget fin overspunden Kobbertraad, og det ci
denne sidste, Induktionstrømmen, der frembringer
den intensive Tændingsgnist.
Selve Akkumulatoren bestaar af Celler, hvori Elek
triciteten langsomt opsamles fra en anden kraftigere
Elektricitetskilde.
Naar Akkumulatorens Kraft efterhaanden taber
sig maa den atter oplades paa en Ladestation.
Akkumulatorens Poler er altid mærkede med et
+ eller - Tegn, og for at maale Akkumalatorens
Kraft benytter man et Voltmeter, der viser 5- 6 Volt.
Dettes ene Spids er ligeledes mærket 4-.
For at maale Akkumulatorens Kraft sætter man
Voltmetrets + Spids til Akkumulatorens + Pol,
og Voltmetrets anden Spids til Akkumulatorens
— Pol efter først at have skrabet disse Poler rene
og klare med en Kniv. Voltmetret vil da give Ud
slag og viser dette sig at være under 3,7, maa Ak
kumulatoren under enhver Betingelse oplades.
Akkumulatoren maaler fuldt opladet 4-4,5 Volt.
Paa Akkumulatorens Overflade findes to Gummi
propper. Disse maa af og til optages, for at det
kan undersøges, om Vædsken, der altid skal findes
i Akkumulatoren, er der; — hvis ikke paafylder man
destilleret Vand eller fortyndet Svovlsyre indtil Bly
pladerne er godt dækkede - og paasætter atter Prop
perne.
NB. Hver Gang Cyklen er væltet, maa dette gøies.
Viser Akkumulatoren sig at være fuldstændig i
Orden, og ligeledes det øvrige Anlæg lige indtil Tændrørets Spidser, og man har forsøgt med nyt lænd
rør uden dog at faa Gnist, duer Induktionsrullen
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ikke mere (dette kan man undersøge ved forsøgs
vis at forbinde Induktionsrullens Klemskruer med
Voltmetrets Spidser, der, saafremt Induktionsrullen
er i Orden, vil give Udslag), og man maa se at an
skaffe sig en anden eller faa den gamle repareret.
Dette Tilfælde hænder dog heldigvis sjeldent, men
kan indtræffe, og alle videre F'orsøg baade med Tæn
ding og Benzin ni. m. er da forgæves.

4. Forgasseren.
Dennes Rensning og Behandling i vanskelige Til
fælde er i det tidligere anvist, saa at vi ikke her vil
opholde os videre derved, kun skal jeg kort gøre
opmærksom paa, at man, dersom man endelig af
en eller anden Grund skiller sit Svømmerhus ad,
under enhver Betingelse maa udvise den største Om
hyggelighed med selve Svømmeren og dens Ven
til, idet denne, der kun maaler nogle ganske faa mm
i Gennemsnit, selvfølgelig er meget følsom, og den
mindste Afskrabning kan have til Følge, at Forgas
seren bliver oversvømmet med Benzin, hvad der ikke
alene er unødigt Spild, men hvad værre er, kan have
falsk Forgasning til Resultat, og glem saa ikke, at
man under ingen Omstændigheder maa aande gen
nem nogetsomhelst, der sorterer under Benzintil
førelsen.

5. Afbryderhuset, Trembiøren,
er som tidligere anført anbragt paa Svinghjulskas
sen og staar ved Tandhjul i nøje Forbindelse med
og er afhængig af Ventilernes Løftemekanisme.
Konstruktionen er her paa de forskellige Motorer
meget forskellig, men Tanken med dem alle er at
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tilvejebringe en hyppigere eller langsommere Slut
ning og Afbrydning af Strømmen, saaledes at der,
naar Strømmen er afbrudt, viser sig en Gnist, sam
tidig med at en lignende Gnist viser sig i Tænd
røret og i samme Nu tænder den komprimerede
Gas i Eksplosionskamret.
Ved at dreje paa et Haandtag kan man bestemme,
om man vil have tidligere eller senere Tænding, og
er derved Herre over, om man vil have Motoren
til at løbe hurtigere eller langsommere.
Da Gnisten har saa overordentlig stor Indflydelse
paa, om Motoren overhovedet vil gaa, er det af natur
lige Grunde, at man søger mere og mere at gøre
Trembløren, der atter har saa stor Indflydelse paa
Tændrørets Gnist, saa fuldkommen som muligt.
Medens imidlertid Principerne for selve Motorens
Konstruktion i det store Hele gennemgaaende er den
samme, er der dog paa Trembløromraadet mere
Forskellighed.
Den bedste er foreløbig absolut den her omtalte
med to Kontaktskruer og Indfræsning i det rote
rende Hjul, i Modsætning til de Tremblører, der
kun har een Kontaktskrue, men i Stedet for den
anden underste en Kontaktfjeder, der hopper paa
en fremstaaende kileformet Klods paa det roterende
Hjul.
løvrigt er Behandlingen af Trembløren tidligere
omtalt, og vi vil nu betragte den største og hoved
sagelige Bestanddel af Motorcyklen,

6. Motoren,
der er ophængt i Stellet. Den er, hvad De allerede
ved, som Regel 4takt, det vil sige, at den arbejder
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i fire Perioder, en Indsugnings-, en Sammenpres
nings (Kompressions), en Eksplosions- og en Ud
blæsningsperiode, omtrent ganske som for de sta
tionære Motorers Vedkommende.
Motoren kan inddeles i:
1. Cylinderen med Stempel og Stempelringe.
2. Svinghjulskassen med Svinghjulene.
3. Eksplosionskamret med Indsugnings- og Udpufventilaabningerne.
4. De mekanisk styrede Ventiler med Fjedre og
Stødstænger.

I Cylinderen foregaar Kompressionen ved Hjælp
af Stemplet, der i den opgaaende Bevægelse sammen
trykker den i Forvejen gennem Ventilen indsugede
Gas, og for at faa Stemplet til at slutte saa fast
som muligt til Cylinderens Indervægge har man
forsynet dette, som det altid er Tilfældet med Stemp
ler, med fjedrende Stempelringe.
Disse har en ganske særlig Indflydelse paa Kom
pressionen, og maa, for at gøre den fulde Nytte,
med Aabningerne danne en regelmæssig Trekant.
Viser de sig ved Eftersyn at være bleven anløbne
eller de er revnede, maa de straks erstattes med nye.
Har man brugt de samme Ringe i længere Tid,
man regner ca. 500 danske Mil, maa der ligeledes
indsættes nye, idet man let kan tænke sig, at Rin
gene, efter at have passeret op og ned paa en saa
lang Vejstrækning og under stærkt Tryk, selv maa
have tilbagelagt en Strækning, der er uendelig me
get større, og som Følge deraf maa være i høj Grad
slidte.
Vel er der paa iøvrigt ubeskadigede Ringe intet-
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somhelst at se, men det er en Selvfølge, at saadanne slidte Ringe i ,en ophedet Motor let tillader
en ikke ringe Mængde Gas at passere sig, en Gas,
der saaledes gaar til Spilde, ikke at tale om at Olien,
hvormed Motoren er smurt, naar Ringene ikke slut
ter aldeles tæt, kan trænge ind i Eksplosionskamret,
hvad der har til Følge, at Ventilerne tilsmudses og
saaledes ikke slutter saa tæt, som de skal, samt
hindres i deres Bevægelighed, ligesom der paa Eks
plosionskamrets Vægge afsætter sig forbrændte Olie
rester, der dels gør dette mindre og dels ved læn
gere Kørsel bliver saa varme, at de kan antænde
Gassen paa et forkert Tidspunkt, for ikke at tale
om, at saadanne Olierester, der sætter sig enten paa
Cylinderens eller Eksplosionskamrets Vægge, danner
en meget slet Varmeleder, og med andre Ord vil
Motoren meget let blive overhedet, hvorved alle
Dele, der hører under denne, ikke vil holde saa
længe som paaregnet.
Sæt altsaa nye Ringe i, saa snart det behøves, og
bryd Dem ikke om, at saadanne nye Ringe i Be
gyndelsen muligt er noget vel stramme.

Svinghjulskassen med Svinghjulene giver ikke An
ledning til nogen særlig Omtale, kun maa Lejet
imellem Hjulene, og det, der holder Plejlstangen,
som forbinder Stemplet med Svinghjulene fast til
Stemplets indvendige Overside, af og til efterses og
spændes, da for stærk Sløring paa disse Steder vil
virke stærkt hæmmende paa Motorens Gang.
Eksplosionskamret med Ventilaabningerne er dels
behandlet i det foregaaende og vil atter komme
frem i Forbindelse med
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De mekanisk styrede Ventiler med Fjedre og Stød
stænger, der som tidligere anført staar i nøje For
bindelse med den uden paa Svinghjulskassen op
hængte Tremblør.
Disse Ventiler maa vi opholde os noget ved, da
de stedse maa være Genstand for Cyklistens omhyg
geligste Tilsyn.
Hovedfordringen, man maa stille til disse Ven
tiler, er den, at de i det ene Øjeblik er absolut
tætte, for i det næste Øjeblik at være i Stand til at
give tilstrækkelig Plads til den rene Gas eller det
forbrændte Stof, der skal passere dem for Ind- og
Udgaaende, og dette opnaas meget nemt og sikkert
ved at iagttage følgende:
Sørg for, at Ventilhovederne altid slutter kompakt
i de tilsvarende Flader i Eksplosionskamrets Aabninger, og er der den mindste Ridse i disse Flader,
da maa der slibes med Smergel og Olie, ikke hver
for sig, men med Fladerne mod hinanden i den
Stilling, de indtager i Motoren og i selve Motoren,
idet der foroven i Ventilhovederne gerne findes en
Kærv, hvori der kan indsættes en Skruetrækker,
med hvilken man kan foretage den drejende Be
vægelse, der maa vedblive, indtil Ventilerne og Aabningerne er sølvblanke og glatte.
Sørg for, at ikke forbrændt Olie sætter sig fast
paa noget Sted af Ventilerne; dels vil saadan Olie
ikke tillade, at Ventilerne slutter tæt, og dels kan den
hæmme Bevægeligheden; og mener De, at noget
saadant er galt, saa sprøjt Petroleum eller Benzin
ind paa det angrebne Sted, indtil Hindringerne er
borte.
Sørg altid for, og da særlig for Udblæsningsven 
tilens Vedkommende, at dens Fjeder er kraftig nok
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til at kunne bevirke en meget hurtig Lukning, og
det er ingenlunde nødvendigt at afballancere denne
Fjeder nøjagtigt, - helst maa den være en Del
kraftigere end normal, da Fjedringen nok med Ti
den skal tabe sig paa Grund af Varmen.
Til Gengæld er det en meget vigtig Ting, at Ven
tilen aabner tilstrækkelig (løfter), for at der kan
blive Plads nok til Udstrømningen af den forbrændte
Gas, og det er da lejlighedsvis nødvendigt at erstatte
Stødstangen, der findes lige under Ventilerne, med
en anden, eller mulig kan man hjælpe sig ved at
lægge noget paa den, netop saa meget som der gen
nem den stadige Hamring af Ventilen er hamret ud.
Dette gælder ligeledes ganske særlig for Udblæs
ningsventilens Vedkommende, og hvormeget denne
Stødstang skal forhøjes, finder man let, naar man
lader Motoren arbejde langsomt paa Stativet og alt
imedens stikker f. Eks. et Knivsblad, der som be
kendt bliver tykkere, jo længere man naar op paa
Bladet, ind mellem Stødstangen og Ventilen.
Det vil da mærkes, at naar man har naaet et be
stemt Sted paa Bladet, arbejder Motoren kräftigst,
og forsøger man da at føre Bladet længere op, vil
Kraften atter formindskes, ja Motoren vil pludselig
staa helt stille.
Netop den Godstykkelse, Knivsbladet udviser, hvor
Motoren arbejder bedst, skal lægges paa, eller netop
saa høj skal den nye Stang være, ikke længere
ikke kortere.

Hermed tror jeg saa kort og overskueligt som
muligt at have vist Dem de hyppigst forekommende
FejL og hvorledes De lettest kommer ud over dem
ved selv at være en opmærksom Iagttager, men der
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er naturligvis endnu mange Vink, der kan have sin
store Interesse for Dem at faa, og De vil da navn
lig i det foregaaende have lagt Mærke til, at Olien,
dersom den blev anbragt paa forkerte Steder, kunde
virke hæmmende paa Motorens Gang, og det er jo
ikke Meningen med Olien. Tværtimod skulde man
jo tro, at det gamle Ord: »Den der smør godt, kør
godt«, ogsaa kunde finde Anvendelse her, hvad det
ogsaa meget godt kan, men det gælder samtidig her
som med saa meget andet »Alles mit Massen,« smører
man for lidt, brænder Motoren fast, smører man for
meget, sætter Olien sig som anført fast paa Steder,
hvor den ikke har noget at gøre, og da Olie som
bekendt er en meget slet Varmeleder, vil der for
uden de tidligere omtalte Driftsforstyrrelser endda
træde Overhedning til, en Omstændighed, der kan
have de værste Følger for Motorens Varighed.
Kort og godt:
Smør en god halv Pumpefyldning for hver Mil.
Brug tyk Olie om Sommeren.
Brug noget tyndere om Vinteren.
Hæld den gamle Olie ud efter en Kørelængde af
ca. 35 Mil.
Giv en ordentlig Pris for Olien; billig Olie har et
for lavt Forbrændingspunkt, og dette skal være 375
Grader mindst.
Ved det daglige Tilsyn spiller naturligvis Rens
ningen en ikke ringe Rolle.
Rensningen skal De. dersom De vil lyde et for
nuftigt Raad, selv foretage, thi netop derigennem
stadig at beskæftige Dem med alle Kroge i Deres
Motor, lærer De den at kende ud og ind, og op-
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dager mulige Fejl, hvorimod Deres Karl eller Dreng
ikke kan have nogen særlig Interesse for Motoren,
tværtimod er det ham formodentlig en ulidelig
Plage at have med det »Svineri« at gøre, altsaa vil
han næppe foretage Rensningen omhyggelig nok,
og hvad der atter er det værste, han kan ikke op
dage de eventuelle Mangler, der saaledes først viser
sig, naar De er nogle Mil fjernet fra deres Hjem.
For at gøre en Begyndelse bør enhver Motor
cyklist drage med sin Motor til sin Gyklehandler
eller til en Gyklehandler, til hvem han har Tillid,
og under hans Tilsyn og Vejledning selv adskille og
atter samle i alle Tilfælde de vigtigste Dele af sin
Motorcykle; da først vil han, der ofte paa Lande
vejen er henvist til sin egen Hjælp, være i Stand til
at drage den rette Nytte af sin Motor, og forvalte
det Pund, der gennem Anskaffelsen af denne er lagt
paa ham, paa rette Maade.
Den daglige Rensning vil ligeledes falde ham be
tydelig lettere, idet han netop vil være i Stand til at
gribe ind med sine Pudsemidler, og de rette Pudsemidler, paa de rette Steder, og ikke spilder Tid og
maaske endda gør Skade ved at famle om i Uviden
hedens Mørke.
Om Sommeren, eller jeg vil hellere kalde det i
Sæsonen, foregaar saadan Rengøring og Eftersyn
som Regel uden Afmontering, om Vinteren, hvor
Motorcyklismen kan lide Afbræk i nogen Tid, bør
man benytte Lejligheden til et mere grundigt Efter
syn i delvis adskilt Tilstand.
Jeg skal her kun beskæftige mig med Sommer
rengøringen og det daglige Eftersyn, der foregaar
paa følgende Maade:
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Sæt Motoren paa Stativet og luk den gamle Olie
ud af Svinghjulskassen forneden, luk den nederste
Aabning og skru Olietilførselsrøret foroven paa
Svinghjulskassen af, hæld
Pægl Petroleum eller
Benzin ned i Kassen, hæld ligeledes nogle Draaber
ned i Eksplosionskamret, luk Aabningerne igen og
sæt Svinghjulene ved at træde paa Pedalerne i hur
tige Sving.
Petroleumen resp. Benzinen vil da sættes i Sving
af Svinghjulene, trænge ind i alle Kroge i Cy
linderen og Eksplosionskamret og rense alle Dele
til de mindste Detailler.
Aab nu den nederste Skrue paa Svinghjulskassen,
og De vil se, at der kommer en brunlig Vædske ud.
Gentag denne Manøvre 2—4 Gange, indtil den
klare Vædske flyder ud forneden, og naar hver
Draabe af denne er borte, luk da igen forneden og
giv Motoren et Par Pumper god Olie, hvorefter man
atter træder nogle Omdrejninger rask med Peda
lerne, saaledes at samtlige Dele, der trænger til
Olie, har faaet denne, inden der endnu er foregaaet
nogen Eksplosion.
Udvendig foregaar Rensningen med en Børste
mættet med Petroleum eller Benzin, det sidste er
det bedste.
Forgasseren kan renses og efterses paa dentidligere
beskrevne Maade indvendig, og udvendig aftørres
med en Klud.
Trembløren renses indvendig med en Børste og
Spidserne efterses; den aftørres udvendig med en
Klud.
Tændrøret udtages, og Spidserne indstilles.
Akkumulatoren maales og udsivet Vædske af
tørres eller ny paafyldes.
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Ventilfjedrene renses med en Børste og Spænd
kraft samt Ventilernes Løfteevne undersøges.
Lyddæmperen renses i Hullerne, da en Tilstop
ning al disse gør Modstand mod Udblæsningen af
det forbrændte Stof.
Pakningerne, der som Regel er af Asbest, revideres.
Remmen aftages, afskrabes og indgnides med Ri
cinusolie, hvorefter den efter nogen Tids Forløb
paasættes saa stramt som muligt.
Hele Stellet renses som en almindelig Cykle (se
»Cyklens Behandling«), og Stellet indgnides let i
Vaseline, hvad der vil lette den næste Rengøring.
Man maa dog her nøje passe paa, at ikke Petro
leum eller Benzin kommer i Berøring med overspundne Ledninger eller Gummien, da Overspindingen paa Ledningen vil opløses og Kortslutning
finde Sted, thi Gummiens værste Fjende er netop Pe
troleum eller Benzin.
Gummiringene, der paa en Motorcykle har ikke
saa lidt mere at svare til, end paa en almindelig
Cykle, aftørres omhyggelig med lidt Vand, og de
fekte Steder maa lappes og udfyldes med Cement.
Der hældes frisk Benzin paa ved Hjælp af en
Tragt med indloddet Si — Benzinen skal have en
Vægtfylde af 0,680—0,700; alle Reservedele efterses
og man er klar til Afgang.

Jeg har her behandlet de Ting, der er fælles og
mest brugte for de forskellige Motorers Vedkom
mende; særlig at omtale hvert Fabrikat for sig, turde
naturligvis tildels være en Umulighed og er under
alle Omstændigheder ikke paa sin Plads, da Menin
gen med Vejledningen ikke bør være at gøre Propa
ganda for særlige Fabrikater.
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Hvad Tændingen angaar har jeg under hele Vej
ledningen behandlet Motorcykler med Batteri- eller
Akkumulatortænding, og med velberaad Hu.
Der findes ganske vist paa enkelte Motorcykler i
Stedet for den omtalte Tænding en anden Tænding,
nemlig den magneloelektiske Tænding, Bosch Tæn
dingen, der er en Art Grammes Induktionsma
skine, særlig konstrueret for Automobiler, og hvor
Automobilen under Kørselen selv frembringer en
ret stærk Strøm, men denne Metode har endnu ikke,
uagtet den dog har været fremme i nogle Aar, formaael at trænge sig frem, og det er et Spørgsmaal
om den, der, dersom den gaar ud af Funktion, ikke
er særlig nem at reparere (i alle Tilfælde ikke for
Lægmand) og oven i Købet er betydelig dyrere i
Anskaffelse end Akkumulatortændingen, overhovedet
nogensinde vil naa at beherske Markedet.
Idealet er naturligvis at montere sin Maskine med
baade Akkumulator og magnetoelektrisk Tænding
(Brugsanvisningen for denne vil i de givne Tilfælde
bedst kunne faas hos Leverandøren af den sær
lige Konstruktion), eller hvad der er nemmere, bil
ligere og niere forstaaeligt for den almindelige Motor
cyklist, to Akkumulatorer med Overstilling, og det
sidste ses da ogsaa mest, hvor der er Tale om Re
servekraft.
For den almindelige Motorcyklist er dog den hid
til brugte ene Akkumulator i Forbindelse med In
duktionsrulle det billigste og nemmeste og derfor
det mest benyttede, og vil Cyklisten blot være aarvaagen, kan han da ogsaa til enhver Tid have ikke
alene denne sin Tænding, men alt paa sin Motor
cykle i den skønneste Orden.
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Sluttelig skal jeg kort anføre nogle elementære
Regler for Kørsel m. m., som, selv om de er elemen
tære, dog ældre Motorcyklister ses at forsynde sig
imod den ene Gang efter den anden, og| disse er
da følgende:
1. Lad ikke ved Prøver inden Kørselen Deres Mo
tor løbe for længe paa Stativet.
2. Hold Deres Rem ren og giv den ofte Oliebad.
3. Glem ikke at smøre efter den givne Regel.
4. Glem ikke at smøre Cyklens Lejer og Frihjulet.
5. Kør med saa lidt Benzin som mulig.
6. Reguler Farten ved Hjælp af Tændingen.
7. Hav stadig Opmærksomheden henvendt paa Luft
blandingen.
8. Hold Ringene ordentlig pumpede.
9. Paase, at Bremserne virker.
10. Lad aldrig Motoren paa flad Vej eller under gun
stige Forhold arbejde under yderste Kraft.
11. Slip ikke Styret med Hænderne under Kørselen.
12. Vær varmt og fornuftigt paaklædt.
13. Hav samtlige Reservedele med.

Liste over Reservedele.
Samtlige i Tasken ved Købet værende Nøgler og
Kander.
1 kraftig Pumpe.
1 å 2 Tændrør.
1 Kontaktskrue, øverste.
2 Kontaktskrue, ncderste, eller Kontaktfjeder.
3 Kontaktprop til Styret.

23

1 å 2 Ventiler.
1 å 2 Ventilfjedre.
1 å 2 Stødstænger.
2 underste Skruer for Forgasseren.
1 Remsamler.
1 Stempelring, der maa tilpasses ved Indsætningen.
1 almindelig Stk. tyndere Reserveledning.
1 Reserveledning for Tændrør.
Lidt Isolerbaand.
1 Reserverem.
1 Akkumulator, eventuelt.
1 Reserveslange.
1 å 2 Nødbaand til Dæk.
Lidt Staaltraad.
Lidt Blomstertraad.
Lidt Smergellærred.
Reparationsæske, monteret.
Samt paa længere Ture:
1 Dunk med Benzin.
1 Dunk med Olie.
*

*

*

Som allerede i Indledningen anført, er det ikke
Meningen gennem disse Raad og Smaavink at gennemgaa Motoren, dens Indretning og Virkemaade,
videnskabeligt; det ikke alene vilde forfejle min Hen
sigt, men for største Parten af Motorcyklister virke
trættende og mulig forvirrende.
Saa kort og populært som mulig har jeg søgt at
løse min Opgave, og kan den uerfarne Motorcyklist
gennem disse Linier indhøste nogen Erfaring, og
den mere erfarne faa Bekræftelse paa Ting, han
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mulig selv har opdaget, men ikke hidtil har turdet
opfatte med Vished, da er det lykkedes mig, og da
er min Hensigt naaet, herigennem at være til Hjælp
og Nytte for mine Herrer Sportskammerater.
Odense, Fora ar 1905.
Fr . De t h m e r .

Tidligere udkom:

Cyklens Behandling
Fr. Dethmer
Pris 35 Øre
Denne lille Bog, som i afvigte Saison blev solgt
i Tusindvis, faas i alle Boglader

Den Milo’ske Boghandel
Odense

MUo'ske Bogtrykkeri,

