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INDLEDNING
med denne Dog er ikke at gøre Motor
cyklister til Mekanikere.
Det har kun været Planen at give en kortfattet, i almenforstaaelige Udtryk udarbejdet Vejledning i Motorcyklisme: Motorcyklens almindelige Konstruktion, Be
handling af og Kørsel med Motorcykler.
Maalet er naaet, hvis den interesserede Læser kan faa
saa megen Indsigt i de Dele, at han vil være i Stand til
at forstaa Motorfagbladenes populær-tekniske Artikler
og Forhandlernes Kataloger samt til at undgaa unød
vendige Ærgrelser paa Landevejen.
Enhver Læser maa dog have i Minde, at kun nogen
Tids Kørsel og Samliv i ^odt og ondt med en Motor
cykle kan skabe en rigtig Motorcyklist, thi
— Graa, kære Ven, er hver en Teori —
— Kun Livet er der gylden Praksis i.
e n s ig t e n
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(Forklaring se Pag. 8.)

Skematisk Fremstilling af 1-Cyl. Motorcykle.
V enstre Side.
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Forklaring til de to skematiske Fremstillinger af 1-Cyl.
4-Takts Motorcykle med 2 Gear og kombineret Kædeog Remtræk.
1. Forlænget Forskærm. 2. Forbremsestang. 3. Lygteholder. 4.
Nummerplade. 5. Kompressionsløfte-Haandtag. 6. Magnetindstiller.
7. Dæksel til Olietank. 8. Dæksel til Benzintank. 9. Saddel. 10.
Skærmholdere. 11. Hanetil Cylinderen. 12. Dobbelt Forgaffel. 13. Kar
burator. 14. Bagagebærer. 15.-16. Værktøjstaske. 17. Bagreflektor.
18. Stativ. 19. Bagbremse. 20. Bagbreinsepedal. 21. Udblæsningsrør. 22. Lydpotte. 23. Luftventil. 24. Cylinder. 25.-26. Magnet.
27. Gearkasse. 28. Bagskærm. 29.-30. Forskærm. 31. Remsamler.
32. Fodhviler. 33. Krankasse. 34. Olie- og Benzintank. 35. Fod
hvileholder. 36. Gasindstiller. 37. F'orbremsehaandtag. 38. Gearindstiller. 39. Smøreapparat. 40. Skrue til Benzinstandsror. 41.
Tændrør. 42. Gearstang. 43. Ventildæksel. 44. Benzinstandsrør.
45. Luftkanal til Karburatoren. 46. Indsugningsrør. 47. Magnetkædedæksel. 48. Indsugningsventil. 49. Udblæsningsventil. 51.
Somfanger. 52. Gearkasse. 53. Gearstang. 54. Ventilløfter. 55.
Holder til Gearkassen. 56. Knopdæk. 57. Riflet Dæk. 58. Gear
kasse. 59. Gummirem. 60. Skærmholdere. 61. Stænger til Bagage
bærer. 62. Bagbremsestang. 63. Remskive. 64. Baghjulsremskive.
65. Fælg. 66. Olieror. 67. Pedal til Baghjulsbremsen. 68. Stativ
støtte. 69. *Stativfjeder. 70. Stativholder. 71. Regulator til Gas
indstilleren. 72. Forbremse. 73. Cylinderbolt. 75. Bundskrue. 76.
Oliestandsglas. 77. Holder til Karhidgasværk. 78. Tankholder.
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1. KAPITEL.

Anskaffelse af en Motorcykle.
Ved Købet af en Motorcykle er der tre Hovedfak
torer, der spiller en Rolle, nemlig Prisen, den personlige
Smag og den Anvendelse, der skal gøres af Maskinen.
Prisen vil vel nok i mange Tilfælde øve stor Indflydelse
paa de to andre Faktorer, mon det vigtigste af det hele
er dog at faa netop den Motorcykle, der passer til sit
Formaal.
Hvis Køberen af en Motorcykle i Forvejen har Auto
mobil og vil bruge Motorcyklen til at køre med paa Smaature og i fint Vejr, vil han kunne vælge mellem en Række
Typer ligefra den ganske lette 2 HK Totaktsmaskine og
den 2% HK tocylindrede op til de 4 UK en- eller to
cylindrede Maskiner.
En anden Køber, der vil køre Langture paa 3—400
km pr. Dag, kan godt bruge en Motorcykle af Mellem
klassen; men vil han være sikker paa paa at kunne holde
stærk Fart i meget bakket Terræn og paa tunge Veje
vil en Maskine af Sværvægtsklassen (6 UK og derover)
vel være den mest passende, særlig for en yngre Sports
mand. Det skal dog her bemærkes, at der mellem de efter
Krigen fremkomne hypermoderne Modeller, findes nogle,
om hvem Fabrikanterne hævder, at de forbinder en ko
lossal Kraft- og Trækkeevne med en nominel Hestekraft paa kun omkring 3—4 HK.
Det er dumt at skyde Graaspurve med Kanoner, og
den Forretningsmand, der køber en stor svær Maskine
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til Brug i en Storby og dens Opland, vil snart fortryde,
at han ikke købte sig en let Motorcykle, der er let at ma
nøvrere selv for en ældre Mand, og som bruger et Mini
mum af Gummi og Benzin.
En Køber derimod, der har til Hensigt at befordre
Passagerer paa Bagsædet eller i Sidevogn, bør vælge en
kraftig Maskintype, der kan magte sit Hverv,
Er man først klar over, hvilken Maskine, der passer
bedst til Formaalet, kan den personlige Tilbøjelighed for
det ene eller det andet faa Lov at boltre sig mellem en
Mængde Typer: en vil have en encylindret; en anden en
tocylindret med liggende Cylindre, en tredie vil have en
tocylindret med V-stillede Cylindre; en fjerde en tre
cylindret, en femte en lotakts; en sjette Remtræk eller
dog maaske Kædetræk.
Hertil er kun det at sige, at alle Veje føre til Rom, og
at enhver vil blive tilfreds, naar han eller hun blot følger
den Regel at anskaffe sig en Motorcykle af et anerkendt
Mærke fra en vel renommeret Forhandlers Lager og med
hans Garanti.
En ny Motorcykle sælges sædvanemæssigt med Horn
og Værktøj, og for de amerikanske Mærkers Ved
kommende ofte med Hastighedsmaaler indbefattet i
Købesummen. Reservedele, saasom ekstra Tændrør, Rem
samlere, Kædeled, Gummireparationssæt o. 1., uden hvilke
man aldrig maa tage ucl paa en længere Tur, maa anskaffes
særligt. Det samme gælder om Ur, Kilometertæller, Bag
sæde og hvad man ellers kan ønske at besidde i den Retning.
Køb af brugt Motor cykle.
Køb af en brugt Motorcykle er — hvis man ikke er
Ekspert — en lige saa kilden Sag som Hestehandel for
en Mand uden Hesteforstand; og det er derfor tilraadeligt at tage en Motorcykleven med paa Raad. Dette gæl
der særligt, hvis man skal handle med private eller med
en Forhandler, man ikke engang kender af Anseelse.
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En Hovedregel ved Handel med brugte Maskiner er:
ikke at lade sig imponere af det ydre, af glinsende Lak
og Ringe i god Stand. En brugt Motorcykle med fint Ud
seende kan være ligesom en kalket Grav: fuld af Raaddenskab indvendig.
Som Vejledning ved Undersøgelse af en brugt Maskine
kan tjene følgende:
Prøv, om der er Slør i Hjul, i Styrehoved, i Motorakslens
og Mellemakslens Lejer og i Gearkassen, hvis Tandhjul
ikke gerne maa udvise Slid.
Prøv Kompressionen ved — naar Motoren er varm — at
staa med det ene Ben paa Kickstarteren. God Kompres
sion skal kunde bære en voksen Mands Vægt i al fald i
nogle Sekunder.
Prøv at starte Maskinen og — hvis det lader sig gøre
uden Besvær — at køre en Tur med den over en Vejstræk
ning med mindst en ordentlig Bakke. Læg Mærke til
om den trækker godt paa Bakken ved at stoppe midt paa
denne og starte igen.
Se efter om Krankkassen og Gearkassen er olietætte,
og om Rem eller Kæde og Remskive eller Kædehjul er
i god Stand.
Bestaar Maskinen disse Prøver godt, kan det ikke være
helt galt med Mekaniken, men hvis der er noget særligt
at bemærke til det ene eller andet, og hvis Maskinen ud
bydes som »saa god som ny« og til en dertil svarende Pris,
synes det fornuftigst ikke at handle med Sælgeren.
Ved Handel med brugte Motorcykler har det ofte Inter
esse al faa oplyst, hvor gammel Maskinen kan være. Det
sikreste (men i Heglen ogsaa det omstændeligste) er at
tage Motorcyklens Fabriksnummer og henvende sig til
Forhandleren eller Fabrikanten for at faa Fabriksaaret
oplyst. Vil man eller kan man ikke gaa den Vej, er det som
Regel vanskeligt at finde noget Udgangspunkt til Alde
rens Bedømmelse, og da især efter de fem Krigsaar, som
var »døde Aar«, ialfald for Motorindustrien i Europa.

Hvis imidlertid en Motorcykle ikke er forsynet med
Frigang eller Gearkasse af en eller anden Art, kan man
— de lette Totakts- og de specielle Sportsmaskiner und
tagne — roligt gaa ud fra, at den er for gammel og for
umoderne at anskaffe.

Cyklemotorer o. 1.
Der er fremme paa Markedet et Utal af smaa Motorer,
der kan anbringes paa eller ved Siden af en almindelig
Trædecykle, og i England er fremkommet nogle saakaldte
»motor-scooters«, cler har ganske smaa Hjul, som bærer
en Platform, hvorpaa Scooter-Cyklisten staar.
Disse diminutive Maskiner maa ikke forveksles med
og købes i Stedet for Motorcykler, som de ikke kan være
Surrogat for i nogen Retning.

2. KAPITEL.

Motoren.
Kraften, der driver en Motorcykle, hidrører fra to
Ting, nemlig Benzinen, der gemmer Kraften i sig, og
Motoren, der vækker Benzinens hvilende Kraft.

Benzin
er et raffineret Destillat af Stenolie. Den udvindes mange
forskellige Steder paa .Jorden, der rummer praktisk set
uudtømmelige Lagre af det nu saa vigtige Stof.
Benzin er et let fordampeligt vandklart Fluidum, hvis
Dampe, blandet med Luft i et bestemt Forhold (1 til
14), danner en meget eksplosiv Gas, der ved Antændelse
under Tryk udvikler en enorm Kraft. En genial Op
finder fandt engang paa at lukke den Kraft ind i en dimi
nutiv Metalbeholder, hvor den kun kan virke i en Ret
ning mod et bevægeligt Stykke Metal, der kan glide op
og ned i Beholderen, og hvis Bevægelser ad mekanisk
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Vej omdannes til Trækkraft — og dermed var Eksplo
sionsmotoren opfundet.
Der er adskillige Grader af Benzin, lige fra Letbenzin
med en Vægtfylde paa under 700 op til Sværbenzin med
en Vægtfylde paa henimod 780. De kan alle anvendes
til Motorcykler, som har en moderne Karburator; men
Letbenzin er det fordelagtigste til smaa Motorer, der ikke
har nogen Overskud af Kraft. Hvor stort Forbruget af
Benzin normalt skal være, kan ikke angives, idet de for
skellige Motorers og de forskellige Karburatorers mere
eller mindre besparende Egenskaber blandes op med
Motorcyklens Evner til at køre, Vejens Beskaffenhed,
Benzinens Art m. m. m. I de forskellige Fabrikers Kata
loger vil Normalforbruget i Reglen være omtrentligt
angivet, og hvis en Motorcyklist bruger stort mere, maa
han søge at udfinde, hvad der kan være Aarsag dertil,
f. Eks. Karburatorens Indstilling, hans egen Køremaade
etc. Maalingen af den forbrugte Benzin maa altid fore
tages saa nøjagtig som muligt og ikke ved et mere eller
mindre løst Skøn.
Paa Grund af Benzinens store Brandfarlighed maa der
udvises stor Forsigtighed ved Behandlingen af den. Der
maa aldrig anvendes aabent Lys eller ryges i Nærheden
af en Benzinbeholder eller en Karburator. Man bør ogsaa
passe paa ikke at spilde Benzin f. Eks. paa Gaden i en
By, naar man fylder Tanken. En Tændstik eller en Cigaretstump, kastet tankeløst hen af en Tilskuer, kan antænde
den spildte Benzin og sætte Ild paa Motorcyklen.
Foruden Benzin kan Benzol anvendes som Kraftvædske i Motorer.
Benzol udvindes af Stenkulstjære eller som et Bi
produkt ved Fremstilling af Kulgas. Til Motorer anvendes
den saakaldte Handelsbenzol, der er vandklar og tilsat
visse Stoffer, der forhindrer, at den fryser ved lav Tem
peratur. Benzoldampene kræver til deres Forbrænding
en større Mængde Luft end Benzin, men Benzol er da
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ogsaa noget drøjere i Forbrug og kraftigere i Virkemaade
end Benzin. Benzol kan — med visse uvæsentlige Æn
dringer — anvendes i enhver Benzinmotor, men under
normal Benzintilførsel vil Benzol dog ikke komme til
at spille nogen større Rolle i Lande, der ikke selv pro
ducerer Kul.
Motorens Bestanddele.
Den egentlige Motor bestaar af Cylinderen, der sæd
vanligvis er fremstillet af Støbejærn og undertiden af

En Totakts-Motors Gang skematisk fremstillet.
Fig. 1. Stemplet er i højeste Stilling og har gennem Indsugningsaabningen Z suget Krankkassen fuld af Gas. Stemplet lukker baade
for Gasaabningen (til venstre) og for Udblæsningen (til højre). Den
Gas, der tidligere er presset op i Eksplosionskamret, er kompri
meret, og Tændrøret, der ses overst oppe, skal lige til at give
Gnist til Tænding af Gassen.

Staal eller Aluminium. Den er af Hensyn til Varmeafledningen forsynet med Ribber udvendig og er ind
vendig udboret og tilslebet meget nøjagtigt. Den er luk
ket foroven, og den nederste aabne Del er boltet fast til
Krankkassen.
I Cylinderen er anbragt et Stempel af Støbejærn,
Staal eller Aluminium. Det er af cylinderform med glatpolerede Sider, og det skal passe nøjagtigt til Cylinderens
Vægge, saaledes, at det kan glide op og ned inden i Cylin-
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deren. Stemplet, der er lukket foroven, men aabent nedtü,
er øverst oppe (og undertiden ogsaa for neden) forsynet
med nogle Grovninger, i hvilke der er anbragt nogle fjed-

Fig. 2. Eksplosionen har fundet Sted, og Stemplet er ved at gaa
ned og aabner derved for Udblæsningshullet X, hvorigennem For
brændingsgassen, der stadigt er under et vist Overtryk, slipper ud.

Fig. 3. Stemplet er ved Slutningen af den nedadgaaende Takt og
har nu ogsaa aabnet- for Friskgaskanalen Y, hvorigennem Gassen
presses op fra Krankkassen ved det Tryk Stemplet udøver ned ad
i Krankkassen. Den sidste Rest af Udblæsningsgassen forsvinder
gennem Aabningen X.

rende Staal-Stempelringe, der presser ud mod Cylindervæggene, og som tjener til at danne et gastæt Lukke,
der skal forhindre Gassen i at passere uden om Stemplet.
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Stempelringene er delte ved et skraat Snit, og disse Snit
bør sidde i forskellige Stillinger og ikke over hverandre.
Stemplet er forsynet med en Stempel bol t af Staal,
der er fæstnet i to Huller omtrent i Midten af Stempelvæggene. Stempelbolten gaar gennem Plejlstangens Leje,
medens denne Stangs nedre Leje sidder omkring Krum
tappen, der er U-formet paa Midten, og hvis Forlæn-

Fig. 4. Stemplet er ved at naa sit højeste Punkt. Der er lukket for
begge Aabninger X og Y i Eksplosionskamret, og den friske Gas
er under Kompression af Stemplet. Pilene angiver Bevægelsen af
Krumtappen, som paa den afbildede Type Totakts-Molor er af en
særlig Form. Indsugningsaabningen holdes lukket ved en automa
tisk Ventil, der ved Hjælp af en Fjerfer presses ned i Ventilsædet,
undtagen naar Stemplet under dets opadgaaende Bevægelse danner
et Vakuum i Krankkassen, i hvilket Fald Lufttrykket udefra eller
rettere Benzingassen, der er under atmosfæris Tryk, vil aabne Ven
tilen indad i Krankkassen og slippe indenfor.

gelser danner Krankakslen, paa hvilken sidder de Tand
hjul eller Remskiver, der fører Motorkraften over til Bag
hjulet.
Bevægelsen, der sker mellem de (prskellige nævnte
Motordele er følgende: Naar Stemplet gaar op og ned i
Cylinderen, svinger Plej stangens øvre Ende omkring
Stempelbollen og forplanter Stemplets Op- og NedBevægelse til Krumtappen, der imidlertid paa Grund af
sin U-form, faar en roterende Bevægelse. Vi faar med
andre Ord den samme Bevægelse frem som ved en Per-
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sons Arbejde med at vinde en Spand Vand op af en Brønd:
Overkroppen, der gaar op og ned, er Stemplet; Skulderen

Fig. 5. En (iretakts encylindret Benzinmotor i Gennemsnit. Ind
sugningstakt.
A er Cylinderen, der omsluttes af de skraverede Cylindervægge,
som er besat med Støbejærns-Køleribber. B er Stemplet, som be
væger sig nedad i Indsugningstakten, og hvortil er befæstet Stempel
stangen C, der driver Svinghjulet D rundt i den af Pilen angivne
Retning. Svinghjulet, der paa Tegningen ogsaa virker som Krum
tap, er anbragt inde i Krankkassen E, der som oftest er stobt i Alu
minium, og ogsaa kaldes Krumtaps- eller Svinghjulshuset. F er
Indsugningsventilen, der ses aaben og giver Adgang for Indsug
ningsgassen, der af Stemplet suges ind i Cylinderen. Indsugnings
gassen er antydet ved de smaa Pile. I Fortsættelsen af F maa tæn
kes Indsugningsroret. G er Udblæsningsventilen, der er lukket
ned i Ventilsædet, og i hvis Fortsættelse Udblæsningsroret maa
tænkes. Motoren har modsat stillede Ventiler, der er anbragt uden
for den egentlige Cylinder. Den lille sorte Skive midt i Stemplet B
antyder Stempelbolten.

er Stempelbolten; Armen er Plejlstangen; Vindens Haandtag er Krumtappen og selve Vinden Krankakslen.
Da Drivkraften fremkommer ved en Eksplosion og
saaledes virker stødvis og ikke kontinuerlig, er der paa
Krankakslen anbragt el Svinghjul, hvis Vægt hoved-
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Fig. 6. Skematisk Tegning af en Type totakts Motor i Gennemsnit.
a = Cylindervæg uden Køleribber; b = Stemplet, som staar i
laveste Stilling og har aabnet baade for Gaskanalen s og for Ud
blæsningshullet q; c = Stempelstang; d = Stempelbolt; e = Krum
tapsbolt; / = Krumtap; g-g = Staalbøsning, hvori Krankakslen
h, der bærer Svinghjulet i, løber paa Kuglelejer; l-l = Krankkassen;
m = Indsugningsrøret; n-n = en i Krankakslen h udboret Kanal,’
der ved en gennem Krankakslen udskaaret Munding t i en bestemt
Stilling af Krankakslen gennem Kanalen n-n etablerer Forbindelse
mellem Indsugningsroret m og Krankkassen l-l. Mundingen t ven
der paa Tegningen bort fra Indsugningsrøret m; men naar Stemplet
har passeret sin nederste Stilling og skal til at gaa op igen i Cylin
deren, vil Mundingen t komme til at staa lige ud for Indsugnings
røret m, saaledes at der kan suges Gas ind i Krankkassen under det
Vakuum, der dannes under Stemplets opadgaaende Bevægelse.
Udboringen n-n-t er x-formet. De afbrudte Linier betegner, at Ka
nalen n-n er gemt inde i Krankakslen, medens stærkt optrukne
Munding t er boret ud gennem Krankakslens Yderflade, o = Ka
nalen, hvorigennem Stemplet under sin nedadgaaende Bevægelse
presser Gassen fra Krankkassen op i Eksplosionskamret r; p — en
Kam paa Stemplet, beregnet paa at lede den indstrømmende Gas
i den af Pilen angivne Retning og paa at forhindre den friske Gas
i at gaa ud af Udblæsningshullet sammen ined den forbrændte Gas;
7 Udblæsningshullet, der staar i Forbindelse med Udblæsningsrøret.
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En f tretakts Motors Gang skematisk fremstillet.

Fig. 7. Indsugningstakten.
Paa Tegningen til venstre ses Indsugningsventilen aaben, og Gassen
(Pilene) suges af Stemplet ind i Cylinderen, der just er begyndt at
bevæge sig til højre. Det er første Stadium af Indsugningstakten.
Paa Tegningen til venstre er Stemplet naaet til Slutningen af Be
vægelsen, og Cylinderen er fyldt med Gas. Indsugningsventilen
staar paa Nippet til at lukke sig. Det er sidste Stadium af Indsug
ningstakten. Udsugningsventilen er under begge Stadier lukket.

Fig. 8. Kompressionstakten.
Under Kompressionstakten er begge Ventiler lukkede. Stemplet
har paa venstre Tegning vendt sig for at gaa i Pilens Retning. Det
er første Stadium af Kompressionstakten. Til højre er Stemplet
i sin ekstreme Kompressionsstilling og Gassen er sammenpresset
til det lille Volumen, der er skitseret ved Pilene. Det er sidste Sta
dium af Kompressionstakten.

Fig. 9. Eksplosionstakten.
Begge Ventiler er lukkede under denne Takt, hvori Stemplet be
væger sig til højre paa Tegningerne. Tændrøret er ikke vist, men
maa tænkes anbragt parallelt med Insugningsventilen i Cylinder
hovedet yderst til venstre. Venstre Tegning viser Stemplet just
paa Nippet til at gaa i Pilens Retning. Det er første Stadium af
Eksplosionstakten. Eksplosionen maa ikke gerne foregaa før Stemp
lets Bevægelse er vendt i samme Retning, som Eksplosionen skal
virke (med Pilen), da Stemplet og Eksplosion da vil arbejde mod
hinanden. Sker Eksplosionen imidlertid, før Stemplets Bevægelse
er vendt, vil der fremkomme den klikkende Metallyd, som under
tiden hores, naar en Motor trækker haardt op ad bakke paa højt
Gear og med for høj Tænding. Tændingen kan indstilles til at tænde
Eksplosionen enten netop, naar Stemplets Bevægelse vendes (høj
Tænding, Fortænding), eller naar Stemplet har begyndt at bevæge
sig i Pilens Retning (lav Tænding, Eftertænding). Paa Tegningen
til højre er fremstillet sidste Stadium af Eksplosionstakten. Stemplet
er af Eksplosionskraften med lynsnar Hastighed presset til højre,
og tilbage i Cylinderen er den uforbrændte Gas.
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Fig. 10. Udblæsningstakten.
Tegningerne viser, at Udblæsningsventilerne er aabne. Tilvenstre
begynder Stemplet just at presse paa den uforbrændte Gas. Det
er første Stadium af Udblæsningstakten. Til højre er den sidste
Rest af Forbrændingsprodukterne ved at forsvinde ud gennem
Udblæsningsventilen. Det er sidste Stadium af Udblæsningstakten.

sageligt ligger ude i Periferien, og som derfor svinger
videre, selv efter at Kraftpaavirkningen er ophørt, og
ikke taber sin Bevægelse, før en ny Eksplosion giver det
en ny Paavirkning. Svinghjulet kan anbringes udenfor
eller indeni Krankkassen og bestaar i sidste Fald i Reglen
af et Tvillinghjul, der sidder paa begge Sider af Plejlstangen..
Krumptaphuset eller Krankkassen er som oftest
af Aluminium og tjener til at omslutte og beskytte Krum-

Fig. 11. Stempelringe.
Disse fjedrende Staalringe tjener til at gore Cylinderen gastæt, idel
de. spænder mod Cylindervæggene under Stemplets Gang. Der er
to eller flere saadanne Binge paa hvert Stempel. Hvis Stempel
ringene sætter sig fast i deres Grovninger (hvilket f. Eks. kan bevirkes af stivnet Olie) viser dette sig ved, at Motoren taber Kom
pressionen helt eller delvis.

tappen og Ventilmekanismen samt som Sump for Smøre
olien.
I Cylinderen er lavet to Aabninger eller Porte til Ind
gang for Benzingassen og til Udgang for den uforbrændte
Gas, Udblæsningsgassen. Disse Aabninger lukkes af to
Ventiler, der er formede som en Paddehat og er lavet af
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Special-Staal, der er i Stand Lil at modstaa høj Tem
peratur. De kaldes Indsugnings- og Udblæsningsven-

Fig. 12 og 13. Stempelslænger af forskellige Konstruktioner.
Bøsningen til højre slutter om Stempelbolten og Bøsningen til ven
stre om Krumtappen.

filerne. De holdes nede i Ventilsæderne af stærke Fjedre,
og de aabnes ved cn Mekanisme, som styres af to Tand
hjul, der er dobbelt saa store som deres paa Krankakslen

Fig. 14. En demonteret Cylinder.
Der er Støbejerns-Køleribber paa Siderne udfor Eksplosionskamret
samt paa Ventilhuset til højre. Cylinderen ender i et firkantet
Fodstykke, der ved Hjælp af Bolte og Møtriker fastgores til Krank
kassen. Sammenføjningen tættes ved Hjælp af Pakninger.

anbragte Drivhjul. De to store Tandhjul har Kamaksler,
paa hvilke Enderne af lo Ventilløftere glider. Hver Gang
disse Ventilløftere gaar over Kamhjulets Kam, loftes Ven-
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tilerne ud af deres Lejer, og der finder henholdsvis Ind
sugning eller Udblæsning Sted.

Fig. 15. Gennemskaaret Stempel.
Foroven to Grovninger til Stempelringene; i Midten Stenipelbolten B og dens Sikringsmøtrik A.

Fig. 16. Den ene Halvdel af en Krankkasse.
A = Smøregrovninger til Krankkassens Leje B; C = Huller til
Oliens Returpassage fra Cylinderen; E = Bolte til Paaskruning
af Cylinderen; F = Ventil til Regulering af Lufttrykket i Krank
kassen. Da det kan hænde, at der slipper Luft eller Gas uden om
Stemplerne ned i Krankkassen og gør Lufttrykket der højere end
det atmosfæriske Tryk, saaledes at Stemplet skal overvinde en
ekstra Modstand under den nedadgaaende Takt, anbringes paa
nogle Motorer den nævnte Ventil, gennem hvilken Trykket udlignes.

Ventilløftemekanismen kan ogsaa være bygget op af
et Kamhjul, der har en med to Kamme forsynet Aksel.
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Ventilernes Anbringelsesmaade er meget forskellig paa
de forskellige Motorer. Snart er de to Ventiler stillede ved
Siden af hinanden, snart paa hver sin Side af Cylinderen,
snart er begge Stemplerne ovenstillede (Topventiler), og
snart er en ovenstillet og en sidestillet (d. v. s. anbragte
ovenpaa eller ved Siden af Cylinderen).
Nogle Ventiler er omskiftelige, hvilket kan være for
delagtigt, da Udblæsningsventilen, som er udsat for stærk

Fig. 17. Tvillingshjul med Stempelstang og Krankaksel, set forfra.

Hede fra den udstrømmende Spildegas, slides mest. Man
kan da skifte Ventilerne om og derved faa dem til at
vare længere, ligesom man kun behøver at have Reserveventiler af en Slags.
Ved Topventilerne var der tidligere den Ulempe, at en
brækket Ventil kunde falde ned i Cylinderen og øde
lægge Stemplet og Cylindervæggene. Paa moderne Mo
torer er der imidlertid anbragt en Slags Lommer, der
tjener til at opfange den brækkede Ventil og hindre den
i at falde ned i Cylinderen. Fordelen ved Topventilerne
ligger i, at de giver Motoren større Kraftudvikling paa en
givet Hestekraft end andre Ventiler. Men da Topventil-
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mekanisnem er temmelig indviklet, anvendes den i Reg
len kun paa Maskiner, der er beregnede paa at udvikle
stor Hastighed, saaledes paa Væddeløbsmaskiner, som
ofte har fire Topventiler til hver Cylinder for at kunde
indsuge og udblæse hurtigst muligt.
Tidligere var Ventilerne i Reglen smaa og skulde der
for løftes temmeligt højt for at lade Gassen slippe ind og

Fig. 18. Automatisk Indsugningsventil.
Paa nogle totakts Motorer er anbragt en saadan Ventil, der tjener
til at lukke og aabne for Indsugningshullet til Krankkassen. Den
yderste Ring er Ventillejet, i hvilket ses selve Ventilen, der holdes
presset op i Lejet af den foroven viste Staalfjeder. Naar der ved
Stemplets opadgaaende Bevægelse indtræder Luftfortyndelse (Va
kuum) i Krankkassen, vil Atmosfærens Tryk, som Indsugnings
gassen virker under, presse Ventilen indad, saa al Gassen kan faa
Afgang til Krankkassen. Fjederens Spændkraft maa hverken være
for stor eller for ringe for at Ventilen kan virke rigtigt.

ud. Den moderne Motor har som oftest større Ventiler,
der løftes ganske lidt op fra Ventilsædet.
Efter nogle I usinde Kilometers Kørsel vil Spildegassen
have indvirket saadan paa Udblæsningsventilen, at denne
ikke længere slutter gastæt i Sædet, men lader Gassen
slippe ud under Kompressionslakten, hvorved Motoren
taber i Kraft, Ventilen maa da slibes til, og for at faa den
ud, afskrues Ventildækslet. Ventilen løftes nu op af dens
Sæde, og Ventilsædet og Ventilens Underside smøres ind
med en Blanding af Olie og Smergelpulver, hvorefter
Ventilen drejes rundt i sit Sæde og slibes saa regelmæssigt
som muligt. Naar der er fremkommet en blank Ring paa
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Ventilen, er det som oftest Tegn paa, at Slibningen har
virket og at Ventilen atter passer. Det er af stor Betyd
ning at fjerne enhver Smule af Slibematerialet, for at
Smergelkorn ikke skal komme ind i Cylinderen og gnave

Fig. 19. Encylindret Motor med side-om-side-stillede Ventiler.
A derst til venstre ses Karburatoren med Indsugningsrøret og under
dette Magneten, der ved en Ledning er forbundet med Tændrøret
°ppe paa loppen af Cylinderen. Ved Siden af Tændrøret sidder
Kompressionshanen, der er forsynet med en lille Skaal, til at hælde
Benzin i, naar man giver Motoren en »Snaps« for at lette Starten.
Foran Cylinderen ses de to Ventiler, der sidder ved Siden af hin
anden. Dækslet er taget bort for at vise de to Ventilstyrehjul og
Ventillofterne. Ventilstyrehjulene drives af et paa Krankakslen
anbragt Tandhjul, som ses i Midten. Den venstre Ventil er Indsugningsventilen, Ventilen til højre Udblæsningsventilen. Skraat
til højre for den sidstnævnte ses den første Del af Udblæsningsrøret.

Ridser i denne og Stemplet. Hvis Ventilen er medtaget
stærkt, nytter Slibning som den skitserede ikke, men en
Mekaniker maa tage Affære og dreje Ventilen til, eller
en ny Ventil maa anskaffes.
Al fjerne en Ventilfjeder kan ofte være et brydsomt
Arbejde, og det bedste er at anvende særligt konstrue
rede Ventilal'tagere. Ventilfjedrene er efter nogen Tids
Hans Meyring: Motorcykling.
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Kørsel tilbøjelige til at miste deres Spænding, hvorved
Lukningen sker for langsomt. En ny Fjeder maa da
anbringes.
De hidtil omtalte Ventiler har været mekaniske, d. v. s.
styret mekanisk. Paa Totakts Motorcykler anvendes
undertiden en saakaldt automatisk Indsugningsventil,

Fig. 20. En anden Type Motor med side-om-side-stillede Ventiler,
der her kun styres af et Tandhjul, der har en Aksel med Løfteknaster
til at bevæge Ventilløfterne. Motoren er vist skematisk for at man
kan se, hvorledes Ventilerne sidder i deres Sæder. Ovenpaa Cylin
deren ses Ventildækslerne, der er afskruelige.

som lukkes op automatisk ved Sug fra Motoren og holdes
nede i Ventillejet af en Fjeder.
Ovenpaa Cylinderen er anbragt en Kompressions
hane, som kan gøre Gavn, naar der ved vanskelig Start skal
sprøjtes noget Benzin ned i Cylinderen. Under Krankkassen
er der ligeledes en Hane, der tjener til Aftapning af Olien.
Desuden er der ofte paa Motoren*anbragt en Dekom
pressor og Kompressions-Løfter, der formindsker
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eller hæver Kompressionen i Cylinderen, og som anvendes
ved Startningen af Motoren.
Karburatoren og Tændingssystemet vil blive omtalt
særskilt.

N- S-^

Fig. 21. Ency Undret Motor med ovenover hinanden anbragte Ventiler.
Indsugningsventilen er en Topventil, der ses ovenpaa Cylinderen,
og som styres ved en Rokkemekanisme og en Stang, der hviler paa
en Ventilløfter. Stangen ses til venstre for Cylinderen. Udblæs
ningsventilen ses anbragt foran paa Cylinderen, der er delvis gennemskaaren. Til venstre for Cylinderen bemærkes øverst Karbu
ratoren og nederst Magneten, der ved et System af Tandhjul er sat
i Forbindelse med Krankakslen. Paa hver Side af og under Krank
kassen ses de Muffer, hvormed Motoren befæstes til Motorcyklens Stel.

Motorens Virkemaade.
Ingen Benzinmotor kan starte sig selv. Grunden dertil
er den, at Cylinderen først skal fyldes med Benzingas
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til den første Eksplosion. Men for at suge denne Gas ind
fra Karburatoren, maa Stemplet i Cylinderen bringes til
at glide op og ned ved Kraftpaavirkning udefra. Naar
en Motorcykle derfor skal startes, maa man løbe den i
Gang paa den gammeldags Maade eller sætte Motoren
i Omdrejninger ved Hjælp af Kickstarteren, der træder i
Stedet for Startsvinget paa en Automobil.
Der forudsættes, at Stemplet staar paa sin højeste
Stilling i Cylinderen og sættes i Bevægelse nedad ved
Hjælp af Kickstarteren. Den nedadgaaende Bevægelse

Fig. 22. En afskruet Kompressionshane.
Tilvenstre i aaben, til højre i lukket Tilstand. Foroven ses Skaalen
til Benzinindsprøjtning.

frembringer en Luftfortynding (et Vakuum) i Cylinderen,
og da samtidigt Indsugningsventilen er indstillet til at
aabne sig, strømmer der Benzingas ind i Eksplosionsrummet, som Rummet i Cylinderen oven over Stemplet
kaldes. Naar Stemplet har naaet sin nederste Stilling,
gaar det op igen ved Hjælp af Svinghjulets Rotation,
og den indstrømmede Gas bliver trykket sammen, idet
den ikke kan slippe ud, da begge Ventilerne er lukket.
Denne Kompression i et snævert Rum bevirker, at Eksplo
sionen bliver meget kraftigere, end hvis den samme Gas
blev antændt i et Rum, hvor den havde Plads til Ud
videlse. Netop som Kompressionen er stærkest og Stemp
let er ved at gaa ned ad igen, er Magneten indstillet til
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at give den forløsende Gnist fra Tændrøret — og Benzingassen eksploderer med en vældig Kraftudvikling, der

Fig. 23. En Dekompressor er en mekanisk Indretning, hvormed man
kan løfte Udblæsningsventilen et Stykke op og derved formindske
Kompressionen inde i Cylinderen, saa at Stemplet bliver lettere at
bevæge, hvilket har Betyning ved Start af Motoren. Til højre ses
Dekompressoren ude af Virksomhed. Paa venstre Tegning er der
imod den lille bevægelige Tap, der sidder paa venstre Side af den
skitserede Skive skubbet op mellem Ventilløftearmen og en lille
Løfteknast, som er anbragt til det Formaal. Forneden paa Akslen
og modsat den lille Løfteknast ses den store Løfteknast, som be
væger Ventilløfteren under Udblæsningstakten, medens den lille
Knast altsaa kun er i Virksomhed under Kompressionstakten.

Fig. 24. En anden Art Dekompressor, der erjndskruet i Cylinderen
ovenover Indsugningsventilen. DenneDekompressor er en Art
Ventil, der kan aabnes og lukkes af Motorcyklisten. Den kan ogsaa
indskrues over Udblæsningsventilen.
2*
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sender Stemplet nedad med en enorm Fart og faar Sving
hjulet til at rotere hurtigt rundt. Stemplet gaar — drevet
af Svinghjulet — hurtigt op igen og presser den uforbrændte Gas ud gennem Udblæsningsventilen, der er
indstillet til at aabne sig paa dette Tidspunkt.
Stemplet gaar nu nedad igen, medens Indsugnings
ventilen aabner sig og Gassen suges ind fra Karburatoren.
Motoren har med andre Ord fuldført en Arbejdsperiode

Fig. 25. Skævt stillet (off sef) Cylinder.
Paa nogle Motorcykler er Cylinderen ikke sat lige over Midten af
Krankkassen, men en Smule til Siden, saaledes som Tegningen
viser. Dette sker for at formindske det Tryk, som Stemplet efter
Gassens Eksplosion udøver paa den ene Side af Cylinderen, og det
af Trykket følgende Slid paa Stempel og Cylinder/

og begynder paa en frisk, der gaar i samme Takt, og i
hvilken de samme Operationer gentager sig.
Ventilernes Aabning og Lukning, der foregaar meget
hurtigt, er indstillet til at foregaa nøjagtigt efter Stemplets
Bevægelser, og det samme er Tilfældet med Tændingen,
der kun giver Gnist i Tændrøret lige ved Afslutningen
af Kompressionen af Gassen.
Stemplets fire Bevægelser:
Indsugning — Stemplet gaar ned,
Kompression — Stemplet gaar op,
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Eksplosion — Stemplet gaar ned, og
Udblæsning — Stemplet gaar op,
kaldes Takter, og Motorer, der arbejder efter dette Prin
cip, kaldes Firetakts-Motorer. I saadanne Motorer
finder der en Eksplosion og altsaa ogsaa en Kraftpaavirkning Sted for hver anden Omdrejning af Krumtappen,
og det med denne forbundne Svinghjul tjener til at for
plante Eksplosionskraften og bevæge Stemplet, indtil
en ny Eksplosion kan give dette en ny Kraftimpuls og
dermed holde Svinghjulets Bevægelse vedlige eller endog
forøge den.
Motoren paa en moderne Motorcykle^løber rundt med
en rasende Hastighed paa mere end 2000 Svinghjulsomdrejninger i Minuttet, hvilket vil sige, at der i et Minut
sker mere end 1000 Indsugninger, 1000 Kompressioner,
1000 Eksplosioner og 1000 Udblæsninger.

Totakts-Motoren.
Foruden Firetakts-Motoren maa nævnes den mere og
mere anvendte Totakts-Motor, der giver en Kraftpaavirk
ning for hver Omdrejning, og som desuden er meget
simpel i Konstruktion, da den ingen Ventiler og Ventil
mekanismer har.
Totakts-Motoren er i Hovedtrækkene indrettet som
en Firetakts-Motor, men Stemplet besørger selv auto
matisk Aabningen og Lukningen af Indsugnings- og Ud
blæsningsportene. Benzingassen suges ind i Krankkassen,
hvorfra Gassen gennem en i Cylindersiden indstøbt Kanal
gaar op i Eksplosionskamret. Naar Stemplet gaar ned, aabner det for Udblæsningsporten og for Gaskanalen og tryk
ker samtidigt Gassen fra Krankkassen op i Eksplosions
kamret. Naar Stemplet derefter vender og gaar op, lukker
det for Gaskanalporten og Udsugningsporten, der sidder
hver i sin Side af Cylinderen, og samtidigt suges der Gas
Ira Karburatoren ind i Krankkassen gennem en auto
matisk virkende Indsugningsventil eller gennem en Port,
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der aabnes og lukkes af Stemplet. Under Stemplets opadgaaende Bevægelse dannes der i Krankkassen et Vakuum,
der bevirker Indsugningen.
Det vil saaledes ses, at der her kun er to Takter:
Indsugning og Kompression — Stemplet gaar op, og
Eksplosion — Stemplet gaar ned.

Udblæsningen foregaar dels under første Takt og dels
under anden Takt.
Stemplets Overside er forsynet med en saakaldt De
flektor d. v. s. en opstaaende Kam, der er anbragt nær
mest Gaskanalporten. Denne Deflektor bevirker, at den
indstrømmede Gas bøjer opefter i Cylinderen og hindres
i at forene sig med den sidste Rest af Udblæsningsgassen,
der forsvinder ud af Udblæsningsporten. Da Gassen suges
ind i Krankkassen, maa denne være gastæt.
De Ulemper, som de første Totakts-Motorer var be
fængt med — og da særligt rigelig Forbrug af Benzin og
stærk Kulafsætning i Cylinderen — synes de nyere Mo
deller at være kommen udover, og Totakts-Motoren an
vendes nu til en stor Mængde forskellige Maskiner af
Letvægtsklassen samt til enkelte større hurtigtgaaende
Motorcykler. De mange Totakts-Motorer, der er fremme,
afviger en Del i Konstruktionen, men med de her beskrevne
Hovedtræk som Basis vil enhver kunne sætte sig ind i
alle Modellers Virkemaader.

3. KAPITEL.

Motorcykler med flere Cylindre.
Saalænge en Motorcykle ikke skal have mere end op
til 4—5 Hestekræfter, er den moderne smidige encylindrede Motor fortrinlig. Men naar Kraften skal forøges ud
over den Grænse, bliver der Trang til flerecylindrede Mo
torer, der har en blødere Gang og større Accelerations-
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evne, fordi Eksplosionerne linder Sted en Gang for hver
Omdrejning (paa to tocylindrede Motorer) eller to Gange
for hver Omdrejning (paa firecylindrede Motorer).
Det er dog ikke blot de sværere Maskiner, der bygges
med flerecylindrede Motorer. Adskillige fortrinlige Let
og Mellemvægtsmotorcykler er forsynede med to Cylindre,
og Tendensen synes at udvikle sig mere og mere i Ret
ning af flerecylindrede Motorcykler, der jo nok er en Del

Fig. 26. Fire-cylindret Molorcyklemotor i Gennemsnit.
Til venstre ses Koblingen.

mere komplicerede end de encylindrede, men til Gen
gæld byder paa Fordele, der tiltaler den moderne Motor
cyklist i højeste Grad.
Der findes Motorcykler med to og Motorcykler med fire
Cylindre. De tocylindrede kan have deres Cylindre an
bragt paa flere forskellige Maader. Den almindeligste
Konstruktion' har

V-stillede Cylindre.
hvis Plejlstænger er forbundet med en fælles Krumtap.
Cylindrene kan være stillede i en Vinkel paa fra 45 til

34
90 Grader, men skønt den sidste Konstruktion er den bedst
afbalancerede, er den ikke hyppigt anvendt, da en Vinkelstilling paa 50—60 Grader er lettere at indbygge i Motor
cyklens Stel.
De to Cylindre er fremstillede i et og alt som to selv
stændige Cylindre, og Fællesskabet begynder først med

Fig. 27 Krumtapsaksel til en firecylindret Motor tillige med Sving
hjulet og de fire Stempler. De smaa mørke Skiver paa Stemplerne
er Enderne af Stempelboltene.

Krumtappen og Krankkassen. Stemplerne gaar op og
ned i samme Rytme, men med den Forskel, at det ene
Stempel altid vil være lidt forud for det andet, eftersom
Krumtappens Stilling under Omdrejningerne er. »
De vedstaaende Tegninger giver et Begreb^om de to
Cylindres Fællesarbejde, der ^omtrent foregaar paa føl
gende Maade:
Første Takt

Indsugning
Kompression
Eksplosion
Udblæsning

Eksplosion
Udblæsning
Indsugning
Kompression
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Skematisk Fremstilling aj Gangen i en tocylindret Motor med V-stillede Cylindre. Den sort optrukne Skive forestiller Svinghjulet, der
bevæger sig i den af Pilene angivne Retning.

Fig. 28. Venstre Stempel er netop færdig med Sugetakten, medens
højre Stempel er midt i Eksplosionstakten.

Fig. 29. Venstre Stempel er midt i Kompressionstakten, medens
højre er ved Begyndelsen af Udblæsningstakten.

Fig. 30. Venstre Stempel er ved Afslutningen af Eksplosionstakten,
højre midt i Indsugningstakten.

Takterne er ikke skarpt afgrænsede, men griber noget
over i hverandre, hvorved Motorens Gang bliver mere
elastisk og smidig, end hvis de to Cylindre stod opstil-
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lede lodret Side om Side, hvilken Konstruktion har været
fremme et Par Gange, men uden Held.
Mod de V-stillede Cylindre er indvendt, at den bageste
Cylinder faar for megen Olie, medens den forreste Cy
linder til Gengæld faar for lidt, begrundet paa, at Olien
fra Krankkassens Sump fortrinsvis afsættes til den bageste

Fig. 31. Venstre Stempel er midt i Udblæsningstakten, højre ved
Begyndelsen af Kompressionstakten.
Som man vil se, gaar de to Cylindres »Takter« over i hverandre og
herved bevirkes en langt blødere Gang og en mere kontinuerlig
Kraftoverføring end ved en encylindret Motor.

Cylinder under Motorens Gang. Denne og andre Smøreulemper, der har klæbet ved de tidligere Konstruktioner
af V-stillede Cylindre, er Konstruktørerne imidlertid
kommet udover, saa at den forreste Cylinder paa en mo
derne Maskine nu faar en passende Mængde Smøreolie
tilført. Da den forreste Cylinder dækker delvis for Luft
tilførselen til den bagerste er det ingen Skade til, at denne
faar rigeligt med Olie for ikke at blive udsat for at blive
overhedet.
Vandrette modsatte Cylindre.
Motorcyklen med to vandrette hinanden modsatte
Cylindre er bleven overmaade yndet i de senere Aar, og
flere og flere Fabrikker baade i Europa og Amerika gaar
over til at bygge Motorcykler af denne Type.
Paa disse Motorer har hver Plejlstang sin Krumtap,
der sidder anbragt paa en fælles Krankaksle, og som er
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hinanden modsat stillede. Eksplosionerne foregaar med
absolut lige Mellemrum, og Stemplerne gaar ud og ind
sammen og arbejder saaledes altid i modsat Retning,
hvilket giver en elastisk Gang uden Vibrationer fra Mo
toren, som i det hele udmærker sig ved en god Afbalan
cering af de forskellige Dele og ved en blød Gang og stor
Accelerationsevne.
Smøringen voldte ligeledes Vanskeligheder ved denne

Fig. 32. Skematisk Tegning af en tocylindret Motor med modsat stil
lede vandrette Cylindre. I Midten er vist Svinghjulet og under dette
Krumtapsakslen.

Type, idet den forreste Cylinder blev daarligt smurt.
Disse og andre Vanskeligheder er dog nu et tilbagelagt
Stadium, og man er ligeledes kommet uden om den
Ulempe, at Karburatoren frøs i koldt Vejr, fordi dens Stil
ling ovenpaa eller ved Siden af Motoren udsatte den i
høj Grad for at blive afkølet af Trækvind under Kørslen.
Den liggende Motor er paa nogle Motorcykler anbragt
jfaa langs i Stellet og paa andre paa tværs. Svinghjulet
er som oftest udvendigt.
Fire-c ylindrede Motorer.
Motorcykler med fire Cylindre er naturligvis Tip-Top
i Henseende til blød og smidig Gang og Acceleration.
Der er dog kun faa Typer firecylindrede paa Markedet,
og de er i det hele og store konstruerede efter samme
Princip som den firecylindrede Automobilmotor. De har
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fire sidestillede Cylindre, der staar med Krankakslen i
Maskinens Længderetning, og som hver for sig er byg
gede efter samme Princip som den encylindrede Motor.
Cylindrene har hver sin Krumtap, der sidder paa en fælles
Krankaksle. Der finder to Eksplosioner Sted under hver
Omdrejning af Krumtappen. Naar en Cylinder giver
Eksplosion, er der Kompression i en anden, Indsugning
i en tredie og Udblæsning i en fjerde.
Ventilerne paa de flercylindrede Motorer kan være
anbragte ligesom Ventilerne paa de enkeltcylindrede
Motorer. Paa de liggende Motorer med modsatte Cylindre
kan der fremkomme nogle ekstra Variationer, der følger
af Cylindrenes horisontale Stilling. Ventilernes Styremekanisme er ogsaa indrettet efter lignende Princip som
paa de encylindrede, med den Forskel, der følger af, at
et større Antal Ventiler skal styres.

To-c ylindrede Totaktsmotorer.
Nogle Totaktsmotorcykler er udrustede med to Cylin
dre, der enten er sidestillede eller horisontalt modsatstillede. Disse Motorer, der giver to Eksplosioner for hver
Omdrejning ligesom de firecylindrede Motorer, har Cy
lindre, der er byggede op efter det sædvanlige Totakts
princip i det hele og store. De har en blød, elastisk Gang og
stor Accelerationsevne. Efter at de tidligere Konstruk
tionsvanskeligheder nu synes at være overvundne, vin
der de tocylindrede Totaktsmotorer Motorcykleverdenens
Interesse og særligt, fordi de forener Simpelhed i Kon
struktion med stor Kraftudfoldelse.

4. KAPITEL.

Karburatoren.
De første Benzinmotorer fik Gassen tilført derved, at
en Luftstrøm blev ført hen over en aaben Benzinbeholder
og undervejs blev mættet med Benzindampe, som sammen
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med Luften blev suget ind i Eksplosionskamret paa
Motoren. Denne Forgasningsmetode forudsatte, at Ben
zinen var meget let fordampelig, og den maatte for
lades bl. a. fordi man af økonomiske Hensyn maatte give
sig til at bruge en ringere Kvalitet Benzin, saasnart Ben
zinmotorerne bleve talrige og Benzinen dyrere.
Til Motorcykler anvendes nu udelukkende de saa-

Fig. 335 Gennemsnit af en Karburator.
A. Gaskabel. B. Luftkabel. C. Aftagelig Dæksel. D. Forbindelses
stykke til Indsugningsrøret. E. Sammenskruningen af Straalerørskammer og Svømmerhus. F. Udtagelig Straalerørskanal. H. Aabning til Lufttilførsel. FC. Svømmerhus. FL. Svømmer. FD. »Tip
peren«. NV. Naaleventil. BW. Kontravægtene. VS. Ventilsæde.
PP. Benzinrørsmuffe. P. Rør til Straalerørskammer. J. Straalerør.

kaldte Straalerørskarburatorer, der er mekaniske For
dampere, og som desuden er indrettet paa at regulere
Benzintilførslen automatisk. Det gamle Princip at lade
Luften optage Benzindampene ved at blive suget hen
over Benzin er dog stadigt det herskende med den For
skel, at selve Benzinforgasningen nu foregaar saaledes:
Det Vakuum, der frembringes i en Motors Cylinder
i Indsugningstakten, suger gennem et Rør, Indsugnings-
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røret, atmosfærisk Luft til sig samt suger desuden Benzin
op gennem et fint Rør, Straalerøret, der udmunder i
Forbindelse med Indsugningsrøret. Benzinen suges op
af Straalerøret i en ganske fin Straale, der sønderrives
mod en saakaldt Forstøvningskegle til fine Draaber og
bliver til Gas ved at blandes med den indsugede Luft-

Fig. 34. Snit gennem typisk Straalerørskarburator.
~ Svømmerhus; B-h — Kanal mellem Svørnmerhus og Straalerørskammer; C = Straalerørskammer; D-o-n-1 = Ekstraluftkanal
med Ventil; E = Gasspjæld; S = Straalerør; a = Naaleventil;
b — Svømmer; c = I aplejer, hvori Kontravægtenes Arme vipper;
d-e = Kontravægte; f = Benzinrør; g = Slutskrue; i = Forsnæv
ring af Luftkanal; k-k = Luftkanal; p = Indsugningskanal; r =
Dobbeltring til Fastholdelse af Kontravægtenes Arme. Ved at flytte
denne Ring kan Benzinstandens i Svømmerhuset reguleres.

strøm, ligesom Vand fra et Springvand bliver til dampformig Dunst i frisk Vind.
Gennem Indsugningsventilen, der aabner sig i Indsug
ningstakten, suges den saaledes frembragte Benzingas
ind i Cylinderens Eksplosionskaminer, hvor den efter
Komprimeringen eksploderer.
Da der til Eksplosionen forbruges visse Kvanta Luft,
og da den benzingasfyldte Luft, der er dannet, i Reglen
ikke er blandet i det rette Forhold, maa der tilføres frisk
Luft fra Atmosfæren, hvilket sker paa Gassens Vej fra
Straalerøret til Indsugningsventilen ved Hjælp af Suget
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fra Vakuumet i Cylinderen. Denne Frisklufttilførsel foregaar gennem en Ventil eller et Spjæld, der kan reguleres
fra Styret ved Hjælp af en Regulator og et Bowdentræk.
For at der stadigt kan blive suget Benzin op under de
hurtigt paa hinanden følgende Indsugningstakter maa Ben
zinen i Straalerøret altid staa i samme Højde, i hvilken
Anledning Straalerøret staar i Forbindelse med en lille

Fig. 35. Forvarmer til Karburator.
Fra den til højre paa Tegningen viste Karburators Luftkanal fører
en bøjelig Metalslange hen til en Metalmuffe, der skrues omkring
Udblæsningsrøret. Naar Motoren har gaaet lidt og er bleven varm,
vil den Luft, der suges ind i Karburatoren, være opvarmet af det
meget ophedede Udblæsningsrør, og Karbureringen vil blive for
bedret, ligesom Karburatoren ikke vil være udsat for at blive over
iset, hvilket kan hænde paa nogle Maskiner paa Grund af, at Ben
zinen udkræver Varme til sin Forgasning.

Benzinbeholder, det saakaldte Svømmerhus, hvor Ben
zinen ved automatisk Regulering altid holdes i omtrent
samme Højde som Straalerørets øverste Spids. Da der i
to Beholdere, der staar i Forbindelse med hinanden,
altid vil være samme Vædskestand, vil der paa nævnte
Maade automatisk blive holdt konstant Benzinhøjde i
Straalerøret.
Den Benzimnængde, der suges op fra Straalerøret, be
stemmes af Suget fra Motoren, og Størrelsen af dette
Sug afhænger igen af, hvor hurtigt Motoren gaar, idet
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Suget naturligvis vil være større, naar Stemplet bevæges
hurtigt end naar det bevæges langsomt. Men da Stemplets
hurtigere eller langsommere Bevægelser igen afhænger
af, hvor stor Gasmængde, der eksploderer (idet stor Gas
mængde giver størst Kraft), vil man kunne regulere det
hele System ved Hjælp af et bevægeligt Spjæld, der an
bringes i Indsugningsrøret, og som kan aabnes og lukkes
ved at dreje sig om en Aksle. Dette saakaldte Gasspjæld
indstilles fra Styret ved Hjælp af et Bowdentræk eller paa
anden Maade.
Reguleringen gaar saaledes for sig: Naar der kun er
lukket lidt op for Spjældet, vil der i den korte Tid, Ind
sugningsventilen er aabnet, kun blive tilført Cylinderen
lidt Gas, og Stemplet vil da kun gaa langsomt op og ned
og udøve et forholdsvis ringe Sug, hvorfor der kun suges
en forholdsvis ringe Mængde Benzin fra Straalerøret.
Naar Spjældet aabnes mere vil der blive ført mere Gas
til Cylinderen, og Stemplet vil begynde at gaa hurtigere,
at udøve større Sugekraft og at suge mere Benzin til sig.
Lukkes Spjældet til vil det samme gentage sig, men i om
vendt Orden.

Karburatorens Indretning.
Der findes en Uendelighed af Karburatorer, men alle
er de baseret paa det skitserede Princip, og deres Indret
ning er i det hele og store som følger:
En Karburator er fremstillet af støbt rustfrit Metal,
som f. Eks. Aluminium eller Legeringer deraf. Den bestaar af to Kamre, der er forbundet med en lille Kanal.
Det ene Kammer kaldes Svømmerhuset, og det andet
Straalerørskammeret. Benzinen føres gennem et Rør til
Svømmerhuset, der kaldes saaledes, fordi det har en
Svømmer, der automatisk regulerer Tilførslen af Ben
zin fra Benzinbeholderen, som skal være anbragt
højere end Karburatoren. Svømmeren er en luftfyldt
cylinderformet Metalæske med en vertikal Kanal i Mid-
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ten. I denne Kanal sidder den saakaldte Naaleventil,
hvis nederste Spids passer ind i et Ventilsæde, der sidder
for Enden af Benzintilførselsrøret. Den øverste Del af

Fig. 36. Gennemsnit af en moderne automatisk Karburator.
Det sort optrukne er Karburatoren. Luftkanalen gaar op midt igen
nem det skaalformede Svømmerhus og fortsættes i Straalerørskamret. Konstruktionen er altsaa ganske afvigende fra de fleste
Slags Karburatorer, men alle Hoveddele er bibeholdt og kun arran
gerede paa en særegen Maade. Svømmeren er af ferniseret Kork
og ligger i en Ring uden om Straalerørskamret. Throttle = Arm
til Regulering af Gasspjældet. CAM = en Kam, som sidder paa den
fornævnte Arm, og som ved en anden Arm er forbundet med en
Naaleventil (Needlevalve'), der kan lukke eller aabne for Straalerørets Udmunding (Jet), der ses i Luftkanalen (Air inlet). Naar
Gasspjældet aabnes, løftes Naaleventilet ud af Straalerøret, der saa
giver inegen Benzin. Naar Spjældet lukkes, sænkes Naaleventilen
ned i Straalerøret, saa at der kun kan komme lidt eller slet ingen
Benzin ud. Benzinlilførslen reguleres altsaa automatisk gennem
Straalerøret; og der kommer megen Benzin, naar Gasspjældet er
aabent, og der skal bruges megen Benzin, og lidt Benzin, naar Gas
spjældet lukkes, og Gassen skal være mindre benzinholdig. Float
Valve = en lille Naaleventil, der regulerer Tilførslen af Benzin
fra Benzinholderen, eftersom Korksvømmeren flyder højt eller lavt
i Svømmerhuset, og altsaa virker paa samme soin Naaleventilen
i en almindelig Karburator.
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Naaleventilen er ved Hængsler forbundet med to smaa
Kontravægte, der hviler ovenpaa Svømmeren. Naar der
flyder Benzin ind i Svømmerhuset, løftes den lette luft
fyldte Svømmer til Vejrs sammen med Kontravægtene,
der bevæger sig i deres Hængsler og presser Naaleventilens
Spids ned i Ventillejet, hvorved der lukkes af for Benzin
tilførslen. Synker Benzinmængden, vil Svømmeren og
Kontravægtene følge med og Presset paa Naaleventilet
vil høre op, hvorved den løftes op af Ventilsædet, og der
er atter fri Adgang for Benzinen. Naaleventilens Bevæ
gelser i Lejet er naturligvis altid ganske smaa, da den
Benzin, der suges op gennem Straalerøret snart er erstat
tet. Paa denne Maade holdes der stadigt samme Benzin
højde i Svømmerhuset og i det med dette forbundne
Straalerør, der er anbragt i Straalerørskammeret. I dette
Kammer suges ogsaa Luften ind igennem en Kanal, der
kaldes Luftkanalen.
Straalerøret kan være forsynet med et eller flere fine
Huller; men paa moderne Karburatorer er der ofte to
eller endda flere Straalerør, der automatisk træder i og
ud af Virksomhed, eftersom Motorens Forbrug kræver
det. Nogle nyere Konstruktioner har ingen særligt Straalerørskammer, idet dette er bygget op inden i Svømmer
huset, der i saa Fald er forsynet med en Svømmer af særlig
Konstruktion. Der findes desuden Karburatorer uden
Svømmer, men med en særligt konstrueret automatisk
Regulering af Benzintilførslen.
Paa nogle Motorer er anbragt en Forvarmer, som til
fører Karburatoren Luft, der er opvarmet ved Hjælp
af Udblæsningsgassen og letter Benzinens Fordampning.
Hidtil er kun omtalt Karburatorer, hvor Benzinen
tilføres Svømmerhuset fra neden. Paa nogle Karbura
torer tilføres imidlertid Benzinen Svømmerhuset fra
oven. De smaa Kontravægte kan da undværes, idet Naale
ventilen, der i saa Fald ikke skal kunne bevæge sig frit i
Svømmerens Midterkanal, men derimod sidder fast i
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denne, lukker for Benzinen drevet tilvejrs af Svømmerens
Opdrift.

Karburatorens Anbringelse og Indstilling.
For at undgaa at Bakker skal influere paa Benzinstanden i Karburatoren bør Karburatoren anbringes paa
tværs af Maskinen. Hvis Sprøjterørskammeret sidder
forrest, vil det ikke faa tilstrækkeligt Benzin under Kør
sel op ad Bakke, og hvis det sicider omvendt, vil det faa
for lidt Benzin under Kørsel ned ad Bakke. For at drage
Nytte af den Varme, Motoren udstraaler, anbringes Kar
buratoren gerne bagved denne. Anbringes Karburatoren
paa en Plads, hvor den er stærkt udsat for Trækvinden i
koldt Vejr, vil den ofte blive overtrukket udenpaa med
et rimfrostlignende Islag, som selvfølgeligt ikke frem
mer Benzinens Fordampning.
I Svømmerhusdækslet findes et Lufthul, som maa holdes
aabent for at Luften over Svømmeren kan slippe ud.
Hvis Hullet er forstoppet, kan Svømmeren ikke løftes, og
der vil da blive Uorden i Benzintilførslen. Sammesteds
er anbragt den saakaldte Tipper, der tjener til at holde
Svømmeren nede og skaffe stærk Tilførsel af Benzin,
naar Motoren skal startes. I nogle Tilfælde er Lufthullet
anbragt i Spidsen af Tipperen.
For at forhindre at Støv suges ind med Luften i Luft
kanalen, er der anbragt et fint Metalnet foran Luftaabningen.
Indstilling af Karburatoren.
Paa en ny Motorcykle vil Karburatoren i de allerfleste
Tilfælde være rigtigt indstillet af Fabriken eller Forhand
leren, men det behøver naturligvis ikke at betyde, at man
senere hen ikke skal regulere Karburatoren for at faa den
til at yde sit bedste. At indstille en Karburator rigtigt er
imidlertid ikke saa ganske nemt, og det maa tilraades
Motorcyklister ikke at røre ved Karburatoren, naar Mo-
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toren gaar godt og Benzinforbruget ikke er særligt stort.
At blive ved at stille om paa en Karburator ved hver
Lejlighed bør i al Fald absolut fraraades. Der kan imid
lertid være Grund til at give visse Karburatorer en noget
andet Indstilling om Sommeren end om Vinteren og lige
ledes til at ændre Indstillingen, naar man fra Lavland
kører op til Bjærgland. Den Luftmængde, der skal til
føres Benzindampene for at danne den bedst mulige
eksplosive Gas, afhænger nemlig af Luftens Fugtighedsgrad og Lufttrykket.
Ved Karburatorindstilling gælder — som ved al Ind
stilling og Regulering, der skal foretages — den Regel,
at man slet ikke skal give sig til at indstille, medmindre
man altid kan indstille tilbage igen, og medmindre man
har en begrundet Formening om, at den ny Indstilling
vil være bedre end den gamle. At indstille paa Lykke
og Fromme er absolut forkasteligt.
En rigtigt indstillet Karburator vil virke omtrent paa
følgende Maade, hvis Tænding eller de andre Dele ellers
er i Orden:
Motoren skal kunne startes let med lukket Lufttil
førsel og med Gastilførslen indstillet paa kvart. Naar
Motoren er startet, skal der gives den mere Luft og desto
mere, jo hurtigere Motoren arbejder.
Hvis Motoren kan taale at faa »fuld Luft«, naar den gaar
for fuld Fart, er Indstillingen helt god, men bedre vil det
være, om Karburatoren kan give Motoren lidt mere
Kraft, hvis der' gives lidt mindre Luft, naar der køres
med »fuld Gas«. Dette betyder nemlig, at Straalerøret i
al Fald ikke er for stort, og at der saaledes ikke bruges
mere Benzin end nødvendigt. Hvis Motoren ryger med
sort Røg og Tændingen »sætter ud«, eller livis en totakts
Motor gaar »firetakts«, da er det alvorlige Tegn paa, at
Straalerøret er for stort og at der ødes med Benzin til
Skade for Motorens gode Gang. Hvis det derimod er be
sværligt at starte Motoren, og hvis Karburatoren ikke kan
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taale at faa »fuld Luft«, selv naar der køres for »fuld Gas«,
eller hvis Eksplosionerne stopper op ved langsom Gang
og af og til slaar tilbage i Karburatoren, da er det alvor
lige Tegn paa, at Straalerøret er for lille.
Straalerøret skal imidlertid ikke altid have Skylden,
der blandt andet ogsaa kan ligge i, at der paa en eller anden
Maade tilføres for megen Luft, f. Eks. gennem en Læk i
Indsugningsrørets Sammenskruning.
Naar en Karburator ikke virker som den skal, idet den
faar for megen Benzin eller endda flyder over og drypper
af Benzin, selv naar den ikke tippes, kan det skyldes
Naaleventilen, som er slidt og ikke passer i Ventilsædet.
Den skal i saa Fald slibes til paa en lignende Maade som be
skrevet med Udblæsningsventilen, idet det ogsaa her paa
ses, at ethvert Spor af Slibematerialet fjærnes, før Kar
buratoren samles igen. Er Ventilen stærkt slidt, eller har
den været sleben et Par Gange før, og man derfor ikke
kan være sikker paa, at den kan blive helt god igen, bør
man anskaffe en anden, hellere end at spilde sin Tid og
sin Benzin.
Hvis der skal køres med Benzol, skal der bruges et
mindre Straalerør, da Benzol kræver en større Luftmængde
end Benzin, eller Naaleventilen skal indstilles til at lukke
tidligere for Benzintilførslen.

Benzin- Økonomi.
At gennemføre en vis Paapasselighed med, at Benzin
ikke bruges unyttigt, vil nutildags betyde ikke saa lidt
i Omkostningerne ved at holde Motorcykle.
Først og fremmest bør det iagttages ikke at spilde
Benzin, naar der hældes fra Dunken over paa Motor
cyklens Tank, hvilket altid bør ske ved Hjælp af en Tragt.
Dernæst skal man gøre sig til en ufravigeligt Regel, der
helst skal blive til en Vane, at lukke af for Benzinen,
naar Motoren er standset, ved at dreje paa den Hane,
der som oftest sidder ved Benzinrørets øverste Ende,
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ligesom man altid skal sørge for at Benzindunken i Garagen
eller Skuret er skruet godt til. Navnligt i varmt Vejr
vil der forsvinde ikke saa lidt Benzin ved Fordampning,
hvis denne Forholdsregel ikke iagttages. Drypper der
Benzin fra Karburatoren, naar Maskinen staar stille,
skal Aarsagen dertil hurtigst udfindes og afhjælpes. I
Reglen vil det være Ventilnaalen, der er slidt, eller som
ikke kan lukke, fordi der er kommet lidt Snavs i Ventil
sædet, eller fordi den har faaet et Stød, der har krummet
den. Det kan dog ogsaa skyldes Svømmeren, der er bleven
utæt og mer eller mindre fyldt med Benzin. Svømmeren
skal da tages op og lægges i Vand, hvor Utæthedens
Plads vil vise sig ved opstigende Luftblærer. Fejlen rettes
ved Lodning med saa lidt Metal som muligt for ikke at
forstyrre Ligevægten. Hvis der er kommet Benzin eller
Vand ned i Svømmeren, skal denne først ophedes for at
Vædsken kan fordampe.
Endelig kan Overflydning af Benzin ogsaa skyldes,
at Benzinstanden i Straalerøret er for høj.
Benzinstanden i Straalerøret retter sig efter Benzin
standen i Svømmerhuset, men grundet paa Straalerørets ringe Gennemsnit vil Højden i dette være ca. 5 m/m
over Højden i Svømmerhuset. Overskrides dette Maal,
maa Benzinstanden i Svømmerhuset sænkes ved at flytte
den omkring Naaleventilen siddende Ring, hvori den ene
Ende af Kontravægtene hviler, et lille Stykke op, saaledes at der lukkes noget tidligere for Benzinen.
I Tilfælde af, at der opstaar Ild i Karburatoren af en
eller anden Aarsag, skal man allerførst lukke af for Benzintilførslen og dernæst søge at kvæle Ilden med en Hue,
et Tæppe eller en Frakke. Det maa fraraades at anvende
Vand, da dette kun har den Virkning at sprede Benzinen,
som er lettere end Vandet og derfor kan svømme bræn
dende ovenpaa dette. I Garagen eller Skuret bør der altid
staa en Kasse med Sand til Brug i lidebrandstilfælde.
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Karburatorfej 1.
Rensning. Da Benzin aldrig er kemisk rent, maa
Karburatoren renses af og til ved helt at blive skilt ad
og blive skyllet ud med Petroleum. Den i Bunden af
Svømmerhuset siddende Bundskrue skal jævnligt skrues
af og renses for Snavs, Vanddraaber m. v. som vil samle
sig der. For at hindre at der kommer nogle af de nævnte
Ingredienser (og da ikke mindst Vand) i Benzintanken,
bør Benzin kun paafyldes gennem en lin Metalsi, hvilken
findes anbragt i de fleste Paafyldningshuller.
Vanskelig Start. I koldt Vejr kan det ofte være
en vanskelig Sag at faa en Motor startet, fordi Benzinen
ikke vil fordampe. Man kan da lægge en Klud, der er
dyppet i varmt Vand, omkring Karburatoren. Ofte vil
det ogsaa lette Starten at holde en Haand eller hænge
en Klud hen for Luftkanalen.
Det skal her bemærkes, at det er hensigtsløst at blive
ved med at tippe en Karburator paa en Motor, der nægter
at starte, og i det hele at tippe en Karburator saa stærkt,
at den løber over. Tipningen skal foregaa ved at holde
Tipperen trykket ned 10—20 Sekunder, og hvad der gøres
mere end det, er i Reglen af det onde.
Overhedning af Motoren. Dette kan hidrøre fra,
at Luftkanalens Støvnet er delvis stoppet til af Snavs,
saaledes at der kommer for lidt Luft i Benzingassen,
eller fra, at Gasblandingen af andre Aarsager (for stort
Straalerør etc.) faar en for benzinholdig Sammensæt
ning, der heder Motoren. Overhedning kan dog ogsaa
komme af Aarsager, der er Karburatoren uvedkommende.
Uregelmæssig Gang. Dette kan skyldes et delvis
forstoppet Benzintilledningsrør eller et Straalerør, der
lider af samme Fejl, saaledes at der nok kan komme
noget Benzin igennem begge og tilstrækkeligt til nogle
Eksplosioner, men saasnart Farten sættes op, begynder
Motoren at »sætte ud«. Fejlen kan ogsaa skyldes en om
trent tom Benzinbeholdcr, i hvilken Benzinen under
Hans Meyring: Motorcykling.

3
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Kørslen skvulper fra den ene Ende til den anden og ogsaa
af og til helt forbi Udløbsaabningen.
Vand i Karburatoren. Dette viser sig ved, at Ud
blæsningen foregaar med en spruttende Lyd, og ved
Vanskelighed under Motorens Start.
Ingen Benzin i Karburatoren. Dette skyldes
tit, at der heller ingen Benzin er i Benzintanken, men
der kan ogsaa være andre Aarsager, saaledes at det lille
Hul, der er i Benzintankskruelaaget, er tilstoppet, hvor
ved der opstaar en Luftfortynding i Tanken over Ben
zinen, som saa bliver holdt trykket op af det fri Lufttryk,
der er større end det Lufttryk, der er i Tanken. Endvidere
kan Benzinrøret være helt forstoppet af Snavs, som maa
fjernes derved, at der blæses gennem det med en Luft
pumpe eller med Munden.
Kommer der ingen Benzin flydende ud, naar der tippes stærkt, skyldes dette ofte et tilstoppet Straalerør.
Paa Totaktsmotorer, der smøres ved at blande Olie i
Benzinen, vil der hyppigt blive Forstopninger paa Grund
af, at Olien altid indeholder en Del Urenligheder. Det
er derfor bedst at si den olieblandede Benzin godt, naar
eller før den hældes paa Tanken.
Da Karburatoren som oftest er lavet af temmeligt
blødt Metal, bør man vise Omhu ved Paa- og Afskruningen af Møtriker etc. forat undgaa, at de skarpe Kanter
slides saa runde, at de en skønne Dag ikke kan lages
med Skruenøglen.

5. KAPITEL.

Tændingen.
Til at antænde den komprimerede Benzingas i Moto
rens Cylinder tjener en elektrisk Gnist, som produceres
af det temmeligt indviklede, men dog overmaade paalideligt virkende elektriske Tændingsapparat, hvis en
kelte Dele bestaar af:
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1) Den saakaldte »Magnet«, der er en lille Dynamo, som
drives af Motoren og frembringer en elektrisk Lavspæn
dingsstrøm, der omsættes til Højspænding ved Induk
tion.
2) En Strømafbryder, der er bygget sammen med Mag
neten, og som tillige tjener ti] Regulering af Tændings
tidspunktet.
3)
En Kondensator, der regulerer Strømmen, og
4)
Tændrøret.
Magneten.
Naar man bevæger et Stykke Kobbertraad eller en
anden god Leder af elektrisk Strøm op mellem en Heste
skomagnets Poler, frembringes der en elektrisk Strøm i
Kobbertraaden. Det samme er Tilfældet, hvis man bevæger
Kobbertraaden nedad mellem Polerne, kun med den For
skel, at Strømmen saa gaar gennem Traaden i modsat
Retning af den først fremkaldte Strøm. Jo hurtigere
Kobbertraaden bevæges, desto stærkere vil de frembragte
elektriske Strømme blive, og den Spænding, Strømmen
kan opnaa, vil kun være begrænset af Mængden af Magne
tismen i Hesteskomagneten. Den Strøm, der frembringes,
løber med utænkelig Hastighed gennem Traaden, nemlig
300,000 km i Sekundet, og det vil derfor let forstaas,
at de Maal, der er Tale om i en Motorcykles Tændingssystem, praktisk talt er uden Betydning for den elektriske
Strøm.
Den Magnet, der anvendes paa en Motorcykle, er frem
stillet af en særlig Art Staal, Tungstenstaal, der har stor
Evne til at holde paa Magnetismen. Som oftest vil tre
og tre Hesteskomagneter være stillede sammen, saaledes at tre større passer tæt uden om tre mindre, som
vist paa vedstaaende skematiske Tegning af et Magnet.
Alle seks Magneters Nordpoler er anbragt sammen paa
den ene Side og alle Sydpoler sammen paa den anden Side.
Da Magnetismen fortrinsvis har Sæde i Overfladen af
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Magneten, vil saadanne seks sammenstillede Magneter
besidde langt større Overflade og derfor ogsaa være mere
magnetiske end en stor Hesteskomagnet, og som Følge
deraf ogsaa være i Stand til at frembringe en kraftig
elektrisk Strøm. Til Magnetpolernes indre Side er fast-

Fig. 37. Skematisk Fremstilling af en Magnet.
A = det saakaldte »Anker«, der er omvundet med isoleret Kobbertraad. M = seks forbundne og i to Rækker stillede Hesteskomag
neter. P = de af Støbejern forfærdigede »Polsko«, der er fastskruede
til Magneternes Poler.

skruet to konkave Stykker blødt Jævn, de saakaldte
Polsko, og imellem disse er anbragt et Il-formet Stykke
Metal, der kaldes Ankeret, og som sidder paa en Aksel,
der kan rotere i det magnetiske Strømfelt imellem Pol
skoene.
Ankeret er beviklet med Kobbertraad af Tykkelse paa
omkring 0,65—0,70 m/m. Den ene Ende af denne Traad
er forbundet »til Jorden« gennem Motorcyklens Stel,
medens den anden Ende gaar ud gennem en med Ebonit
isoleret Udboring i Ankerets Aksel. Denne Bevikling,
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der bestaar af forholdsvis faa Vindinger, kaldes den pri
mære Bevikling, og i den fremkaldes der under Ankerets
Omdrejninger imellem Polskoene en elektrisk Strøm,
hvis Spænding imidlertid er for svag til at kunne frem
bringe en Gnist, som er tilstrækkelig lied og stærk nok
til at kunne danne en Gnistbue imellem Tændrørets
Spidser og tænde Benzingassen.
Uden om den primære Bevikling er lagt den sekun
dære Bevikling, der bestaar af mange Vindinger af tynd

Fig. 38. Demonteret Anker til en Magnet.
B = Kobbertraadsbeviklingen; K = Kondensatoren; S = Slæbe
ring, hvorpaa Kulbørsten glider. Foran og bagerst ses Enderne af
den Aksel, hvor om Ankeret drejer sig.

(00,8 0,12 m/m) Kobbertraad, som er isoleret omhyg
geligt fra den primære Bevikling. Den Ende af den pri
mære Bevikling, der gaar ud gennem Hulheden i Akslen,
er forbundet dels med Strømafbryderen og dels med
den ene Ende af den sekundære Bevikling. Strømafbry
deren bevirker ved sin pludselige Afbrydning af Strøm
men, at dennes Spænding forhøjes stærkt, naar Strøm
men atter og lige saa pludselig sluttes igen, og den forstær
kede Strøm inducerer i den sekundære Beviklings tynde
Traade en endnu stærkere Strøm, en Højspændingsstrøm.
Den anden Ende af den sekundære Bevikling er for
bundet med en Ring, der drejer rundt med Ankerets
3*
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Aksel. Paa denne Ring glider der en Kulbørste, som staar
i Forbindelse med Tændrøret ved en Ledning, gennem
hvilken Højspændingsstrømmen naar frem og sender
den tændende Gnist over mellem Elektroderne.

Strømafbryderen.
Den Mekanisme, der kaldes Strømafbryderen, er an
bragt paa Ankerakslen modsat den Ring, Kulbørsten

Fig. 39. Den ene Ende af et Magnetapparat.
Forneden ses den Fjeder, som holder det her fjernede Dæksel til
Afbrydermekanismen fast. Til højre for Afbrydermekanismen ses
Armen til Indstilling af høj og lav Tænding. Angaaende selve Af
brydermekanismens Indretning, se Specialtegning.

glider paa. De vigtigste Bestanddele i den er to Platinstifter, som ved Hjælp af en Vægtstangsforbindelse kan
sættes ud af Kontakt og i Kontakt igen under Ankerets
Omdrejninger og ved disse Bevægelser afbryde og slutte
den primære Strøm. Kontakterne er lavet af Platin,
fordi dette holdbare og rustfri Metal, som kun lidt paavirkes af Ueden fra elektriske Gnister, byder de bedste
Betingelser for en regulær Strømafbrydning, uden hvilken
Tændingen ikke kan virke.
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Strømafbryderen kan indstilles til at virke paa for
skellige Tidspunkter, hvorved der fremkommer »høj« og
»lav« Tænding. Ved høj Tænding giver Tændrøret Gnist,
naar Kompressionen i Motorens Cylinder er paa det høje
ste, og Stemplet er ved at vende for at gaa ned i Eksplo
sionstakten. Ved lav Tænding kommer Gnisten først,

Fig. 40. Det Indre af Afbrydermekanismen til en Magnet.
BP — Platinkontakterne, hvoraf den ene er anbragt paa den ind
stillelige Skrue FP, medens den anden er skruet fast paa den ene
Ende af en Vinkelarm V, der kan rokkes om en Tap, og som i den
anden Ende er forsynet med en Fiberklods K. Platinkontakterne
holdes i Kontakt derved, at en buet Fjeder F spænder paa Vinkel
armen mellem V og K. Hele Mekanismen, der er anbragt paa en
Metalplade, som sidder paa den ene Ende af Magnetakslen, drejes
rundt med denne inden i en her ikke aftegnet Metalring, der paa et
Sted er forsynet med en Metal- eller Fiberophøjning. Naar denne
møder Knasten K, vil Vinkelarmen dreje sig om sin Tap, og den
Platinkontakt, der sidder paa Vinkelarmen, vil blive løftet op og
ud af Kontakt med den anden Platinkontakt. Samler der sig Snavs,
Olie e. 1. paa Platinkontakterne, eller bliver de stærkt forbrændte,
vil Tændingen ikke virke, og Kontakterne maa renses eller fornyes.
Platinkontakterne skal i afbrudt Stilling have en Afstand fra hin
anden paa ca. 1/2 m/m eller Tykkelsen af et almindeligt Visitkort.

naar Stemplet er begyndt at gaa ned, og Gassen derfor
ikke er saa stærk komprimeret, hvorfor Eksplosionens
Kraftpaavirkning paa Stemplet ikke bliver saa stor som
ved høj Tænding. Høj og lav Tænding kaldes ogsaa Forog Eftertænding, netop fordi Tændingen virker henholds
vis før og efter Stemplet har passeret Dødpunktet i høje
ste Stilling i Cylinderen lige før Eksplosionstakten.

Kondensatoren.
Da den Strøm, der frembringes paa den skitserede
Maade, ikke er jævn, men gaar stødvis gennem Led-
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ninger og Strømafbryder, og derved kan beskadige bl. a.
den sidstnævntes Platinkontakter, har man indskudt
en saakaldt Kondensator, der er beregnet paa at omdanne
de heftige elektriske Energifremkaldelser til en jævn
elektrisk Strøm, paa lignende Maade som Svinghjulet
paa en Motor omdanner Eksplosionernes heftige og plud
selige Kraftpaavirkninger paa Stemplet til en jævn omdrejende Bevægelse.
Kondensatoren bestaar af mange afvekslende Lag af
tynde Glimmer- og Staniolskiver.
Magnetens øvrige Indretning.
Hele Magnetapparatet er støv- og vandtæt indkapslet
og godt isoleret mod alle ydre Paavirkninger. Fra Kulbørstens Forbindelsesled fører en vandtæt isoleret Led
ning op til Tændrøret, med hvilket Ledningen er godt
forbundet ved Hjælp af en Kabelsko, der kan være kon
strueret paa forskellige Maader, men maa være vandog støvtæt for at danne den bedst mulige Forbindelse
for Strømmen.
Paa nogle Motorcykler er der paa Styret anbragt en
Kontaktafbryder, med hvilken Motorcyklisten kan af
bryde Tændingen under Kørslen.
For det Tilfælde, at der skulde ske en Kortslutning
ved Overgang af Strømmen paa andre Steder end mellem
Tændrørets Spidser, -er der paa nogle Motorcykler ind
bygget en Slags Sikring i Magneten, gennem hvilken
Sikring Strømmen vil søge Vej uden at skade Beviklin
gerne.
Magnet-Dynamoen drives af Motoren ved Hjælp af
Kæde- eller Tandhjulsforbindelser eller en lille Kardan
aksel. Alle Lejer er letløbende Kuglelejer, der kun skal
have et Par Draaber Olie i Ny og Næ. For rigelig Smø
ring bør undgaas af Hensyn til, at Olie derved kan trænge
ind til Magneten og bringe Uorden i Tændingen.
Skal en Magnet anvendes til to- eller firecyliudrede
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Motorer og give Tændgnist ikke en Gang for hver anden
Omdrejning, men eller to Gange for hver Omdrejning
af Motoren, er Magnetens Konstruktion noget anderledes,
idet der er indbygget en Strømfordeler, der ved Hjælp
af en Kombination af Kulbørster og Kontakter for
deler Strømmen til de forskellige Tændrør under Moto
rens Gang.
Tændrøret.
Tændrøret bestaar af en Elektrode (d. v. s. en Metal
stift, der kan lede elektrisk Strøm), til hvis øverste Ende

Fig. 41. Snit gennem typisk Tændrør.
A = Metalelektrode, der gaar helt igennem Tændrøret og ender i
en Platin- eller Nikkelspids; B = Isolering, bestaaende af Porce
læn, Glimmer, Fedtsten eller anden Isolermasse; C-D = Metaldele,
hvormed Tændrøret holdes sammenskruet; E = gastæt Sammenkitning af Isolermasse og Elektrode; F = Gevind; G = Elektrode
spidser, af hvilke der kan være en, to eller tre. Afstanden mellem
indre og ydre Elektroder skal være x/2 m/m eller Tykkelsen af et
almindeligt Visitkort.

Magnetledningen er forbundet ved Hjælp af en Kabel
sko, og hvis nederste Ende gaar ud i en eller flere Pla
tin- eller Nikkelspidser, fra hvilke Gnisten kan springe
over til Tændrørets ydre Metaldele. Uden om Elektroden
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er der et cylindrisk Legeme af Isolermasse (Fedtsten,
Glimmer eller Porcelæn), som er anbragt i en Metal
holder, der udvendigt er forsynet med Skruegange, som
passer til Skruegangene i Motorens Tændsrørshjul.
Tændrørets Spidser, mellem hvilke Gnisten skal springe,
bør have en Afstand paa x/2 m/m fra hinanden (almin
delig Visitkorttykkelse). Er Afstanden større, vil Gnisten
have Besvær med at springe over, og er Afstanden mindre,
vil der let sætte sig Sod eller Olie mellem Spidserne, og
der vil da være dannet en Overgang for Strømmen, der
saa ingen Gnist vil give.
Svigter Tændingen vil det altid være mest hensigts
mæssig at undersøge, om (Tændrørene giver Gnist. Viser
det sig — efter at Tændrøret er skruet ud — at det er sodet,
skal man vaske det ud med Benzin og rense Elektrode
spidserne med et Stykke Sandpapir eller skrabe dem med
en Kniv og derefter konstatere, om de sidder i den rette
Afstand. Da Tændrøret altid vil være meget varmt efter
nogen Tids Kørsel, bør man dog skrue et renset Reservetændrør i Motoren og vente med at røre ved det andet
Rør, indtil det er bleven koldt.
Svigter Tændningen, skønt et nyt Tændrør er anbragt,
kan Fejlen ligge i, at Platinkontakterne i Strømafbry
deren ikke sidder i den rette Afstand fra hinanden, naar
de er ude af Kontakt, nemlig x/2 m/m, eller i, at de er sø
lede til med Snavs eller Olie eller stærkt forbrændte. De
skal da renses ud med Benzin eller skrabes med fint Sand
papir. Fejlen kan dog ogsaa ligge i, at Ringen, hvorpaa
Kulbørsten gliden, er snavset (og den maa da renses med
en ren Klud og Benzin) eller i, at Børsten er slidt stærkt
og trænger til at blive fornyet,
En ikke ualmindelig Aarsag til, at Tændingen ikke vir
ker, er, at Kablet sidder løst paa Tændrøret.

Indstilling af Magneten.
Hvis en Magnet har været fjernet fra sin Forbindelse

59

med Motoren af en eller anden Aarsag, maa man passe at
montere den igen saaledes, at Tændingen indtræder til
det rette Tidspunkt, altsaa i Kompressionstakten og ikke
i Udblæsningstakten, hvor den ingen Gavn kan gøre.
Mange Magneter er forsynede med Mærker, hvorefter
man kan rette sig under Indstillingen, men ellers vil man
kunne gaa frem efter følgende: Stil Magneten paa laveste
Tænding og Stemplet i højeste Dødstilling mellem Kom
pressionstakt og Eksplosionstakt, og drej Kontakt
bryderen hen i en saadan Stilling, at Platinspidserne er
lige paa Nippet til at skilles. Motorens og Magnetens Stil
ling vil da være korrekte. Da Ventilerne imidlertid ogsaa
spiller en Rolle ved hele denne Indstilling, er det hele
ikke saa let gjort som sagt, og en Motorcyklist, der ikke
er særligt godt inde i Mekanik og ikke har god Tid til
sin Raadighed, skal kun i yderste Nødsfald selv give sig
i Lag med Magnetindstilling.
Amerikansk Tændingssysteni.
Paa nogle amerikanske Motorcykler, der har Lys
dynamo til Frembringelse af elektrisk Lys, er Dynamoen
(og Akkumolalorbattcriet) indrettet til ogsaa at erstatte
Magneten. For at frembringe den Højspænding, der
kræves til Tændgnisten, er der efter Strømafbryderen
indskudt en Induktionsrulle. Dette Tændingssystem kom
mer derved til at minde om den gammeldags Batteritænding, som var eneherskende for Magnetens Tid.
Den forholdsvis nye amerikanske Tændingsmaade uden
Magnet virker udmærket og er naturligvis betydeligt
mindre kombineret og billigere, end hvis der baade skulde
være Lysdynamo og Magnetdynamo.
Angaaende den nærmere Behandlingsmaade henvises
til de forskellige amerikanske Fabrikanters trykte Vej
ledninger, der følger med ved Købet af en Maskine.

60

6. KAPITEL.

Kraftoverføringen.
Overføringen af Motorkraften til Baghjulet foregaar
paa moderne Motorcykler enten ved Hjælp af en Rem
eller ved Kæder eller Kardantræk samt endelig ved en
Kombination af Kæde- og Remtræk, hvilke Transmissionsmaader ofte kan reguleres ved Hjælp af Gearsæt, der kan indstilles paa 2 eller flere Hastigheder og
paa Frigang.

Remtræk.
Denne simple Kraftoverføring, der tillige er den tid
ligst anvendte, foregaar ved Hjælp af en V-dannet Rem,

Fig. 42.

Tværsnil gennem en Gummirem med Indlæg af impræg
neret Lærred.

som løber over to Remskiver, der har en V-formet Flange.
Remmen kan enten være af Læder eller af sammenvulkaniseret Lærred og Gummi. Den sidste Rem kaldes
i Reglen for en Gummirem.
Gummiremmen er nu for Tiden den mest anvendte.
Den er god under alle Forhold undtagen i meget vaadt
Vejr, som gør den slibrig og faar den til at glide i Rem
skiven.
Læderremmen har ikke denne Fejl, men den kræver en
Del Omhu for at gøre god Gavn. Der afsætter sig nemlig
Snavs paa Remmen, som derfor jævnlig maa skrabes
ren med en Skrabekniv. Efter Kørsel i vaadt Vejr skal
den desuden — efter at være tørret paa et køligt Sted —
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indgnides i Collanolie eller til Nød i Kastorolie. Læder
remmen bør altid tages af Remskiven, naar Maskinen
ikke er i Brug, da den ellers strækker sig for meget. Denne
Forholdsregel er ikke nødvendig med en Gummirem,
som man imidlertid helst skal sørge for altid at lade
trække i samme Retning i Remskiverne, da den lider
unødvendigt ved at blive strækket i begge Retninger.
Remtrækket virker over en mindre Remskive, der er
anbragt paa Motorakslen og over en større Remskive,
anbragt paa Baghjulet.
At anbringe Remmen over Remskiverne sker lettest
ved at lægge den rundt om den lille Remskive paa Motor-

Fig. 43. En Remsamler.
De to Skruer bores gennem Remmens Ender, som derefter forbindes
ved Hjælp af Staalhagen.

akslen og om saa meget af den store Remskive paa Bag
hjulet som muligt. Naar Motorcyklen derefter skydes et
lille Stykke baglæns vil Remmen gaa paa Plads af sig selv,
hvis den da ikke er for stram.
Remmen aftages nemmest ved at stikke en Skrue
trækker eller andet lignende Stykke Værktøj ind mellem
Remmen og den store Remskive og derefter trække Motor
cyklen et lille Stykke fremad.
Remmens to Ender samles med en saakaldt Remsamler,
der bestaar af to Stykker Metal, der holdes fast i Rem
men ved Hjælp af to Bolte, og som forbindes ved en Metal
krog. Naar en Rem skal forkortes, skæres et passende
Stykke af den med en skarp Kniv, idet man naturligvis
altid skærer den daarligste Ende af. Remsamleren udtages
af det udskaarne Stykke og paasættes Remmen, idet
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der med et Vrielbor eller med et særligt konstrueret Stykke
Værktøj, et Rembor, bores et Hul til Remsamlerbolten.
Dette Hul bør altid bores saa langt op paa Remmen
som muligt og midt i Remmen. Hvis en Rem springer
og bliver for kort til at komme paa Plads, kan man ved
Hjælp af en ekstra Remsamler indskyde et Stykke Rem
af passende Længde.
En Rem maa hverken være for stram eller for løs. Er
den for stram, vil den tage en stor Del af Motorkraften

Fig. 44. Rembor, ved hvis Hjælp man kan bore nøjagtige og — hvad
der er af Vigtighed for Remmens Varighed — centrale Huller til
Anbringelse af Remsamleren.

og vil have Tilbøjelighed til at knække over. Er den for
løs, vil den glide i Remskiverne, saa at Motoren løber
stærkt rundt uden at trække Baghjulet med. Paa nogle
Motorcykler kan Remmen strammes ved Hjælp af en
særlig Remstrammer; paa andre kan den lille Remskive
under Kørslen indstilles paa en saadan Maade, at Rem
men strammes eller slappes, hvorved Trækkeevnen va
rieres.
Der findes en stor Mængde forskellige Slags Gummiog Læderremme eller Kombinationer af begge Stoffer,
men ingen af disse synes at have paaviselige Fortrin
fremfor de almindelige Standardremme.

63
Der findes flere Konstruktioner af variable Remskiver,
der er delte i Midten, saa at den ene eller begge Flanger
er bevægelige og kan stilles, mer eller mindre tæt sammen,
hvorved Remmen kan komme til at trække dybt i Rem
skiven eller højere op i paa Siden af Flangerne. Paa denne
Maade kan Udvekslingen mellem store og lille Remskive
varieres og Gearingen sættes op eller ned. En Ulempe er det,
at Omgearingen ikke kan foregaa under Kørslen, og at
Remmens Længde bliver konstant. Der findes en Kon
struktion, hvor baade den lille og den store Remskive
er indstillelige, saaledes, at Remmen altid vil passe godt.

Kædetræk.
Kraftoverføring ved Hjælp af Kædetræk anses for
bedre og mere rationel end Remtræk, og mange moderne
Maskiner er forsynede med aabentløbende Kæder eller
Kædetræk i lukkede Kædekasser med permanent Oliebad.
For at undgaa de meget lange Kæder og for at gøre
Trækket mere smidigt er dette paa de fleste Motorcykler
delt, saaledes at en Kæde gaar fra et paa Motorakslen
anbragt Tandhjul hen til en Mellemaksel, der bærer to
Tandhjul over hvilke Kraften ved Hjælp af en anden og
længere Kæde føres til Tandhjulet paa Baghjulsakslen.
Denne Anordning, som maaske bedst er kendt under
dens engelske Navn: Countershafttransmission, er nu
den mest anvendte, blandt andet fordi Gearkassen paa
en praktisk Maade kan anbringes i Forbindelse med
Mellemakslen.
For at gøre Kædetrækket tilstrækkeligt blødt og ela
stisk er mange moderne Kædemotorcykler forsynede
med Stødoptagere, der skal gore Motorens stødvise Kraft
udvikling jævn i Trækket og bidrage til at forlænge Livet
hos Baghjulsringen, hos Kæder og Tandhjul og til at
gøre Kørslen lige saa behagelig som Kørsel med Remtrækmotorcykle. Disse Stødoptagere, der er anbragte ved
Motorakslen, ved Mellemakslen eller ved Baghjulsakslen,
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har enten et System af Fjedre, der formidler Kraftimpul
serne, eller et Par Friktionsskiver, der tillader et vist
»Slip« under Kraftoverføringen. Hver Motorcyklefabrikant har i Reglen sin særlige Konstruktion, som næsten
alle kræver en vis Grad af Tilsyn og Smøring.
For at forlænge Kædernes Varighed og gøre dem let
løbende, bør de af og til tages af Tandhjulene, vaskes
godt ud i Petroleum og lægges i smeltet flydende Talg
eller i svær Olie, der er gjort tyndtflydende ved Opvarm-

Fig. 45. Rulle-Kæde, hvis Led er til at adskille.

ning. Herved opnaas det, dels at holde Kædeleddene
smurt for længere Tid, og dels at forhindre Støv og Vand
i at trænge ind og gøre Kæden stiv i Leddene.
Moderne Kæder er fremstillede saaledes, at de let kan
skilles og samles igen, hvorved et eller flere Led kan tages
ud eller sættes ind for at forkorte eller forlænge Kæden,
som ikke maa sidde for stramt men heller ikke for løst
paa Tandhjulene. Stramme Kæder hindre Maskinens
Letløbenhed, medens løse Kæder let springe af under
Kørslen, særligt naar Tandhjulene begynde at slides.
Da Kæder, der løber aabent, i høj Grad er udsatte for
at blive befængt med Støv og Vejsnavs, som bidrager
stærkt til at forøge Sliddet, er mange Motorcykler for-

65

synede med lukkede Kædekasser, der holder Kæderne
godt beskyttede, men som naturligvis bevirker, at det bli
ver forholdsvis besværligt at reparere en Kæde eller at
skifte den, ligesom Baghjulet vanskelig kan tages af,
naar et nyt Dæk eller en ny Slange skal monteres.
Kombineret Kæde- og Remtræk.
Denne Transmissionsmetode har fundet stor Udbre
delse og har næsten fortrængt direkte Remtræk. Kæde
trækket virker mellem Motorakslen og Mellemakslen, der
bærer en V-formet Remskive, som Remmen løber i. For
delen ved dette System ligger særligt i, at der kan anven
des større Remskive end ved direkte Remtræk, hvor den
lille Remskive paa Motorakslen maa staa i et bestemt
Forhold til Remskiven paa Baghjulet for at give en pas
sende Udveksling. Ved de kombinerede Træk kan begge
Remskiver gøres omtrent lige store, eller Størrelsen kan
dog varieres betydeligt.

Kardantræk.
Denne Kraftoverføring anvender en Staalaksel, der ved
Hjælp af to Tandhjulskombinationer overfører Motor
kraften til Baghjulet. Den har mange Fordele, fordi
alle dens Dele løber i olie-, støv- og vandtætte Kugle
lejer, fordi den overfører Trækket med mindst mulig
Krafttab, og fordi Sliddet er saa ringe.
Kardantræk anvendes endnu kun af faa Motorcyklefabrikker, som ved patenterede Anordninger er kommet
ud over visse Konstruktionsvanskeligheder. I en over
skuelig Fremtid vil imidlertid Kardantrækket sandsynlig
vis trænge igennem i Motorcyklekonstruktionen, saaledes
som den har gjort det i Automobilfabrikationen.

Baghjulets Stilling.
Ved enhver Kraftoverføringsmaade er det af Vigtighed
at iagttage, at Trækket virker vinkelret paa de løbende
Aksler, og da særligt paa Baghjulsakslen, saaledes at Bag-
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hjulet ikke har en skæv Stilling i Gaflen. Da Trækket
paa Baghjulet næsten altid virker i den ene Side af Bag
hjulsakslen, vil Baghjulet have en Tendens til at stille
sig skævt, hvis en af de Møtriker, der skal holde Hjulet
fast i Gaflen, sidder løs. Aarsagen kan dog ogsaa ligge i,
at Bagstellet har' bøjet sig, enten fordi det er bygget for
svagt, eller fordi det har faaet et Stød ved Væltning.

Fig. 46. Stødoptager, anbragt i Baghjulet paa en Motorcykle med
Kædetransmission. Yderst ses Kædehjulet og inderst Bagakslen.
De fire Fjedre tjener til at optage de ujævne Kraftimpulser og til
at gøre Kørslen jævn og blød. Der findes adskillige andre Arter af
Stødoptagere end den her afbildede.

Staar Baghjulet ikke lige i Gaflen, vil det ikke gaa i
Spor med Forhjulet under Kørsel ret fremad, og Resul
tatet vil blive et stærkt Slid paa Bagdækket og et ofte
ikke ringe Krafttab. Naar Bagdækket viser stærkere
Slid paa den ene end paa den anden Side eller i det hele
ujævn Slid, er det et Tegn paa, at Baghjulets Stilling
ikke er korrekt.
7. KAPITEL.

Koblinger og Gearsystemer.
Til Kørsel med Sidevogn
cyklist, der kører med andre
lige, er Kobling og Gear en
to mekaniske Indretninger,

og til Brug for den Motor
Formaal end det rent sports
Nødvendighed. Det er disse
der har skabt den moderne
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Motorcykle og gjort den til en »Automobil paa to Hjul«,
der ikke blot er til Lyst, men det nemmeste og billigste
Befordringsmiddel, Nutidstekniken endnu har frem
bragt.
En moderne Motorcykle kan startes med et Haandsving eller med en Fodstarter, hvorefter Motorcyklisten
placerer sig mageligt i Sadlen, medens Motoren gaar paa
Frigang. Naar Trafiken tillader fri Passage kan han Saa
koble ud, sætte lavt Gear ind, koble til igen og ganske
sindigt køre afsted for — naar Farten er kommet lidt op
— at sætte andet, tredie eller maaske fjerde Gear ind og
med roligt tikkende Motor øge sin Fart saameget, som
hans Tilbøjelighed kræver og sikker Kørsel tillader det.
Han behøver nu ikke som i gamle Dage tage Tilløb for
at komme op ad en Bakke og saa endda sidde med Angst
for, at Bakken er for stejl at tage for Motoren, som —
naar den gik i Staa midt paa en Bakke — ikke var helt
let at faa i Sving igen. Nu kan han køre saa langt op ad
Bakken, som Motorcyklen vil trække paa højt Gear uden
at komme for langt ned i Omdrejningerne, og saa kan han
skifte ned til andet Gear og kniber det haardt til tredie
Gear, som nok skal tage ham med Sidevogn og Passager
op til Toppen af selv den største Bakke. Med samme Let
hed kan han dirigere sin Kørsel i Storbyens Trafik eller
en Markedsdag gennem en Købstads snævre Gader.

Frigang.
Ved Frigang forstaas, at Motoren kan arbejde »tom«,
d. v. s. uden at trække Kæde eller Rem. Først naar Mo
toren ved Hjælp af Kobling og Gear forbindes med Bag
hjulet, kører Motorcyklen fremad. Kobling og Gear bliver
derved Mellemleddet mellem Motor og Drivhjul (Bag
hjul). Frigang tales der om baade, naar Koblingen er fra,
og saaledes et Led i Transmissionen er skudt ud, og naar
Gearene er stillet neutralt, saaledes at ingen af Gearhjulene griber ind i hinanden.
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Paa de lette Totaktsmotorcykler og andre Letvægt
maskiner, der ikke er beregnet til Sidevogns- og Pas
sagerkørsel, udelades ofte Koblingen, og Motoren startes
derved, at Motorcyklisten skrævende over den lavtstillede Saddel tripper nogle Skridt frem med lavt Gear
sat ind. Motoren vil da starte, og naar første Eksplosion
høres, sættes Fødderne op paa Fodhvilerne.
Kobling.
Koblingen anbringes som oftest paa eller ved Mellem
akslen (Countershaftkobling) og ikke som tidligere i Bag
navet, hvor Koblemekanismens Tyngde virkede uheldigt
paa Maskinens Balance ved at lægge for megen Vægt
bagud. Den kan være af forskellig Konstruktion, men den
virker altid mod det Formaal at danne en elastisk Forbin
delse mellem Motor og Drivhjul og derved muliggøre
en gradvis Forening mellem disse Dele, som vilde lide
stærkt ved en ganske stiv Sammenkobling.
Paa Motorcykler anvendes oftest den saakaldte La
melle- eller Pladekobling, der virker ved at sammen
presse et Antal ved Siden af hverandre anbragte Lameller
eller Plader, af hvilke hveranden er anbragt forskydeligt
i Riller indvendigt i en hul Aksel, der er i Forbindelse
med Motorakslen ved Hjælp af en Kæde, medens hver
anden af de andre Lameller er anbragte forskydeligt
paa en Aksel, der løber inde i den hule Aksel og dan
ner et Transmissionsled til Gearkassen eller til Baghjuls
navet. De først omtalte paa den hule Aksel anbragte La
meller har et Hul i Midten, hvorigennem passerer den
Aksel, hvorpaa de andre Lameller er anbragte. Naar de
bevægelige Lameller presses haardt sammen, vil de løbe
rundt med hverandre og tage de to Aksler med sig, hvor
ved der dannes en Kobling mellem Motor og Baghjul
gennem Gearkassen. Er Sammenpresningen, der besørges
af en udløselig Fjeder, mindre stærk, vil kun et Par eller
faa af Lamellerne, som skal holdes smurt med fin Olie,
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have Friktion med hinanden og derved danne et Koble
led, der tager Motorkraften elastisk og blødt op, efterhaanden som Sammenpresningen forøges, og Olien mellem
Pladerne trykkes bort.
I Normalstilling er Lamellerne sammenpressede af Fjede
ren, men naar Rytteren ved Hjælp af et Bowdentræk

Fig. 47. Læderkonuskobling.
A — Svinghjulet, som paa denne Type Konuskobling danner den
ydre Koblingsdel; B = en automatisk virkende Bremse til at bremse
Konusen, medens der skiftes Gear. Denne Bremse findes i Reglen
ikke paa Motorcyklekoblinger. C = Koblingskonus med Læder;
D = Spiralfjedre, der holder Koblingskonusen trykket ind i Sving
hjulet.

eller paa anden Maade udløser Fjederkraften vil Lamel
lernes Sammenhængen ophøre. Med andre Ord der kobles
fra. Hvis Motorcyklisten derimod ophæver Fjederens
Udløsning vil Lamellerne atter presses sammen, og Til
kobling finder Sted.
Af andre Friktionskoblinger skal nævnes Konus
koblingen, der virker ved, at en mindre med Læder
eller andet passende Stof belagt paa en Længdeaksel
bevægelig Konus ved Fjederkraft holdes sluttet ind i
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en anden større Konus, samt Expansionskoblingen,
der karakteriseres derved, al et Métalsegment ved Fjeder
kraft holdes spændt op i en Metalring. Konuskoblingen
frakobles ved at bevæge Læderkonussen hena cl Akslen,
medens Frakoblingen paa Expansionskoblingen sker ved
at udløse Fjederkraften, der holder Segmentet spændt
op i Ringen.
En Kobling, der anvendes meget i Forbindelse med

Fig. 48. Lamellekobling i Gennemsnit.
A-N = Akslen; B-G-H = Ydre Del af Koblingen, der danner en
hul Aksel, paa hvis ene Ende Tandhjulet eller Remskiven er anbragt
ved S, og paa hvis Inderside (ved B) de ydre Lameller C er anbragt;
D == de indre Lameller, der sidder paa Akslen; E = Trykskaal,
paa hvilken Fjederen F presser, hvorved Lamellerne, der kan glide
i Riller, trykkes mod hverandre og »kobler« til. Naar Fjederen pres
ses sammen, ophører Trykket paa Trykskaalen, Lamellerne presse
ikke eller dog mindre intensivt mod hverandre og der »kobles fra«.

Gearskiftemekanismen, er den saakaldte Klokobling,
der virker derved, at en Staalkonus, der er forsynet med
en eller flere »Kløer« (fremstaaende Knaster) bringes til
at gribe ind i nogle til Kloerne svarende Hulheder paa en
anden Staalkonus. Denne Koblemaade er saaledes ikke
af samme elastiske Art, som de foran nævnte, og tjener
derfor ikke det samme, men et noget forskelligt Formaal.
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Paa nogle Motorcykler dirigeres Koblingen fra Styret,
medens andre Fabrikanter foretrække en Fodkobling
som den mest ideelle. Mange af de nyere Modeller har

Fig. 49 og 50. A = Aksel; B = ydre hule Aksel; C = ydre Lameller;
D = indre Lameller. Til venstre: Fjederen er presset sammen,
Lamellerne er uden Forbindelse med hverandre, der er »koblet fra«;
til højre; Fjedren presser Lamellerne sammen, der er »koblet til«.

baade Haand- og Fodkobling, og Haandkoblingen udøves
da undertiden ved en udfor Motoren anbragt Koble
stang.
Gearsystemer.
Benzinmotoren har den uheldige Egenskab at udvikle
mindst Kraft netop, naar der er Brug for al den Motor
styrke, der kan ønskes. Naar en Motorcykle kører op ad
en lang sejg Bakke eller paa tung sandet Vej med Side
vognen fyldt og med Passager paa Bagsædet, vil Mo
toren give sig til at gaa langsommere og langsommere og
udvikle mindre og mindre Kraft, hvor megen Gas man
end giver den, og den vil under vanskelige Forhold ende
med at gaa helt i Staa og opgive Ævret, udmattet og over
belastet. Dette Forhold bunder i, at en Benzinmotor ud
vikler mest Kraft, naar den kan spille op d. v. s., naar
Stemplet gaar hurtigt op og ned, og Krumtappen snurrer
lynsnart rundt. Efterhaanden som Krumtappens Omdrej
ninger daler, svinder Motorkraften uforholdsmæssigt.
En Motor, der med 2000 Omdrejninger af Krumtappen
udvikler f. Ex. 6 H.K., vil ved 1000 Omdrejninger maaske
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kun udvikle 2% H.K. og ved 500 Omdrejninger kun 1 H.K.
eller endnu mindre. Paa lige flad Landevej vil dette kun
medføre, at Motorcyklen kommer til at gaa langsomt,
men paa Bakker og Sandvej, hvor der skal trækkes stærkt
for ikke at gaa endnu længere ned i Fart, vil dette For
hold føre til den før skitserede Situation.
For at faa Motoren til at udvikle al sin Kraft og spille
fuldt op ogsaa, naar den skal trække haardt, har man
indskudt en Gearkasse med 2 eller endnu flere Hastighedsomsætninger, som dog ikke er til for at give Motorcyklen

Fig. 51. Mellemaksel Gear med to Udvekslinger.

større Fart paa Landevejen, men for at give Motoren
større Omdrejningshastighed under vanskelige Forhold,
naar Motorcyklen kører op ad en Bakke eller arbejder
sig gennem tung, sandet Vej.
Hastighedsomsætningen foregaar ved Hjælp af Tand
hjul af forskellig Størrelse og med forskelligt Antal Tæn
der. Disse Tandhjul kombineres med hinanden to og to
enten ved Hjælp af en Klokobling eller ved at forskydes
hen ad en Aksel.
I det Gearsystem, der anvendes til lettere Motorcykler,
er Gearhjulene altid i Indgreb, og Gearskiftningen fore
gaar ved, at en eller to Klokoblinger bringes til at for
binde de forskellige Tandhjul. Naar Klokoblingen ikke er i
Indgreb, staar Gearene paa neutral og Motoren paa Frigang.
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Der findes en Mængde forskellige Gear af nævnte Art
med to eller tre Gear, og hvert større Motorcyklefabrik
har sit særlige patenterede System, til hvis nærmere Be
skrivelse maa henvises til Forhandlernes Instruktions
bøger.
Paa de sværere og paa enkelte af de lettere Motorcykler
anvendes som oftest en Gearkasse med indtil fire Hastig
heder og med et Antal Gearhjul, der er anbragt paa lo
parallelle Aksler. Paa den ene af disse Aksler kan nogle
Gearhjul forskydes ved Hjælp af en Gearskiftemeka-

Fig. 52. Motorcykle-Gearkasse med tre Gear.

nisme, saaledes at de efter Behag kan kombineres med de
Gearhjul, der er anbragt fast paa den anden Aksel. Dette
Gearsystem forudsætter, at Motorcyklen er forsynet med
en af (le elastiske Koblinger, der er omtalt foran.
Et Gearsystem, der tidligere var meget anvendt som
Bagnavsgear i Forbindelse med en Lamellekobling, er
det saakaldte Planetgear, der imidlertid synes at have ud
spillet sin Rolle og er bleven afløst af Gearkassen. Skønt
Planetgearet ser temmelig indviklet ud, er Princippet i
det dog ganske simpelt, men Mekanismen er vanskelig
at skille ad for en Amatør-Motorcyklist, hvorfor det er
tilraadeligt at henvende sig til en Fagmand, hvis der bli
ver noget ivejen med saadanne Gear.
Hans Meyring: Motorcykling.
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Gearskiftningen foregaar i de fleste Tilfælde ved Haan
den og enten fra Styret ved Hjælp af et Bowdentræk
eller ved Hjælp af en Gearskiftestang. Paa hypermoderne
Maskiner findes ogsaa Gearskiftning ved Hjælp af Knæene.

Fodstarter.
Naar undtages adskillige lette Motorcykler er saa godt
som alle moderne Maskiner forsynet med en Fodstarter,
der undertiden benævnes Kickstarter efter det engelske
Motorsprog.
Fodstarteren er traadt i Stedet for de gammeldags
Pedaler og tjener ligesom disse til at starte Motoren.
Den er ofte bygget sammen med Gearkassen og danner
et integrerende Hele med denne. Den betjenes af Motor
cyklisten, naar han sidder i Sadlen eller staar ved Siden
af Maskinen. Naar der trædes rask ned paa Fodstarteren,
drives ved Hjælp af en Tandhjulsforbindelse Mellemakslen og dermed Motorakslen rundt, og Motoren gaar i
Gang paa samme Maade, som naar en Chauffør drejer
rundt med Startsvinget paa sin Automobil. Naar FLxplo-sionerne begynder, udløses Forbindelsen mellem Fod
starter og Motor automatisk, og Fodstarteren bringes ved
Hjælp af en Fjedermekanisme lilbage til sin oprindelige
Stilling.
Paa enkelte Motorcykler er der i Stedet for Fodstarter
et Haandsving til Start af Motoren.
Smøring.
Smøring af den Kobling, der er den mest anvendte paa
Motorcykler, nemlig Lamellekoblingen, er en vigtig Sag,
idet Lamellerne, naar de er tørre, binder sammen og for
hindrer Frakobling af Motoren. Der skal til Smøring af
denne Kobling anvendes en fin ganske ren Olie som
f. Ex. Ricinusolie (ogsaa kaldet amerikansk Olie), der
ligeledes med Fordel kan anvendes til Smøring af PlanetBagnavsgear.
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Til Smøring af Gearkassen skal enten anvendes en
temmelig tyktflydende Olie eller en Blanding, bestaaende
af en Trediedel Konsistensfedt og to Trediedel ikke for
tyktflydende Olie.
Naar ny Smørelse skal paafyldes Gearkassen, er det tilraadeligt at rense den gamle ud ved Hjælp af Petroleum,
ved hvilken Lejlighed der er god Anledning til at kaste
et kritisk Blik paa Gearhjulenes og Klokoblingens Til
stand.
For at holde Smørelsen inde i Gearkassen er det af
Vigtighed, at denne er tæt i alle Sammenføjninger, som
derfor maa være forsynede med gode Pakninger. Naar
Olien gaar ud gennem Aksellejerne skyldes det under
tiden, at Luften i Gearkassen, der opvarmes under Gear
hjulenes hurtige drejenrundt, bevirker et forøget Tryk,
der presser Olien ud. Fejlen kommer af, at det lille Luft
hul, der findes foroven paa Gearkassen er tilstoppet af
Snavs, eller af, at dette Lufthul helt mangler.
Hvis det hænder, at Klokoblingen glider, skyldes dette
ikke — hvad noget kunde antage —, at der er smurt for
meget, men at Klokoblingen er slidt. En Gearkasse skal
fyldes trekvart med Olie, og det maa paases, at der altid
er saa megen Olie, at Tandhjulene kan dyppe ned deri.
De forskellige Kugle- eller Rullelejer, der horer med til
Kraftoverføringen, skal smøres med tynd Cylinderolie
eller almindelig Cykleolie. Hjul-Navene smøres bedst
med opvarmet tyndtflydende Konsistensfedt,- der sprøjtes
ind med en Oliepumpe, og som efter sin Afkøling bliver
stivere og danner Kager, der hindrer Støv og Snavs fra
at trænge ind i Lejerne.
Baade Kobling og Gear maa manipuleres med Forsig
tighed af Motorcyklisten. Raa og uforstandig Behandling
medfører, at de begge hurtigt slides og maa repareres.
Nærmere heroin vil findes i Kapitlet om Kørsel.
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8. KAPITEL.

Kølesystemerne og deres Betydning.
Under Motorens Gang opstaar der en stærk Hede, der
hidrører dels fra de hurtigt oven paa hverandre følgende
Gaseksplosioner, hvis Temperatur jo er over Flamme
punktet, og dels fra det Arbejde, der udøves under Kom
pressionstakten. Denne Hede maa nødvendigvis bort
ledes om ikke helt saa dog til en saadan Grad, at den ikke
er større end tilladelig for at Motoren kan funktionere
normalt.
Den almindelige Afkølingsmaade er ved Motorcykler:

Luftkøling.
Denne Kølingsmetode er baseret paa den Kendsgerning,
at jo større Del af et Legeme, der er udsat for Luftpaavirk
ning, desto større Afledning vil der være for den Varme,
Legemet maatte indeholde. Varmer man saaledes en Jærnplade og Jærnbolt af samme Vægt, vil den første blive
kold langt før den sidste. Følgende dette Princip for
syner Motorcyklefabrikanterne Motorerne med mange
flade Ribber, der er støbt sammen med Cylinderen, og som
bevirker, at denne faar en mange Gange større Luftpaavirkningsflade, end den glatte Cylinderoverflade har.
For at gøre Kølefladen endnu større har man kon
strueret flade Aluminiums Radiatorer, der anbringes
mellem Motorens Ribber. Disse Radiatorer, der under
visse Forhold kan gøre god Gavn, er fremstillede af Alu
minium, fordi dette lette Metal er en god Varmeleder;
en anden Opfinder har konstrueret Spiralfjedre af Kob
ber, der ligeledes bliver anbragt mellem Ribberne,
og som ogsaa siges at være ganske effektive. Paa mo
derne Maskiner, der holdes i god Orden, er der ikke megen
Brug for disse forskellige Varmeledere. De faste Ribber
vil i de allerfleste Tilfælde kunne besørge deres Funk
tioner godt nok og holde Motoren nede paa en passende
Temperatur.
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Enkelte Mærker Motorcykler er forsynet med
Vandkø1ing
ligesom det overvejende Flertal af Automobilmotorer.
Vandkølesystemet giver en meget effektiv Afkøling af
Motoren, og det hævdes, at der derved spares baade paa
Forbruget af Benzin og Olie, ligesom. Kulafsætningen
inden i Cylindrene og paa Stemplerne for en Del undgaas.
Ulemperne ved vandkølede Motorcykler bestaar i, at
det temmeligt komplicerede Kølesystem — foruden at
være temmeliat kostbart — ogsaa forøger Motorcyklens
Vægt. Desuden kan Radiatoren let blive beskadiget
(ved Væltning o. 1.), og er da ikke ganske let at reparere,
ligesom Kølevandet fryser til Is i Frostvejr. For at undgaa
den sidste Kalamitet, der paa Grund af, at Is har større
Rumfang end Vand, kan bevirke Sprængning af Køle
systemet, maa man tappe Vandet af Radiatoren, naar
Maskinen stilles i Garage paa en Aarstid, hvor Frostvejr
kan indtræde. Vandets Frysning kan dog forhindres ved
at blande det med Glycerin og Spiritus i Forholdet 17%
Glycerin, 17% Spiritus, 66% Vand eller ved at lave en
Kølevandsblanding af 200 gr Glycerin og 150 gr tvekul
surt Natron til hver Liter Vand. Glycerinen skal helst
have en Vægtfylde paa omkring 1,25.
Er en vandkolet Motorcykle ikke forsynet med en Antifryseblanding, bør man i Frostvejr lægge en Frakke e. 1.
omkring Radiatoren, naar Maskinen holder stille i fri
Luft eller i et uopvarmet Lokale for kort Tid.
Til Kølevand er det tilraadeligt, saavidt muligt at an
vende blødt (d. v. s. lidet kalkholdigt) Vand, der natur
ligvis skal være ganske fri for Urenheder. Destilleret
Vand er godt til Kølevand, men kogt Vand fra Vandposten
er ogsaa fortræffeligt. Det kalkholdige Vand afsætter
under Opvarmningen Kedelsten i Radiatoren og Vand
kappen, og da disse paa en Motorcykle har saa forholds-
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vis smaa Dimensioner, kan der let opstaa Hindringer
for Vandets frie Cirkulation. Da der stadigt fordamper
Vand under Kørslen, maa man sørge for at fylde efter,
saa at Køleren stadigt har Vand nok.
Vandkølesystemet bestaar i Hovedtrækkene af en Ra
diator, der er Magasin for Kølevandet, og af en Vand
kappe, der er støbt uden om Motorens Cylindre, og hvor
igennem Vandet cirkulerer og optager den Hede, Cylin
drene afgiver.
Radiatoren eller Køleren er bygget op af Celler eller
Rør, mellem hvilke Luften kan blæse. Køleren er anbragt
foran paa Motorcyklen eller paa begge* Si der af Motoren,
men altid saaledes, at Luften under Kørslen frit kan
komme til. Vandet bliver opvarmet i Vandkappen om
kring den hede Motor og stiger saa tilvejrs op i Radia
toren, hvor det under Luftens Indvirkning paa Cellernes
eller Rørenes store Køleflade afgiver en Del af sin Varme.
Fra Radiatoren løber det afkølede Vand hen til Vand
kappen igen og bliver der opvarmet, hvorefter Kreds
løbet fortsættes.
Kølevandet kan drives rundt i denne Kredsgang af en
lille Pumpe, der trækkes af Motoren, men paa Motor
cykler anvendes i Reglen ingen Pumpe, idet Vandet au
tomatisk gaar rundt efter den fysiske Lov, der siger at
varmt Vand stiger opad og koldt Vand synker til Bunds
som det tungeste (Termosifon-Systemet).
Overhedning.
Motorcyklisten selv har en ikke ringe Betydning for
Motorens Køling. Han kan ved sin Kørsel gøre meget til at
Motorens Temperatur holdes passende nede. Det spiller
saaledes en stor Rolle, om han kører med den rette Gas
blanding, og om han smører tilbørligt og med den rette
Olie. Naar Motoren arbejder haardt, og der ofte køres
paa lavt Gear i stærkt bakket Terræn, i Modvind eller
med stort Læs paa, vil den trænge til langt mere Olie
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end under sædvanlige Forhold, hvis den da ikke skal
blive overhedet.
Naar en Motor bliver overhedet, indtræder der en
hel Del uheldige Omstændigheder, der — hvis de faar
Lov at udvikle sig — kan blive skæbnesvangre i første
Instans for Udsigten til at komme hjem ved egen Kraft,
og i anden Instans for Motorens Brugbarhed overhovedet.
Overhedning betyder, at Olien forkulles og holder op
med at smøre, at den indsugede Gas pludselig udvides
voldsomt i Cylinderen og derved forhindrer, at den regu
lære Gasmængde bliver suget ind, hvilket igen betyder
en kraftløs Eksplosion. Overhedning kan desuden udtørre
Olien i Motorens Rulle- eller Kuglelejer og disse kan da
»brænde fast«, saa at det haarde Metal i Lejerne smeltes,
medens Udblæsningsventilerne bliver gjort skøre af Heden
og brækker itu.
Mærker Motorcyklisten, at hans Motor er bleven for
varm — og Erfaringen vil snart lære, ham, hvornaar
dette sker — maa han stoppe op med standset Motor og
give denne Lejlighed til at blive afkølet.
Ved Kørsel ned ad Bakke kan det undertiden være
hensigtsmæssigt at standse Motoren og lade Maskinen
rulle ned ad ved sin egen Vægt. En saadan hurtig Bevæ
gelse bevirker en stærk Afkøling. Ved Foden af Bakken
kobles Gearet forsigtigt til igen, efter at Farten er gaaet
noget ned.
Man vil snart lægge Mærke til, at en Motor helst skal
være lidt varm for at starte nemt og gaa rigtig fint,
særligt ved Vintertid. En varm Motor er altsaa ikke af det
Onde, idet Karbureringen af Benzinen foregaar bedre,
naar Karburatoren kan blive tilført Varme fra Motoren.
Det er kun Overhedning, der skal undgaas, men Faren
for, at denne skal indtræde, er ikke stor paa moderne
Motorcykler, der holdes godt og køres godt.
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9. KAPITEL.

Smøringen.
Smøringen er af allerhøjeste Betydning for en Motorcykles Velfærd, Holdbarhed og gode Gang. Under den
tekniske Udvikling af de tohjulede Motorkøretøjer var
Smøringen imidlertid i lang Tid Stedbarn, og først i de
senere Aar har Udviklingen ogsaa taget Fart paa dette
Omraade, saa at man nu er ved at gaa over til den auto
matiske Smøring, der i det hele og store passer sig selv og
ikke er afhængig af Motorcyklistens mere eller mindre
gode Omtanke.
Smøringen foregaar hovedsageligt for at formindske
Gnidningsmodstanden mellem de forskellige roterende
eller mod hinanden gnidende Metaldele, der for at undgaa direkte Berøring overtrækkes med en tynd Oliehinde.
Oliens smørende Egenskaber afhænger af:

1) at den er fri for Syre, Vand og andre fremmede
Bestanddele,
2) at den besidder tilstrækkelig Viskositet (d. v. s.
Tykflydenhed) og er af slibrig Substans samt
3) at den er modstandsdygtig for Paavirkninger af
Tryk og Temperaturforandringer.
Olie kan undersøges ved at lade nogle Draaber af for
skellig Slags løbe ned ad et noget skraatstillet Stykke
Blik. Den Olie, der løber ud i den længste Streg, er den
mest slibrige. For at konstatere om Olie er syrefri, skal
man dryppe nogle Draaber af den paa en blankpudset
Messing- eller Kobberplade. Har der efter 5—6 Dages
Forløb dannet sig en intensivlysegrøn Afsætning paa
Pladen, medens Olien ogsaa selv er bleven lysegrøn, inde
holder den Syre, der hurtigt vil indvirke skadeligt paa
den Motor, den skal smøre.
Disse Undersøgelser kan en Motorcyklist som oftest
spare sig, hvis han vil gøre sig til Regel kun at købe den

bedste Slags Olie i forseglede Dunke af et anerkendt
Mærke uden Hensyn til, om han maaske kan spare Penge
ved at købe en anden Olie. Sparsommelighed paa dette
Omraade kan kun dreje sig om Ører, men en Motor
reparation paa Grund af daarlig Smøring kan dreje sig
om mange Kroner.
Til luftkølede Motorer anvendes tykkere Olie end til
vandkølede, og om Sommertiden anvendes tykkere Olie
end i den koldere Aarstid.
Hvilken Art Olie, der skal anvendes i de forskellige
Maskiners Motorer, vil Fabrikanten eller Forhandleren
give Anvisning paa. Hvis saadan Vejledning ikke kan
faas, maa man experimentere sig frem med forskellig
Olie for at blive ved den, som giver Motoren den bedste
Gang efter ens Skøn.
Hvorledes der smøres.
Smøringen foregaar næsten altid paa følgende Maade:
üer tilføres Krankkassens Oliesump et Kvantum Olie,
som Svinghjulet eller Krankakslen under deres hurtige
Omdrejninger dyppe ned i og kaste op til alle Sider, og
da særligt paa Cylindervæggene.
Tidligere var man af den Mening, at det var tilstræk
kelig at skære nogle Smøregange i Akslen for derved at
smøre Motorens Lejer etc., men nu gaar man mere grun
digt tilveje og har paa alle indvendige Motordele lavet
Grovninger, Fluller og Oliekanaler, saa at der med fuld
Sikkerhed kommer rigelig Olie til alle bevægelige Dele.
Paa nogle Motorer løber Olien ned i Krankkassen efter
først at have smurt Ventilløftemekanismen og efter at
have forsynet Krankakslen med Smørelse gennem en
særlig Kanal.
At gaa længere ind paa de forskellige Systemer er uden
Interesse for Motorcyklisten, saameget mere som han
sjældent eller aldrig vilde mærke noget til disse Forhold,
naar han blot holder sig til god Olie, og tilfører Krank-
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kassen tilstrækkeligt Mængde af den ved Hjælp af den
Haandpumpe, der er anbragt ved Oliebeholderen.
Det sidste er imidlertid ikke saa let som det lyder.
Nogle Motorer kræver mere Olie end andre; og Tilførslen
skal ikke være lige stor under alle Forhold. Kun Praksis
kan lære Motorcyklisten, hvor meget Olie han skal give

Fig. 53. Haand-Smørepumpe.
A = Pumpehaandtag; B = Møtrik som skrues op, naar Pumpen
skal renses; C = Pumpestemplet; G = Kugleventil; H = Kanal
til Olierøret; F = Læderskive; E = Huller til Oliens Oppumpning;
L = Møtrik med Skruegang. Naar Haandpumpen trækkes op,
vil der blive suget Olie op gennem Hullerne E og forbi Læderskiven
F. Naar Pumpen trykkes ned, vil Læderskiven forhindre Olien i
at lobe tilbage, Kugleventilen vil aabne sig og gennem denne og
Oliekanalen II vil Olien blive presset ned til Motoren.

sin Motor til enhver Tid. Den gamle Regel at give Mo
toren en pumpefuld Olie for hver femten Kilometer, kan
være meget god, men den har den Fejl, at den giver Mo
toren for megen Olie straks og holder den paa Smalkost
ved Slutningen af de femten Kilometer. Det er derfor
bedre at ændre Reglen og give Motoren en halv Pumpefuld hver 7—8 km eller en kvart Pumpefuld hver fjerde
km. Det er naturligvis bedre i Tvivlstilfælde at give Mo-
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toren en halv Pumpe fuld af Olie end at risikere, at Stemplet
»brænder fast«. For megen Olie til Stadighed afsætter
rigeligt med Kul i Cylinderne og soder Tændrørsspidserne tii, saa at Tændingen kommer i Uorden, medens
for lidt Olie kan betyde et udbrændt Leje eller en knæk
ket Plejlstang, og det sidste er langt værre end det første.
Smørepumpen er indrettet saaledes, at der kommer
Olie op i Pumpen fra Oliebeholderen, naar Pumpen træk-

Fig. 54. Halvautomatisk Smørepumpe.
Foroven ses Pumpestangen, der gaar ned i selve Pumpen. Til ven
stre ses Draabeviseren, der har Glasvæg, og som foroven har en
Stilleskrue, der kan stilles til at regulere Olietilforslen. Forneden
er Begyndelsen til Olierøiet vist.

kes op. Naar Pumpen trykkes ned, lukkes Røret til Be
holderen automatisk, medens der ligeledes automatisk
aabnes for Tilførslen til Krankkassen. Paa ældre Maskiner
foregaar denne Manøvre ved Hjælp af to Haner, som skal
lukkes op og i med Haanden.
Denne Pumpesmøremaade har saa mange Mangler,
at man forlængst har forsøgt andre Veje. En betydelig
Forbedring var Indførslen af den halvt-automatiskc
Smøremaade, der imidlertid ogsaa kræver, at Motor
cyklisten med Haanden skal pumpe Olie ud af Oliebehol-
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deren. Den oppumpede Olie gäar ikke ned i Krankkassen
straks, men ind i et Glasrør, hvorfra den draabevis eller i
jævn Strøm føres til Krankkassen. Afløbet kan reguleres
ved Hjælp af en Skrue, der sidder ovenpaa et Dryppeglas, gennem hvilket man kan kontrollere Olietil
førslen.
Der er forskellige andre Slags halvt-automatiske Pum
per end den her anførte, men alle har de den Fejl, at det
er Motorcyklisten og ikke Motoren selv, der bestemmer,
hvormeget eller hvor lidt Olie, der skal tilføres Krank
kassen til enhver Tid. At lade Motoren bestemme Smø
ringen opnaas kun ved de mekaniskvirkende Smøreapparater, der ved Hjælp af en af Motoren dreven Pumpe
tilfører saa meget Olie, at der altid er samme Olieniveau
i Krankkassen.
At beskrive Enkelthederne ved de mekaniske Smøre
apparater vil betyde det samme som at gennemgaa de
forskellige Motorcyklers Smøring; thi omtrent hvert
Fabrik har sin patenterede Smøremaade, for hvis Detail
ler der maa henvises til Katalogerne. De forskellige
Smøreapparater er imidlertid saa godt konstruerede,
at Motorcyklisten sjælden eller aldrig vil komme til al
beskæftige sig med deres Mekanik.
Til at kontrollere Mængden af Olie i Tank og Krankkasse findes der ofte anbragt Oliestandsglas eller et lille
Vindue.
Smøring af Totaktsmotorer
sker paa nogle Maskiner ved simpelthen at blande et
bestemt Kvantum Olie i Benzinen og hælde det hele paa
Benzintanken. Olien blandes bedst med Benzinen, naar
man gaar frem paa denne Maade; men det kan ogsaa lade
sig gøre at komme Olien direkte paa Benzintanken. Der
skal bruges en ganske bestemt Mængde Olie til hver
Liter Benzin. Hvormeget — varierer for de forskellige
Maskiner og oplyses af Forhandleren. Olien bliver suget
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ind i Cylinderen sammen med Gassen og afsætter sig som
Draaber paa Cylinderens Sider, paa Aksler etc.
Smøremaaden er meget effektiv, men lader sig kun bruge
ved forholdsvis smaa Motorer.
Smøring i Almindelighed.
En ny Maskine skal smøres rigeligt paa de første Par
Hundrede km, den gaar paa Landevejen, og uden Skade
saa stærkt, at det ryger fra Udblæsningsrøret. Naar man
har kørt omkring 800 km, skal Olien tappes ud ved Hjælp
af den Hane eller Bundmøtrik, der sidder i Bunden af
Krankkassen, og ny Olie skal fyldes paa. For hver 1500
km skal Olierøret skrues af Krankkassen, og der skal
ved Hjælp af Oliesprøjten sprøjtes Petroleum ned i Krankkassen, saaledes at al gammel Olie og Urenheder gaar ud
sammen med Petroleumen. Olietanken skal ogsaa af og
til renses med Petroleum, efter at den er tømt for Olie.
Der bør iagttages, at Krankkassens Pakninger slutter
tæt, saa at Olien ikke driver ud.
I det foregaaende er der væsentligt talt om Smøringen
af Motoren, men det maa ikke glemmes, at der ogsaa er
andre bevægelige mekaniske Dele paa en Motorcykle,
og at de alle skal have deres Omgang Olie med passende
Mellemrum og, da for megen Smøring her slet ingen Skade
kan gøre, hellere for tidt end for sjældent. Smøring af Gear
og Kobling vil blive behandlet ved Omtalen af dc paa
gældende Dele.

10. KAPITEL.

Motorcyklens Stel etc.
Den første Motorcykle blev fremstillet ved at sætte
en lille Motor ind i et almindeligt Cyklestel; og svært har
det været for Konstruktørerne at give sig til at gaa den
omvendte Vej og konstruere et Stel, egnet til at bære
en Motor og samtidigt til at byde de størst mulige Be-
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kvemmeligheder for Manden i Sadlen under hans hur
tige Rejse over ujævn Vej.
Paa de nyere Motorcykler er der dog ikke meget til
bage af »Cyklen«. Pedalerne, der forhindrede den prak-

Fig. 55. Nyeste Type engelsk Motorcyklestel med Affjedring for og
bag'Jved Hjælp af Bladfjedre. Det dobbelte Understel danner en
udmærket Ramme til Anbringelse af Motoren, der ved Hjælp af
Underskærme er beskyttet mod Vejsnavs.

tiske lave Saddelstilling, er borte; den enkelte Stelramme
med de lige Linier er borte og afløst af en Kombination
dobbelte, krumme eller skævtstillede Stelrør, der danner
en solid Ombygning om Motor-, Benzin- og Olietank.
Aff j edri ng.
Den store fjedrende Saddel har ikke været nok til at
gøre Kørslen bekvem for Motorcyklisten, hvis Hænder
og Arme bragtes i en dirrende Bevægelse af Styret, som
fulgte Forhjulets raske hoppende Bevægelser over Sten
og ned i Vej huller. Konstruktørerne fandt derfor paa at
anbringe en fjedrende Forgaffel, som tog de værste
Rystelser bort fra Styret.
Der er mange forskellige Systemer af fjedrende For
gafler. Nogle har aabne Spiralfjedre ,lodret eller vandret
stillede; andre har Spiralfjedre, der er lukkede inde i
sammenskydelige (teleskopiske) Rør, medens andre er
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forsynede med et System af lagdelte Bladfjedre (i Lig
hed med almindelige Vognfjedre).
En god Forgaffelfjedririg maa kun give Bevægelse op
og ned, men derimod ingen Sidebevægelser, som gør Sty
ringen og Kørslen usikker. Nogle Forgaffelfjedringer er
forsynet med Kontrafjedre, der kun træder i Virksomhed

Fig. 56 og 57. Forskellige Systemer fjedrende Forgafler.

naar et særligt slemt Bump fra et dybt Vej hul eller fra
en Jærnbaneoverskæring har presset de andre Fjedre
helt sammen.
Paa mange moderne Maskiner, baade af Svær- og Mel
lemvægtsklassen, er indbygget en Bagstelsfjedring,
som i høj Grad virker til at gøre Motorcyklekørsel lige
saa behagelig som Automobilkørsel.
Bagstelsfjedringen virker i de allerfleste Tilfælde gen
nem to Bladfjedre, der er udspændt mellem Bagstellet
og en særligt konstrueret Baggaffel, men Konstruk-
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tionen varierer imidlertid stærkt paa de forskellige Mær
ker Motorcykler.
Baade For- og Bagstelsfjedringen er forsynet med
Fedtkopper, som holder de glidende Dele i Affjedringen
smurte.
En god Saddel bidrager ikke ringe til behagelig fjed
rende Kørsel; og det er derfor af Vigtighed at have sin
Maskine forsynet med en første Klasses Saddel, hvis Slør-

Fig. 58. Fjedrende Baijslel paa amerikansk Motorcykle.

reise og Fjedre maa rette sig efter vedkommende Motor
cyklists Vægt.
Saddelstillingen skal være saa lav som muligt med
tilbørligt Hensyn til Rytterens Benlængde.
Paa nogle Maskiner er Fodhvilerne affjedrede og for
bundne med Saddelen saaledes, at det hele fjedrer i Takt.
Der har endvidere med større eller mindre Held været
forsøgt at bruge fjedrende Styr.
Samtidigt med den forbedrede Affjedring paa Motor
cyklen har Sidevognens Affjedring undergaaet betydelige
Ændringer til det bedre, og særligt er der taget Hensyn
til at frembringe Balance i Forholdet mellem Affjedringen
for og bag paa Sidevognen, saa at den moderne Sidevogn

89
ikke har en vippende Bevægelse op og ned ligesom en
Fragtdamper i Krapsø.

Dame-Mot or cykler
adskiller sig kun i Stelformen fra den almindelige Motor
cykle, idet de af Hensyn til det kvindelige. Skørt er bygget
med aabent Stel, hvorved del ogsaa opnaas, at Damerne
let kan placere sig i Sadlen.
Skønt Indførslen af Kobling og Gear har gjort Motor
cykling tilgængelig for Damer, har kun faa givet sig til at

Fig. 59.

Type paa fjedrende Sadelpind.

dyrke Motorkørsel uden ganske lejlighedsvis, og de, der
kører, har som oftest foretrukket den almindelige Motorcykle som den mest praktiske og har indrettet deres Paaklædning derefter. Den særlige Damemotorcykle har der
for kun fundet ringe Udbredelse.
Til Stellet i videre Forstand hører

Skærmene,
der tjener til at beskytte Mand og Motor mod at blive
tilsmudskede af Vejsnavs. Paa moderne Motorcykler er
Skærmene store og vide nok til at opfylde dette Formaal,
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og desuden er paa nogle Mærker anbragt særlige Underskærme under Motoren samt skraat stillede Skærme fra
Fodhvilerne op mod Styret, og beskytte saadanne Skærme
baade mod Snavs og Lufttrækket.

Fodhvilerne,
paa hvilke Fødderne anbringes under Korslen, kan enten
bestaa af Staalrør, monteret med Gummistykker eller af
Fodbrædder, beklædt med riflet Aluminium, hvilke

Fig. 60. Type paa kombineret Affjedring af Fodhvilere og Saddelstelrør.

sidste byder den Fordel, at Rytteren kan skifte Indstil
ling, medens han kører.
Begge Arter Fodhvilere er ofte indstillelige for at kunne
tilpasses til Rytterens Benlængde.

Stative nie.
Svære Motorcykler har som oftest baade et For- og el
Bagstativ, medens lette Maskiner nøjes med et Bag
stativ.
Stativerne tjener dels til at afbalancere Motorcyklen,
naar man stiller den fra sig, og dels til Hjælp under Re
paration af Gummiringene. Stativerne kan slaas op —
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undertiden automatisk — og holdes fast i en paa Skær
mene anbragt Stativholder, naar de er ude af Brug.
Bagagebærer
findes som oftest anbragt over Bagskærmen, afstivet ned
til Baghjulsakslen. Den oprindelige Mening med dette
Apparat er dog som oftest fraveget, idet det nu anvendes
som Sæde for en Passager.
Bremserne,
der danner en vigtig og uundværlig Del af Motorcyklen,
kan være konstruerede paa forskellig Maade, nemlig
enten som Friktionsbremser, der virker paa Fælgene og
paa den indvendige Del af den store Baghjulsremskive,
eller som Baandbremser, der virker ved, at et med Fiber
eller lignende Materiale fodret Staalbaand klemmes
sammen om en ved Baghjulsnavet anbragt Bremsetromle.
Motorcykler er altid forsynet med to Bremser, hvoraf
den ene som oftest er en Fodbremse og den anden en
Haandbremse.
Da det er af største Betydning for sikker og farefri
Kørsel, at Bremserne altid er i Stand til at funktionere
upaaklageligt, bør de jævnligt efterses og prøves samt
om nødvendigt forsynes med nye Bremseklodser eller spæn
des. Det maa passes, at der ikke kommer Olie eller Fedt
til Bremserne, som derved sættes ud af Funktion.

Styret
kan have forskellig Form, eftersom Motorcyklen er en
Turistmaskine eller et Sportsapparat. Styret paa først
nævnte Art Motorcykler er anbragt saaledes, at Motor
cyklisten kan indtage en bekvem oprejst Stilling i Sadlen.
Styret kan i Reglen stilles højere eller lavere i Styre
hovedet ligesom paa en almindelig Cykle.
Paa Styret er anbragt de forskellige Haandtag til
Haandbremse og Kompressionsløfter samt Regulato-
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rerne til Tænding, Gas- og Lufttilførsel, Kobling og Gearskiftning. Disse Haandtag og Regulatorer virker ved
at en i et hult Overtræk anbragt bøjelig Staaledning
(de saakaldte Bowdentræk), der staar i Forbindelse
med Bremse, Tænding etc., bevæges.
Paa andre Typer Motorcykler reguleres Kobling, Bremse
etc. ved at dreje paa selve Styrets Haandtag, der ofte er
af Gummistof.
Lyddæmper.
En anden nødvendig ikke-mekanisk Del paa en motorcykle er Lyddæmperen eller Lydpotten, der er anbragt i
Forbindelse med Udblæsningsrøret og tjener til at dæmpe
Knaldet fra Motorens Eksplosioner ned til det mindst
mulige. Lydpotten bestaar af en i flere Rum delt Metal
beholder, der ender i et Metalrør, som fører Udblæsnings
gassen ud i Luften. Lydpottens Rum staar i Forbindelse
med hverandre ved smaa Huller, og Lyden dæmpes ved
at Gassen faar Lov til at udvide sig sukcessivt gennem
disse Huller.
Ved Hjælp af en Anordning til aaben Udblæsning
kan Gassen frit sendes ud i Luften, som derved bliver
fyldt med en øredøvende Larm. »Fri Udblæsning« er det
i mange Lande forbudt at køre med, og overalt betragtes
den Motorcyklist, der ubetimeligt gør Brug af fri Ud
blæsning, som en udannet og ubehøvlet Person.

11. KAPITEL.

Luftringene.
Luftringene er stadigt Motorcyklens »Achjlleshæl« og
Aarsagen til 90% af de ufrivillige Standsninger paa Lande
vejen. Men skønt der ikke er sket større Forandringer i
Ringenes Konstruktion i de senere Aar, er Kvaliteten
dog forbedret saa meget, at Punkteringer og andre Ring-
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skader nu er forholdsvis sjældne, nåar Ringene holdes
passende oppumpet og er monteret rigtigt paa Fælgene.
Ringenes Konstruktion.
Luften, som Motorcyklen kører paa, er ved Hjælp af
Luftpumpen sammenpresset inden i Luftslangen, der
skal være forfærdiget af bedste Gummi i passende Tyk
kelse. Dækket, der sidder udenom Slangen, er kun til
for at beskytte denne mod Overlast, og bestaar af flere

Fig. 61. Gennemsnit af en riflet Motorcyklering.
a = Slidbanen af svært Gummi; b = Lærredslag; c = Luftslangen.
Under Slangen ses Dækvulsterne, hvoraf den ene er forlængst i et
Overfald, der omslutter den af Slangen, der vender ind mod Fælgen.

Lag imprægneret Lærred, der er vulkaniseret sammen
med en Slidbane af svær Gummi.
Dækket fastholdes paa Fælgen ved en Vulst, der passer
ind i den ombøjede Fælgkant, som fuldstændig skal om
slutte Vulsten, da Dækket ellers glider rundt paa Fælgen.
Paa store Maskiner støttes Dækket undertiden ved to
eller tre Dækholdere, men i Reglen vil Luftslangens Tryk
mod Dæk og Fælg være tilstrækkelig til at holde Vulsten
fast i Fælgkanten.
Antiskriddæk.
For at gribe bedre fast i Vejen er Dækkets Slidbane
som oftest forsynet med Riller paa tværs eller langs eller
med Gummiknopper. Ganske glatte Dæk er de hurtigste
at køre paa, men de anvendes ikke ofte, da de er tilbøje-
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lige til at glide paa' vaad eller slibrig Vejbane. De tidligt
meget anvendte Skriddæk med Staalknopper er nu af
løst af Gummiknopdæk eller af Dæk med baade Staalog Gummiknopper. Staalknopdækkene er udmærket sta
bile til Kørsel paa makadamiseret Vej, men paa Stenbro
og Asfalt er de meget tilbøjelige til at skride ud, lige
som de bliver saa hede i varmt Vejr, al eventuelle Lapper
paa Slangerne smeltes af. De kombinerede Staal- og Gummi

Fig. 62. Tre Typer Motorcykledæk.
Til venstre kombineret Staal- og Gummiknopdæk; i Midten let riflet
Dæk; til højre svært Gummiknopdæk.

knopdæk er derimod ved at blive meget populære, da de
staar godt fast paa næsten al Slags Vej.
Det er særligt Udskridning af Baghjulet, der skal for
hindres, og Baghjulet maa derfor altid være forsynet
med et effektivt Antiglidedæk. Det er fornuftigst at sætte
Antiskriddæk paa begge Hjulene og bytte Dækkene
om, saa snart Bagdækket begynder at blive slidt og al
miste Knopper og Riller. Udskridning af Forhjulet er
forholdsvis sjældent, naar de kores med Fornuft.

Luftringenes Dimensioner.
En Motorcykles Ringe skal have en til Motorcyklens
Vægt og Hestekraft passende Dimension. Er denne for
lille, optages Vejens Ujævnheder ikke af Ringens Elasti
citet, og Kørslen bliver højst ubehagelig for Motorcyk
listen. Er den for stor, danner Ringen en Slags Bremse
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paa Farten og er tilbøjelig til at skride ud paa slibrig
eller løs Vej og i Sving. Da de smaa Dimensioner slides
meget hurtigt, er det dog anbefalelsesværdig! at bruge
en saa stor Ringdimension, som lader sig forene med Motor
cyklens llestekraft og sikker Kørsel, saa meget mere som
man derved yderligere bliver garanteret mod Punk
teringer.
Til lette Motorcykler med fra 2 til 2% UK vil Ringe
paa 2 eller hellere 2% engelsk Tomme være passende,
medens Maskiner af Mellemklassen (op til 4 HK) bør
være forsynet med 2% Tommes Ringe. De svære Maskiner
paa 6 HK og derover kører bedst paa tre Tommers Ringe
eller paa lette Automobilringe af Dimensionen 650 +
65 m/m.
Til Kørsel med Sidevogn og Bagsædepassager kan
Ringdimensionen næppe gøres for stor.

Ringøkonomi.*
Foruden at anvende en svær Ringdimension er det af
stor Vigtighed for Ringenes Holdbarhed at holde dem
saa haardt pumpede som Forholdene tillader det, føl
gende den gyldne Regel: at man skal køre paa Luft og
ikke paa Gummi. At køre paa bløde Ringe medfører tal
rige Punkteringer og er i det hele ganske ødelæggende
for Dækkene, da Ringene stadigt trykkes ud af Form,
hvorved Lærredslagene i Dæksiderne presses sammen
og efter kort Tid Forløb brækkes over. Bagringen, som
bærer Hovedparten af Vægten og desuden sidder paa
Drivhjulet, skal være haardere pumpet end Forhjulsringen, og desto haardere jo mere Vægt, der i Form af
Sidevogn, Bagsædepassager etc. hviler paa den. Det bedste
Middel til at kontrollere Oppumpningen med er en Trykmaaler. Hvor stor Tryk en Ring skal indeholde er det
vanskeligt at angive, da dette afhænger af saa mange
Omstændigheder, men Motorcyklisten vil snart lære,
hvor stort Tryk, der netop passer for hans Ringe efter den
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Anvendelse, der gøres af Motorcyklen. I Mangel af Trykmaaler kan man til Nød konstatere Trykket ved at presse
en Tommelfinger eller to ned i Dækket eller ved at se,
om Dækket flader mere end ubetydeligt ud under fuld
Belastning.
Den ikke saa lidt udbredte Overtro, at Ringene ikke
skal pumpes haardt til Kørsel i varmt Vejr, har intet paa
sig. Kun hvis et Dæk er meget sløjt, maa man være for
sigtig med at pumpe haardt op i al Slags Vejr.
Man skal af og til prøve, om Hjulene løber i samme
Spor eller rettere staar i samme lodrette Plan. Det vil
forstaas, at det ikke kan være godt for Dækkene f. Eks.
at køre med et Forhjul, der er vendt lidt til højre, og et
Baghjul, der er vendt lidt til venstre. Ligeledes har det
Betydning for Dækkets Holdbarhed, at Baghjulet er
placeret saaledes i Baggaflen, at Trækket fra Motoren
virker vinkelret paa Baghjulsakslen.
Benzin, Benzol og Olie er Gift for Ringene, da disse
Stoffer opløser Gummi meget hurtigt. Ganske ødelæg
gende for Dækket er det at lade Motorcyklen henstaa i
Garagen eller Skuret med Hjulene i Pletter af spildt Olie,
Benzin etc. Dette undgaas bedst ved altid at blokke
Hjulene op, naar Motorcyklen er i Hus, og samtidigt be
skyttes Dækkene mod i længere Tid at bære Maskinens
Vægt paa samme Sted.
Af ikke ringe Betydning for Dækkenes Holdbarhed
vil det være jævnligt at efterse dem og reparere mulige
Rifter og Huller med Ringcement, som kan købes i Han
delen. Rifterne etc. vaskes først ud med lidt Vand og
derefter med Benzin. Naar Riften er fyldt med Cement,
skal Dækket have Lov at tørre en Dags Tid og files da
efter med Sandpapir, saa at Stedet bliver ganske plant.
Da Rust er meget skadeligt for Gummi, er det hensigts
mæssigt at sørge for at holde Fælgkanterne fri for Rust
dannelser ved at fjerne saadanne med Sandpapir og male
Stederne over med lidt Cyklelak.

97
Punkteringer.
Det er en god Idé at spænde en Sømfanger (bestaaende
af et Stykke Kobbertraad, en Piano- eller Violinstreng)
over Baggaflen, ca. 4 m/m fra Ringen, eller at anbringe
et Stykke Læder eller Blik, der har et bevægeligt Led
af Hensyn til Sten o. 1., forneden paa Bagskærmen saa
tæt ved Vejbanen som muligt. Dette Stykke Læder vil
vælte Søm, som er rejst paa Højkant af Forhjulet, og
derved forhindre mange Punkteringer. En anden god
Idé er det under hver Ophold paa en Tur at gøre sig til
Regel at lade en Haand glide hen over Dækkene for at

Fig. 63. Delelig Slange set udvendig og indvendig.

føle, om der ikke skulde sidde et Søm el. 1., som kan træk
kes ud, før det faar Lov al naa igennem lil Slangen. Det
hele kan vare et Par Minutter, men det vil spare Motorcyklisten for mangen en ærgerlig Punktering.
Trods alle Forsigtighedsforanstaltninger vil det dog
hænde enhver Motorcyklist en Gang før eller senere, at
han pludselig mærker, at Styringen bliver lidt forandret,
og umiddelbart efter faar han nogle Bump, der fortæller
ham, at der er »noget galt«. Det gælder da at faa standset
hurtigt for at forhindre, at Dæk og Slanger lider unød
vendig Overlast ved at rulle over Vejens Sten og Huller
uden Luft.
Det er ikke altid let at opdage Aarsagen til en Punk
tering, og del kan derfor betale sig at gaa rationelt frem
i Undersøgelsen. Finder man et Søm el. 1. siddende i DækHans Meyring: Motorcykling.

5
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kel, skal man mærke sig Stedet med en Blyant, lør Søm
met trækkes ud. Findes der derimod intet ydre Tegn
paa Punktering, pumpes Ringen haardt op, hvis dette
kan lade sig gøre, og Ventilen efterses. Det kan være,
at denne kun skal skrues lidt sammen eller forsynes med
nyt Ventilgummi. Lækker Ventilen ikke — hvilket vil
vise sig, hvis der ikke kommer Luftblærer op gennem
lidt Spyt anbragt i Ventilaabningen — og Luften dog
stadigt siver ud, skal man lytte efter m^d Øret anbragt
tæt ved Dækket, om der kan fornemmes en blæsende
Lyd nogetsteds, i hvilket Fald dækkes mærkes saa nær
Lyden som muligt.
Den sidste Mulighed for at opdage Punkteringens Sted
bestaar i at tage Slangen helt ud af Fælgen og holde den
ned i en Spand Vand. Opstigende Luftblærer vil da vise
Skadens Plads.
Punkteringer kan ogsaa opstaa af indre Aarsager,
f. Eks. naar en Slange er lagt i Klemme under Dæk
kanten, naar den er lagt snoet ind paa Fælgen, naar en
Eger rager op i Fælgen etc. Disse Punkteringer kan ofte
være meget irriterende, fordi de ustandselig kommer
igen, indtil Aarsagen er fjernet, og fordi man som Regel
vil søge Aarsagen paa et urigtigt Sted.
Reparation paa Landevejen.
Naar Dækket skal løsnes af Fælgen, maa man passe at
begynde paa den rigtige Side, idet nogle Dæk har et til
den ene Vulstkant fæstet Overfald, der skal ligge mellem
Fælg og Slange, og som tjener til at beskytte denne mod
at røre ved Fælgen. Det er den fri Dækvulst, der skal
løsnes med Dækaftagerne, efter at al Luften er lukket
ud af Slangen, og Ventilmøtrikker og mulige Dækholdere
er skruede af. For ikke at faa Støv ned i Dækket, skal
Fælgen tørres af, før Arbejdet begynder.
Man skal kun tage saa meget af Slangen ud, som er
nødvendigt for at kunne komme til Punkteringen. Naar
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Slangen er fremme, renses Stedet omkring Punkteringen
med en Klud, vædet i Benzin, og gøres ru med et Stykke
Sandpapir. Derefter smøres et tyndt Lag Solution paa
Slangen og paa den Gummilap, hvormed der skal repa
reres. Slangen skal smøres ind med Solution paa et saa
stort Stykke udenom Punkteringen, at Lappen kan faa
Plads til at binde helt.
Den paasmurte Solution skal have Lov at tørre saalænge, at enhver Smule Glans er forsvunden af den. At
iagttage dette er af største Betydning for Solutionens
Klæbeevne. Der skal smøres to eller helst tre Lag Solu
tion ovenpaa hverandre, og hvert Lag skal tørre som
anført. Har man travlt, kan man paaskynde Tørringen
ved Hjælp af en Tændstikflamme, der forsigtigt føres
hen over Solutionen.
Tidssparende er det at anvende de i Handelen gaaende
specielt, præparerede Gummilapper, der klæber ganske
fortrinligt til Slangen, naar Fabrikantens Brugsanvis
ning nøjagtigt følges.
Enhver Lap skal omhyggeligt gnides fast til Slangen,
saaledes at Kanterne ikke krumme ivejret. Efter endt
Lapning gnides Stedet godt ind med Talkum eller i yderste
Nødsfald med fint tørt Vejstøv uden Smaasten i. Er
Punkteringen stor, kan der anbringes en større Lap af
tyndt Gummi ovenpaa den egentlige Reparationslap.
Er Riften eller Hullet i Dækket stor, eller er Dækket
tyndslidt paa Punkteringsstedet, er det klogt at lægge
et Stykke imprægneret Lærred inden i Dækket udfor det
svage Sted.
Er Punkteringen sket paa et uheldigt Sted (f. Eks.
tæt ved Ventilen), eller er den saa ondartet, at en Lap
ikke kan holde, maa man lægge en anden Slange ind i
Dækket. Dette Arbejde er lettet meget paa de moderne
Motorcykler, der har let aftagelige Hjul. At anvende de
saakaldte »delte Slanger«, som kan monteres, uden at Hjulet
skal tages ud af Gaflen, kan ogsaa lette Omskiftningen.
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Under Arbejdet med at lægge Slange og Dæk paa igen,
kan der ikke udvises for megen Omhu. Slangen maa ikke
været snoet, naar den lægges ind paa Fælgen. Ventilen
sættes først ned i Ventilhullet, og Møtriken skrues løst
til, hvorefter Ventildelene anbringes. Er Slangen rigtig
lagt paa Plads, pumpes den let op, hvorefter Dækket
presses ned i Fælgen dels ved Hjælp af Dækaftagerne,
dels med de bare Hænder. Man begynder ved Ventilen
og sørger for, at Ventiludskæringen i Dækket er paa det
rigtige Sted. Man maa passe nøjagtigt paa, at Slangen
ikke ligger i Klemme under Vulsten, og man kan som oftest
sikre sig mod denne Kalamitet ved at rykke Dækket til
højre og venstre udover Fælgkanterne. Ved denne Manøvre
vil den let oppumpede Slange i Reglen slippe ud af den
Klemme, den maatte være i.
Tilsidst skal Slangen pumpes helt op, og Ventilmøtriken
og mulige Dækholdere skrues fast. Man skal kun skrue
Ventilmøtriken varsomt fast og i Reglen ikke haardere
end det kan gøres med Fingrene. En Læderskive under
Møtriken vil bidrage til at holde denne paa Plads.

Reparationssæt.
De Reparationsæsker, der købes hos Forhandlerne, er
næsten altid for smaa og slaar ikke til, naar man skal ud
paa en længere Tur. For at kunne være sikker paa at kunne
klare sig maa man have følgende Dele med:
En god stor Fodpumpe. De sammenfoldelige Haandpumper er for smaa og Arbejdet med dem for brydsomt.
Tre gode Dækaftagere.
Tre Stykker Ventilgummi.
En god Portion Talkum.
En kvart Meter imprægneret Lærred; en halv Snes præ
parerede Gummilapper af forskellig Størrelse; et stort
Stykke tyndt Gummi og et stort Stykke svært Gummi (af
en gammel Slange).
Et Stykke Sandpapir* og en Tube god Solution, hvis
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Kvalitet kan prøves derved, at en Draabe skal kunne træk
kes ud i en lang tynd Traad.
En eller to Ringbandager til Anvendelse ved midlertidig
Reparation af en større Rift i Dækket eller af en Eks
plosion.
V ulkaniseringer.
Selv om de Lapper, man selv har sat paa en Slange,
kan holde helt godt, bør man dog ved Lejlighed sende
en Slange, der har punkteret nogle Gange, hen til Vulka
nisering. Er der adskillige Lapper paa en Slange, bliver
senere Reparationer, der maaske skal foretages lige op
ad en gammel Lap, ikke saa lidt vanskelig at faa til at
holde, medens en vulkaniseret Slange vil være lige saa
god som en ny og dertil lettere at reparere paa Lande
vejen.
Naar man passer ikke at slide sine Dæk ned til Lær
redet, kan det godt betale sig at lade en ny Slidbane
vulkanisere paa. Dækket kan da anvendes til Forhjulet
eller som Reservedæk paa Udflugter.
Da det er af stor Betydning at Vulkaniseringen fore
tages fagmæssigt, skal man kun overlade en anerkendt
Vulkaniseringsanstalt sine Dæk og Slanger til Reparation.

12. KAPITEL.

Belysningsmidler.
Blandt de Arter Belysningsmidler, der kan være Tale
om at anvende paa Motorcykler har Acetylen og Elek
tricitet størst Betydning.
Acetylenlygterne af moderne Konstruktion er paalidelige og lysstærke, men de kræver nogen Pasning,
medens elektrisk Belysning ogsaa er paalidelig og giver et
stærkt Lys, og saa desuden passer sig selv, saa længe
der er Strøm. Til Gengæld er et elektrisk Belysnings-
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anlæg ikke saa lidt dyrere i Anskaffelse end Acetylen
lygten med Tilbehør.

Acetylen belysn in g.
De Acetylenlygter, der anvendes mest til Motorcykler,
bestaar af en Projektør, der anbringes foran Styret og

N

Fig. 64. En Type Acetylengasværk.
A = Vandbeholder; B = Karbidbeholder med Karbid; N = Naaleventilen til at regulere Vandtilførslen med; S = Indstiller til Vand
tilførslen; R = Gasledning. Vanddraaberne falder gennem Naaleventilen ned i det gennembrudte Rør, gennem hvis Aabninger det
naar ind til Karbiden, der udvikler Gas, som gaar op i Gasledningen
og fra denne videre hen til Brænderen.

et Gasværk, der anbringes bagved Styret paa særligt
konstruerede Lygteholdere. Projektøren og Gasværket
er forbundet med en Gummislange, der leder Gassen fra
Gasværket over til Projektørens Brænder.
Projektøren er forsynet med et Reflektorspejl, der
samler Lysstraalerne og kaster dem ud gennem Lygteglasset, som päa alle bedre Slags Projektører bestaar
af en kraftig Linse. Udfor Reflektorspejlet sidder en
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Fedtstens Brænder, der helst skal være anbragt saaledes,
at Flammen sidder i Spejlets Brændpunkt, hvilket viser
sig ved, at Projektørens Kærnelys som et klart Straalebundt kastes langt henad Vejbanen.
Gasværket, som ogsaa kaldes for Generatoren, bestaar
af en Vandbeholder og en Karbidbeholder. Gasudviklingen
foregaar derved, at Karbiden sættes i Forbindelse med Van
det, som tilføres i Draabevis, og hvis Tilførsel kan reguleres
ved Hjælp af en Skrue, der sidder ovenpaa Vandbehol-

Fig. 65. Acetylenlygte med Beholder til Dissous-Gas.

deren. Der skal helst ikke tilføres mere Vand til Kar
biden, end der er tilstrækkeligt til at holde Projektøren
brændende med klart roligt Lys. Bliver Tilførslen af Vand
for stærk, vil der dannes mere Gas, end der kan forbruges,
og det Tryk, der opstaar i Gasværket, vil presse Gassen
ude gennem Brænderen med en hvæsende Lyd.
Karbidbeholderen skal ikke fyldes helt med Karbid,
da der skal være Plads til den Udvidelse af Karbiden,
der finder Sted, naar der kommer Vand til den. Vand
beholderen bør i koldt Vejr tømmes, da indtrædende Frost
vil fryse Vandet til Is, som kan sprænge Beholderen. Ved
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Paafyldning af lidt Sprit eller Glycerin kan man dog gøre
Vandet frostfrit ved ikke alt for lav Temperatur.
Omhyggelig Renholdelse.
En Acetylenlygte kræver en omhyggelig Behandling
og særligt en indgaaende Rensning, om den skal virke
tilfredsstillende til enhver Tid. Hvis Lygten bruges dag
ligt i kortere Overgange, bør Karbidbeholderen tømmes
og renses hveranden Dag, medens den efter længere Brug
bør renses hurtigst muligt, efter at den er slukket, da
ellers Karbidasken kan virke skadeligt paa Metallet i
Beholderen.
Karbidbeholderen renses nemmest ved at putte den i en
Spand Vand, efter at Asken er udtømt. Muligt tilbage
værende Slakker maa skrabes bort med et Knivsblad.
Da Fedtstensbrænderen kan lide Skade ved, at Flam
men faar Lov at brænde ud af sig selv, bør man altid
puste Flammen ud eller slukke den ved at tage Gasslangen
af. Det er tilraadeligt at dreje af for Vandtilførslen nogle
Minutter, før man mener at ville slukke Lygten.
Baade uforbrændt Acetylengas og Karbidasken lugter
meget ubehageligt, og Lygten bør derfor kun slukkes
eller renses i fri Luft.
Fedtstenbrænderen skal — for ikke at blive forstoppet
af og til renses med en Naal, der som oftest findes an
bragt inden i Projektøren, eller i Nødsfald med et Stykke
tyndt Staaltraad. En Reservebrænder og Reservekarbid
hører til det nødvendige Tilbehør til Natkørsel.
Der findes et stort Antal forskellige Gasværker, hvis
specielle Konstruktion dog kun afviger i Detailler. Blandt
de nyeste Konstruktioner er en Generator, der automatisk
lukker af for Vandtilførsel, naar den producerede Gas
er kommet op paa er bestemt Tryk.
Eksplosionsfaren er overordentlig ringe ved de smaa
Gasværk, der her er Tale om, og den er lig Nul, naar Gas
værket og Brænderen holdes omhyggeligt rene.
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Dissous Gas.
I Stedet for Gasværket kan anskaffes en saakaldt
Gas-Akkumulator, d. v. s. en lille Trykluftsbeholder,
der er fyldt med en svampet Substans, Acetone kaldet,
som har den Egenskab under Tryk at kunne optage en
stor Mængde Acetylen. Denne Dissous-Gas forbrænder med
et klart Lys, som altid er rede, blot man drejer paa en Hane.
Beholderen, der kan rumme Lysgas for adskillige Timer,
kan i allé større Byer ombyttes med en ladet Beholder.
Dissous-Gasanlæget, der ikke er helt let og temmeligt
dyrt, egner sig bedst til sværere Motorcykler og Motor
sidevogne.
Elektrisk Belysning.
Det vil kun være cl Tidsspørgsmaal, naar elektrisk
Belysning indgaar som alle Motorcyklers Normaludstyr.
Allerede i flere Aar har nogle af de svære amerikanske
Maskiner været udstyret med elektriske Projektører,
men de eksisterende Belysningsanlæg egner sig ikke Lil
lettere Motorcykler, fordi de er for tunge og for kompli
cerede og kræver for megen Plads til Dynamoen, Akkumolatoren etc.
Idealet af elektrisk Belysning til Motorcykler vil være
en lille Dynamo, som drives direkte eller indirekte af
Motoren. En saadan Dynamo kræver dog en nogenlunde
konstant Omdrejningshastighed for at levere konstant
Lys, men da Motorens Omdrejninger varierer saa stærkt
under Kørslen, at de snart vil give for svagt Lys og snart
saa stærk Strøm, at Lyspæren vil blive brændt over,
har man været nødt til at indskyde en Akkumolator,
som leverer konstant Strøm til Belysningen, og som
under Kørslen oplades af Dynamoen. For at kunne an
vende en mindre Akkumolator er nogle Lysanlæg indret
tede saaledes, at Dynamoen giver direkte Strøm til Be
lysning under god Fart, medens Akkumolatoren kun an
vendes under mindre stærk Fart og under Standsninger.
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Det er en Selvfølge, at man kan nøjes med en Akkumolator alene til Belysningskilde. Da en stor Akkumu
lator imidlertid vejer for meget, og da en lille dito bliver

Fig. 66 og 67. Afblænding af Lygter.
De stærkt blændende Lysstraaler, der kastes frem over Vejen af
stærkt lysende Lygter er meget generende for alle vejfarende. Illu
strationen øverst viser en uafblændet Lygte, hvor Kærnelysets
Straaler kastes frem og falder i vejfarendes Øjne ined al deres blin
dende Skarphed. Nederst ses Resultatet, naar Lygten er afblændet,
og Straalerne er berøvet deres Skarphed, men naturligvis ogsaa en
ikke ringe Del af deres lysende Evne. Der er adskillige Jalousi
blændere Of? andre Anordninger paa Markedet til Afblænding, men
en effektiv Afblænding kan man selv foretage ved at anbringe et
Stykke tynd Silkepapir foran paa Lygteglasset. Naar en Motor
cyklist møder f. Eks. et Automobil ined blændende Lanterner, bør
han — for ikke at blive blindet — saavidt muligt undgaa at stirre
ind i Straaleskæret. Praktisk er det at lukke det Øje, der vender
hen mod Lyset og klare sig med det ene Øje, saalænge Forbikorslen
varer.

hurtigt udladet, anvendes Akkumolatorbelysning dog
for det meste kun, naar der skal bruges Lys i Ny og Næ,
og ikke til længere Natkørsel.
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I nogle Tilfælde indrettes Magneten til at give Strøm
til en lille Pære (f. Eks. i en rød Baglampe). Der skal
dog en temmelig høj Omdrejningshastighed til, for at Mag
neten kan give kontinuerligt Lys til en saadan Lygte.

u
Akku møla torerne.
Da den elektriske Belysning vil komme til at spille
en større og større Rolle, vil det være nødvendigt for Motor
cyklisten at kende lidt til Akkumolatorernes Indretning
og Behandling.
En Akkumolators Virksomhed er baseret paa den Kends
gerning, at to Blyplader — af hvilke den ene skal være
blyoveriltet —, der nedsættes i fortyndet Svovlsyre og
forbindes med en ydre Strømleder, vil frembringe en elek
trisk Strøm, der gaar fra Blypladen gennem Svovlsyren
til Blyoveriltepladen og videre gennem den ydre Strøm
leder tilbage til Blypladen.
Blyoveriltepladens Forbindelsessted med Strømlede
ren kaldes den positive Pol, der sædvanligvis er malet
rød og mærket med et +, medens Blypladens Forbindelses
sted med Strømlederen kaldes den negative Pol, der
sædvanligvis er malet sort og mærket
Naar de to Poler sættes i Forbindelse med en elektrisk
Kraftmaskine (f. Eks. Lysdynamoen paa en Motorcykle), eller med andre Ord, naar Akkumolatoren op
lades, foregaar der en kemisk Proces i Syren og i Overfladen
af Blypladerne, af hvilke den positive efter Opladning
er meget mørk, næsten sort, medens den negative er lysegraa. Naar de to Poler sættes i Forbindelse med en elek
trisk Lyspære eller med andre Ord, naar Akkumolatoren
aflades, afgives den ved den kemiske Proces frembragte
kemiske Energi som elektrisk Strom.
En Akkumolatorcelle, der i Praksis bestaar af en po
sitiv og to negative Poler, vil i opladet Stand have en elek
trisk Spænding paa ca. 2 Volt, der under fuld Opladning
kan slige til 2,7 Volt. Den elektriske Spænding maa ikke
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gaa ned under 1,85 Volt, da Udladning derunder frem
bringer et haardt, hvidt Overtræk paa Blypladerne, som
derved mister deres strømfrembringende Evne.
Spændingen i Akkumolatoren maales med et Volt
meter.
Hvis en Akkumolator faar Lov at passe sig selv i 3—4
Uger uden at blive opladet, vil den efterhaanden udlade
sig selv, og naar Motorcyklisten kommer og skal bruge
den, er den ofte spoleret. Naar Akkumolatoren derfor
ikke skal bruges indenfor et bestemt Tidsrum, er det
bedst at udlade hver Celle ned til en Spænding paa 1,9
Volt og derefter hælde hver Draabe Svovlsyre af den
og opbevare den paa cn mørk og kølig Plads.
Man maa passe aldrig at sætte de to Poler i Forbindelse
med hinanden ved en Staaltraad, en Skruetrækker eller
anden Strømledning uden Modstand, da derved ('ellerne
udlades for pludseligt (kortslutttes) og let ødelægges.
En Akkumulator bør altid være fyldt op med fortyndet
Svovlsyre af en Vægtfylde paa ^25.

13. KAPITEL.

Kørsel med Passagerer.
Motorsidevognen.
Korsel med Motorsidevogn er nu saa yndet, at den i
Betydning fuldt kommer paa Siden af Kørsel med Solo
maskine. Hertil har det væsentligt bidraget, at Motorsidevognen saavel i Anskaffelse som i Drift er den bil
ligste Flere-Personers-Befordring, der findes. En god
Motorcykle med en moderne Sidevogn kan i Driftsikkerhek og Bekvemmelighed konkurrere med mangen LetAutomobil. Det er da intet Under, at Motorsidevognen
overalt vinder større og større Indpas og Popularitet.
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Valg af Maskine.
De absolute Betingelser for at faa det rette Udbytte
af Sidevognskørsel er, at Motorcyklen besidder et passende
Antal Hestekræfter, og at den er udstyret med Frigang
og mindst to Gear.
Hvor stærk Motorcyklen skal være, afhænger af mange
Omstændigheder. Vil man køre med god Fart i Modvind
og paa Bakker og tunge Veje, eller vil man have Lov til,
naar det passer, at tage Passager paa Bagsædet, bor Motor
cyklens Styrke ikke være under 6 U.K.
Kører man derimod i Almindelighed kun med en Per
son i en let bygget Sidevogn og paa gode Veje i ikke for
kuperet Terræn, kan en 3% HK Maskine godt anvendes,
særligt hvis den er af den nyere Type, der udvikler stor
Kraft med et forholdsvis lille Cylindervolumen.
At bruge de ganske lette 2—2% HK Motorcykler til
Sidevognskørsel kan nok lade sig gøre, men det er ikke
anbefalelsesværdig^ alene fordi der derved stilles for
store Krav til disse letbyggedc Maskiners Stelkonstruk
tion.
Et andet Forhold bør ogsaa paases ved Valg af Motor
cykle til Sidevognskørsel nemlig Kraftoverføringen, idet
Kædetransmission bør foretrækkes ialfald til sværere
Sidevognskørsel. Remtræk har en Tilbøjelighed til at svigte
ved Kørsel op ad Bakker med svært Læs og ved Kørsel
i fugtigt Vejr, og denne Tilbøjelighed bliver naturligvis
forøget, naar Passagerernes og Sidevognens Vægt skal
slæbes med.

Valg af Sidevogn.
Af de forskellige Typer Paahængs- og Sidevogne, der
har været fremme i Tidens Løb anvendes nu kun en,
nemlig den, hvis Hjul er fast forbunden med Motor
cyklen. Denne Type har vist sig at være den mest prak
tiske og or nu Standard. Den har under Krigen været an
vendt i stor Stil som Ammunitions- og Ambulancevogn
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samt til Maskinkanoner, og har derved faaet udviklet
sig til et fuldendt Køretøj med udmærket Affjedring
og paalideligt Tilkoblingssystem. Det er derfor det bedste
at vælge Sidevogne af nyeste Model fremfor ældre Typer,
som ikke er konstrueret paa Grundlag af den under Kri
gen gjorte Erfaring.
Om man skal foretrække en Sidevogn, der anbringes
til venstre for Motorcyklen, eller en Sidevogn, der an-

Fig. 68. Moderne Sidevogn med Pladehjul.
Bagerst er et rummeligt Magasin til Bagage etc. og ovenover er an
bragt en Reservedunk med Benzin. Den fikse Vindskærm beskytter
godt mod Lufttrækket uden at danne stor Modstandsflade for Luften.
Passagerens Vægt er godt afbalanceret over Hjulaksen.

bringes til højre for Motorcyklen, er nærmest en Smagsog Vanesag. Der kan anføres meget baade for og mod
det ene og det andet System, men hver Motorcyklist
holder paa det, han er vænnet til, og hver Begynder
vænner sig let til den Sidevogn, han maatte blive Ejer
af, hvad enten den er højre- eller venstrevendt. I Eng
land, hvor der holdes til venstre paa Vejen, foretrækker
man den venstrevendte Sidevogn, fordi man under Kørs
len har bedst Udsigt over Vejen fra den til højre sid
dende Sadel, særligt naar man skal passere udenom el
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Køretøj. Efter dette skulde vi herhjemme foretrække
den højrevendte Sidevogn, da vi holder til højre paa
Vejen.
Det maa være en Regel at vælge en Sidevogn, der er
lavtbygget og har en Form, der frembyder den mindst
mulige Luftmodstand. Sidevognen bør naturligvis ogsaa
være saa let, som Formaalet tillader det, men nogle Kilo
mere i Vægt spiller ingen Rolle i Forhold til Luftmod
standen, der vokser med Kvadratet paa Hastigheden.
Det er moderne, at have Sidevognen udrustet med Vind
skærm, Kaleche m. v. samt med Ekstrasæder til et eller
to Børn, men jo mere der hænges paa en Sidevogn, desto
mere forøges Luftmodstanden og Vægten, og desto større
Krav stilles der til Motorens Trækkeevne og Sidevognens
Bæreevne.
Tilkobling af Sidevogne.
For at man skal kunne have rigtig Glæde af Kørsel med
Sidevogn, maa man sørge for, at Sidevognen og Motor
cyklen kobles saaledes til hinanden, at de danner en »me
kanisk Enhed«.
Er dette ikke Tilfældet, vil Køretøjet kun gøre daarlig
Gavn, bruge en Masse Benzin og Gummi og være vanskelig
at styre, ligesom det ogsaa vil gaa ud over Sidevogns
akslen og Motorcyklens Stel.
Nogle engelske Sidevognskombinationer leveres fær
digt sammenstillede fra Fabriken, og de er derfor fra
første Færd saaledes som de skal være. Men de fleste
Motorcyklister foretrække at kunne koble Motorcyklen
fra for det Tilfælde, at de skulde faa Lyst til at køre Solo.
Sidevognen kobles til Motorcyklen ved Hjælp af Rør
forbindelser, der i et Antal af fra tre til fem skrues fast
omkring Motorcyklens Stelrør. Det er yderst vigtigt, at
denne Tilkobling sker saaledes, at Sidevognens og Motor
cyklens Hjul kommer til at staa fuldstændigt parallelle,
og lodrette paa Vejbanen. Hvis Hjulene faar Lov at
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rulle i skæv Stilling i Forhold til hverandre, vil ikke blot
Styringen være besværlig, men Dækkenes Slidbane vil
hurtigt vise Tegn paa, at de ikke køre, men mer eller
mindre bliver slæbt henad Vejbanen.
Naar man vil konstatere Hjulenes Stilling, skal man
gaa frem som vist paa vedstaaende Diagram, hvor den

større Tegning til venstre viser en Motorsidevogn, set
fra oven, og (ion mindre Tegning til højre samme Koreløj,
set bagfra. .Ved Hjælp af en Slang maales de ved Pilestreger angivne Afstande, som alle skal være nøjagtigt
lige store, for at Hjulene skal være paralelle. Om Køre
tøjet staar lodret paa Vejbanen, konstateres ved Hjælp
af en Lodsnor.
Disse Forholdsregler vil mange »Fagfolk« maaskc
smile ad, men hvis man vil give sig til at iagttage de
Motorsidevogne, man træffer paa sin Vej, maa man ind
rømme, at det ikke er hensigtsløst at indprente disse let
foretagne Reguleringer. Forholdsvis sjældent ser man
nemlig en rigtigt sammenkoblet Motorsidevogn. Enten
hælder Hjulene bort fra hinanden eller ind mod hinanden
samtidigt med, at Baghjulet løber i en anden Retning
end baade Forhjulet og Sidevognshjulet.
Sidevognshjulet og Motorcyklens Baghjul skal helst
staa lige ud for hinanden og med Akslerne i samme Plan.
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Derved lettes Kørsel om Hjørner og i Vejsving meget,
idet alle Hjul da drejer sig om et fælles Centrum, som
ligger der, hvor de tre Hjuls Aksler skærer hverandre.
Karosseriet og dermed Vægten af Passagereren skal
helst ligge godt fremme foran Sidevognens Hjulaksel,
saaledes at ialfald noget af Vægten lægges over paa Forstellet og Forhjulet.
Naar en Motorsidevogn er rigtigt koblet sammen til et
mekanisk Hele, og Vægten er fordelt som den skal være,
bør man kunne køre ligeud med jævn Fart paa plan Vej,
selv naar begge Hænder tages bort fra Styret.
For en Begynder er det tilraadeligt at søge Hjælp ved
Sidevognens Tilkobling hos en motorerfaren Ven, hvis
en saadan er ved Haanden, eller hos en kyndig og sam
vittighedsfuld Motorfagmand.
Hvorledes der skal køres.
En Motorcyklist, der første Gang sætter sig op og skal
køre Motorsidevogn, vil straks mærke, at den ikke lader
sig køre som en Motorcykle. Han maa gaa over til en hel
anden Køremaade, idet en Motorsidevogn skal køres
som en Automobil — og slet ikke som en Motorcykle.
Motorsidevognen afbalancerer sig nemlig selv ligesom
Automobilen, og Chaufføren paa en Motorsidevogn har
kun ét at gøre: at sætte sig tilrette saa behageligt som
muligt og styre sit Forhjul derhen, hvor han ønsker Køre
tøjet skal bevæge sig. Men han maa stadigt erindre, at
han som Chauffør for et trehjulet Automobil ikke længere
er Motorcyklist, og at han derfor ikke kan lægge sin Ma
skine brat ud til Siden i Sving eller slaa pludselige Buer
paa Landevejen uden om Huller og Sten, saaledes som
den mere adrætte, bevægelige Motorcyklist kan.
Til den første Køretur med Sidevognen skal Motorcyklisten medbringe en god Del Forsigtighed og Taalmodighed. Hovedreglen er: gaa langsomt frem og kør forsig
tigt, særligt i Vejsving og omkring Hjørner, og husk paa,
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at en andens Liv og Velfærd kan afhænge af, hvorledes
der køres. Motoren startes paa sædvanlig Maade, og naar
Passager og Fører er kommet til Sæde, speedes Motoren
passende op, hvorefter der kobles fra, og lavt Gear sættes
ind. Saa kobles der forsigtigt til igen, og Motorsidevognen
vil glide langsomt hen ad Vejen. Snarest muligt sættes
højere Gear ind, hvilket sker ved Udkobling, Gearskift
ning og Tilkobling i tilpas hurtigt Tempo. Kørslen skal
derefter reguleres væsentlig ved Gassen og kun, naar
Motorens Omdrejning gaar for langt ned (f. Eks. paa en
Bakke eller i Trafik), skiftes ned til lavere Gear, hvilket
foregaar paa samme Maade som beskrevet ved Skiftning
til højere Gear. Ved Skifte til højere Gear skal Gassen
reguleres ned, men derimod ikke ved at skifte til lavere
Gear, da lavere Omsætning kræver mere Gas.
Under Gearskiftningen bør det iagttages, at Motoren
ikke »spiller« vildt op. Ved en passende Regulering af
Gassen og ved hurtig Gearskiftning kan den »spülen op«
undgaas. Man kender altid den gode Chauffør paa hans
adrætte og lydløse Gearskiftning, og den daarlige Chauffør
paa et Gearskifte, hvor Tændhjulene hviner mod hinanden,
medens Motoren gør en vældig Allarm.
Manøvrering med Gear og Gas og Kobling kan kun
læres ved Øvelse og ved at lægge Mærke til, hvordan en
kyndig Chauffør bærer sig ad; men Kunsten er ikke større
end at enhver, der gider, kan lære den.
Ved Kørsel omkring Gadehjørner og i Vejsving bør det
erindres, at det gør en væsentlig Forskel paa Styringen,
om der køres med besat eller med tom Sidevogn. Dette
kommer af, at det i Sving er det indre Hjul, der har Til
bøjelighed til at løfte sig. Hvis derfot Sidevognens Hjul
er inderst i et Sving, og Sidevognen er tom, vil der under
lige Forhold være en stærkere Tendens mod Væltning,
end hvis en besat Sidevogns Vægt tyngede det indre
Hjul ned.
En Behagelighed ved Motorsidevognskørsel er den ringe
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Chance for Udskridning i fedtet Føre. Dette trehjulede
Køretøj er i Virkeligheden det mest stabile af alle Motor
køretøjer, naar det køres fornuftigt.
Kører man i bakket Terræn med lo eller tre Passa
gerer, maa Motoren ofte arbejde haardt og over lange
Strækninger gaa paa lavt Gear. Derved opstaar forholds
vis let Overhedning af Motoren, og man skal da benytte
enhver Lejlighed til at give den ekstra Køling f. Eks.
ved afbryde Tændingen eller lukke for Gassen ved Kørsel
ned ad Bakke, ligesom man maa huske, at smøre rige
ligere end under almindelige Forhold.

Bagsædekørsel.
Som i intet andet Land har Kørsel med Bagsæde
passager vundet Indpas i Danmark, trods al overdreven
Talen om denne Kørsels Farlighed.
Det kan hævdes med fuld Rette, at denne raske og nem
me Befordringsmaade ikke er farligere end Motorcyklekørsel i Almindelighed, naar den rette Mand sidder ved
Styret.
Det er klart, at der finder en Balanceforrykning Sted,
naar der anbringes en Passager paa den Plads, der oprinde
ligt var beregnet til Transport af lettere Bagage, og at der
derved kommer mere Vægt over paa Baghjulet end hel
digt er. Første Gang en Motorcyklist tager en Bagsæde
passager op, vil han da ogsaa mærke en stor Forandring
i Styringen og i Motorcyklens Manøvrering i det hele.
Men efter nogen Øvelse vil han finde Styringen ligesaa
let som uden Passager. Kun i Vejsving og ved Kørsel i
fedtet Føre maa der udvises ekstra Forsigtighed, dels
fordi Balancen er forrykket, og dels fordi ubehændig
Kørsel kan gaa ud over andre end en selv.
Da Passagerens Vægt ganske hviler paa Baghjulet,
maa Bagringen holdes haardt pumpet, men til Gengæld
bør Bagsædet være forsynet med gode Fjedre og med pas
sende Bolstring, der kan tage Stødene fra den ujævne
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Vejbane. El Par Fodstøtter, anbragte i passende Højde,
vil gøre Kørslen mere behagelig, og en Haandbøjle og et
lavt Rygstød hører ogsaa til en Bagsædemaskines sæd
vanlige Udrustning.
Som Hovedregel skal Bagsædepassageren altid for
holde sig ganske passiv under Kørslen og med sin Krop
følge Motorcyklens Bevægelser saa roligt og ligegyldigt
som muligt. Hvis Passageren af en eller anden Aarsag er
nervøs og læner sig ud til Siden, vrider sig og vender
sig, vanskeliggør han (eller hun) i aller højeste Grad Sty
ringen for Motorcyklisten.
Til Bagsædekørsel egner de lette Motorcykler sig ikke.
Deres Bagagebærer og deres Stel er ikke bygget til at
taale den ekstra Byrde af en Person og deres Ringdimen
sioner er for smaa til at kunne taale en saadan Medfart.
Bagsædekørsel paa en Motorsidevogn er ligesaa sikker
som Kørsel i Automobil, men baade Motorkraften og Rin
gene maa være ekstra store for at kunne magte den yder
ligere Byrde, de belastes med ved denne Befordringsmaade.

14. KAPITEL.

Tilbehør, Værktøj, Reservedele og Paaklædning.
Foruden selve Motorcyklen kommer dertil en Række
af Genstande, hvoraf noget følger med ved Købet af Ma
skinen, medens andet maa anskaffes ekstra.
Som Tilbehør følger regelmæssigt med i Købet et Sig
nalhorn af en eller anden Art, og paa nogle Luksus-Mo
deller en Hastighedsmaaler samt elektriske Lygter. Vil
man anskaffe sig et andet Signalhorn, er der mange for
skellige Slags at vælge imellem.
Et Spejl, der ved Hjælp af en Metalstang anbringes
fast paa Styret, og som viser Motorcyklisten Vejen bag
ude og Færdslen paa denne, kan det have sin Interesse
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Fig. 70. Forskelligt Værktøj til Brug for en Motorcyklist, der selv
vil foretage mindre Reparationer. 7. Engelsk Skruenøgle; 8. Dob
belt Skruenøgle; 9. Topskruenøgle; 10. Dobbelt Ringnøgle; 11—12.
Diverse Tænger; 13—14. Mindre og større Skruetrækker; 15 a, b,
c, d, e, f, g: Forskellige File; 16—17. Hammere; 18—20. Mejsler;
21. Kørner; 22. Fileklo; 23. Skruestik; 24. Metalsav; 25. Hjulaftager,
som undertiden kan bruges til Sidevogne; 26. Ventillofter; 27. Stempelringaftager; 28. Afskrabere til Kulafsætning.
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at besidde. Det samme gælder om en Hastighedsmaaler
(Speedometer), som paa engang angiver nøjagtigt den
Hastighed, Motorcyklen til enhver Tid løber, og desuden
registrerer det Antal Kilometer, Maskinen har tilbagelagt
baade den paagældende Dag og siden Speedometeret
blev monteret.
Man kan imidlertid nøjes med den billigere Kilometer
tæller, hvis man vil føre Regnskab med den tilbagelagte
Distance for at drage Sammenligning med Benzin- og
Olieforbruget og med Ringenes Varighed (hvilket enhver
Motorcyklist burde gøre).
Af Hastighedsmaalere gives der flere Systemer, bl. a.
Centrifugal- og Magnetsystemet. De er begge meget paalidelige og kræver kun ringe Tilsyn, naar de først er rig
tigt monterede.
Bekvemt kan det desuden være at have et vand- og
støvtæt Ur fastskruet paa Styret samt paa længere Ud
flugter i ukendt Terræn en Kortholder. At opregne mere
af den lange Række af Tilbehør, der findes, vil føre for
vidt, og vi nøjes med at henvise Lysthavende til For
handlernes Vinduer og Kataloger.

Værktøj.
Med Motorcyklen følger i Reglen en eller to Værktøjs
kasser af Læder eller Staalblik og et Sæt Værktøj, som
dog ofte trænger til at blive suppleret.
Følgende Værktøj maa anses for nødvendig:
Et fuldstændigt Sæt faste Nøgler, der er i Stand til at
tage alle Skruer og Møtriker paa Motorcyklen, derunder
indbefattet Magnet og Karburator;
En større og en mindre engelsk Skruenøgle;
En Fladtang og en Bidetang;
En almindelig god Fil og en lille Fil til Magneten;
En solid Kniv, en større og en mindre Skruetrækker
og et Vrigbor;
En Ventilfjederaftager;
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En Smørekande til Olie og en til Benzin;
Tvist og Pudseklude.

Paa flere Dages Udflugter vil det være heldigt at sup
plere det nævnte Værktøj bl. a. med en lille Loddelampe
med Tilbehør og muligvis andre Ting, som Erfaringen
viser, at der er Brug for til en bestemt Maskine.
Til Brug i Garagen vil det være hensigtsmæssigt al
anskaffe en lille Skruestik, som meget vil lette Arbejdet

A

Ü

Fig. 71. Apparat til Ventilslibning med frem- og tilbagegaaende
Rotation.
A = Ventil-Skruetrækker; B, C, D = Tandhjul; E — Haandtag.

ved de smaa Reparationer, enhver Motorcyklist helst
skulde lære sig selv at udføre.
Reservedele.
Ved Udvalg af Reservedele gælder den samme gyldne
Regel, som bør iagttages ved Valg af Værktøj: Tag kun
med paa Turen, hvad der ikke kan undværes
og ikke, hvad der maaske kan blive Brug for.
Følgende Liste kan tjene til Vejledning:

En eller to Ventiler og Ventilfjedre;
To gode Tændrør;
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Diverse Pakninger;
Diverse Skruer, Møtriker og Skiver,
Magnetreservedele.
Noget blødt Kobbertraad og nogle Stykker Staaltraad af forskellig Tykkelse;
Seglgarn og Isoleringsbaand til de elektriske Ledninger.
Desuden:
Til en Remtræksmaskine:
To til tre Remsamlere og et Stykke Reserverem;
Til en Kædetræksmaskine:
Nogle Kædeled og nogle Kædebolte;
Til Acetylenbelysning:
En Reservebrænder til Lygten og en Daase Karbid;
samt til elektrisk Belysning:
En eller to Reservepærer.

I Kapitlet om Luftringe er omhandlet det nødvendige
Værktøj og Reparationssæt til Ringudbedringer.
Det forudsættes naturligvis, at Motorcyklisten kører
ud paa Tur med gode Dæk og Slanger, god Rem eller
Kæde, der kan holde til Udflugten. I andet Fald maa
Reservedelene forøges med en hel Rem, en Kæde og et
eller to Dæk og Slanger.
Paaklæd ning.
Da Motorcyklisten er udsat for alle mulige umilde
Vinde, for Hagl, Sne og Regn, er det af overmaade stor
Betydning for hans Velvære og Helbred, at han er for
synet med de rette Klædningsstykker, der baade maa
være regn-, støv- og vindtætte.
Erfaringen har vist, at en solid rummelig Overtræksfrakke af Stof, der besidder de nævnte Egenskaber eller
dog en Del af dem, og dito lange Benklæder er den bedste
og mest praktiske Motorcykledragt baade Sommer og
Vinter, blot med den Forskel, at man i den kolde og
kølige Aarstid forsyner sig med varmere Klæder under
Overtræksdragten. Sædeløse Benklæder er ikke at anbe-
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fale, da man bliver vaad, naar man sætter sig paa en
gennemblødt Sadel.
Dertil kommer et Par solide vandtætte Støvler og ved
Vintertid helst et Par Gummistøvler, der holder Fød
derne varme og enhver Fugtighed ude.
Paa Hovedet kan man tage en vandtæt Hue eller en
dito Motorhjelm, der gaar helt ned om Nakken og Ørerne,
og paa Hænderne et Par vandtætte Handsker af et stort
Nummer, saaledes at de i den kolde Aarstid kan rumme
et Par tynde Uld- eller Silkehandsker inden i sig.
Til Kørsel i Timevis i Regnskyl er der intet, der holder
Vandet ude, uden Olietøj, som efter Afbenyttelsen bør
hænges op i Trækvind for at tørre, da det ellers klæber
sammen, naar det hænges hen.
Til længere Kørsel i god Fart bør et Par gode Briller
absolut anlægges dels for at undgaa at faa Støv i Øjnene,
og dels for ikke at blive blindet af det Vand, Vindtrykket
fremkalder i Øjnene.
For Damer gælder de samme Regler for Paaklædning
med den Forskel, der følger af Forholdenes Natur.

15. KAPITEL.
Motorcyklen paa Landevej og Gade.

For at køre en Motorcykle behøver man ikke at kunne
køre paa Trædecykle, men naturligvis kan det være af
Betydning, at man er Cyklist og som saadan har lært at
klare sig i Færdsel paa Veje og Gader.
Har man halt Lejlighed til at køre i Sidevogn og set
og faaet forklaret, hvordan Motorcyklisten bærer sig
ad, vil denne Omstændighed kunne være til stor Hjælp,
naar man skal lære at køre.
Vi vil imidlertid gaa ud fra i det følgende, at den lyk
kelige Ejer af en ny Motorcykle er ganske uvidende og
skal sætte sig ind i alt, naar han skal
Hans Meyring: Motorcykling.

o
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Lære at køre,
samt at han faar sin Indvielse i den ædle Motorsport
paa en totakts Motorcykle med to Gear, men uden Kob
ling og Kickstarter.
Paa de forskellige Mærker Motorcykler er Gas- og
Luftindstillere, Pedaler og de andre Midler til at regu
lere Kørslen med anbragt forskelligt; og det lader sig
derfor ikke gøre at forklare noget om disse Forhold her,
men Eleven maa faa Oplysning derom hos Forhandleren
eller Læreren. Vigtigst af alt er det at indprente sig fra
første Færd, hvor Haandtaget til Kompressionsløfte
mekanismen er anbragt, thi ved at anvende dette kan man
i en Haandevending standse Maskinen, saalænge Farten
ikke er stærkere, end den bør være under de første Køreøvelser.
Vi vil gaa ud fra, at Maskinen er smurt, og at der er
Benzin paa Tanken, samt at Saddel, Styr og Fodhvilere
er indstillede saaledes, at de bedst muligt passer til den
vordende Motorcyklists Person, og saaledes, at han eller
hun faar den lavest mulige Saddelstilling og kan komme
til at sidde behageligt med passende Bøjning af Arme og
Ben, af hvilke sidstnævnte ikke skal blot hvile paa Fod
hvilerne, men ogsaa støtte i dem, ligesom en Rytter fin
der Støtte i Stigbøjlerne, naar han under Hestens Bevæ
gelser løftes op i Sadlen.
For at lære at tumle sin Maskine skal Motorcyklisten
helst trække den selv hen til det Sted — en bred Lande
vej eller aaben Plads med ingen eller ringe Færdsel —,
hvor Øvelserne skal foregaa. Det er nemt at trække en
moderne Motorcykle, der er stillet paa Frigang, men er
Vejen for lang, kan man lade Læreren køre den hen til
Stedet.
Idet vi gaar ud fra, at Benzinhanen er lukket, hvad
den altid bør være, naar Motoren ikke arbejder, vil det
første, der skal gøres, være at aabne for Benzinen og saa
foretage følgende Indstillinger: aabne omtrent halvt for
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Gassen; lukke helt eller omtrent helt for Luften; stille
Tændingen paa cirka trekvart, og sætte lavt Gear ind.
Dernæst skal man tippe Karburatoren, hvilket vil sige:
i nogle Sekunder at holde den Stift, der sidder i Karbura
torens Laag, trykket ned ved Hjælp af en Finger. Mange
tipper saa meget, at der løber Benzin ud af Karbura
toren; men dette er ganske overflødigt og kan oven i
Købet virke skadeligt, da Benzinblandingen saa let bliver
for stærk til at kunne tændes.
Nu kan Køreturen begynde; og Motorcyklisten stiller
sig overskrævs over Sadlen med Hænderne paa Styret
og løftet Kompression, og tripper nogle Skridt frem,
slipper Kompressionen og sætter sig, saa snart der høres
nogle Eksplosioner, ned i Sadlen og løfter Fødderne op
paa Fodhvilerne. Motorcyklen vil nu gaa frem i langsomt
Tempo, og Motorcyklisten har nu kun at styre, hvilket
er vanskeligt, hvis han holder krampagtigt fast paa Styret,
men falder overordentligt let og simpelt, hvis han nøjes
med at tage paa Styret paa samme Maade, som han bærer
en Spadserestok, altsaa med et godt Greb, men uden
Anstrengelse.
Saasnart Motorcyklen har kørt et lille Stykke, stopper
den op af sig selv, fordi Luftregulatoren er indstillet
paa »lukket«, og Benzingassen af den Aarsag ikke faar
tilført Luft nok. Næste Gang Motorcyklisten begynder
paa at køre, skal han derfor, saa snart Maskinen er gaaet
i Gang, lukke saa meget op for Lufttilførslen, at Eksplo
sionerne kommer til at lyde regelmæssigt. Maskinen vil
da ikke stoppe op, men holde sin Fart.
Naar man efter nogle faa saadanne Øvelser er kommet
saa vidt, at man kan styre fra den ene Side af Vejen til
den anden og køre i Buer eller omkring Hjørner, kan man
begynde at eksperimentere med Gas og Luft og med
at variere Hastigheden inden for de Grænser, Kørsel
paa lavt Gear tillader. Man kan ogsaa stille ind paa Tæn
dingen under Kørslen for at studere, hvorledes høj og
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lav Tænding (For- og Eftertænding) virker paa Moto
rens Gang.
Motorcyklen med dens Luft-, Gas- og Tændingsregu
lering, med Gearkontrol, Kompressionsløfter etc. ser
nok indviklet ud ved første Øjekast; men ethvert Menne
ske med normal Intelligens vil snart konstatere, at man
i Løbet af forbløffende kort Tid vil være saadan inde i
at kontrollere det altsammen, at man kan begynde at
køre med Tillid til sig selv og med den Bevidsthed, at
man er Herre over sin Maskine under dens ringe Fart
paa det lave Gear. Og da er Springet op til at køre med
højt Gear kun ringe, thi Farten kan ogsaa da reguleres
langt ned ved Indstilling af Gas og Luft..
Standsning af Motorcyklen foregaar som alt anført
ved at løfte for Kompressionen, saa at den indsugede
Gas ikke kan eksplodere, men gaar ud i Laften. Det er
imidlertid ikke nogen økonomisk Anvendelse af den dyre
Benzin, og Standsning bør derfor i Reglen kun foregaa
ved enten at afbryde Tændingen eller ved at lukke for
Gassen og samtidigt bruge enten Fod- eller Haandbremsen.
Saa snart man føler sig fuldt ud kendt med Kontrol
leringen af Gas, Bremser etc. og i det hele med Regule
ringen af Farten, bør man øve sig paa at standse Motor
cyklen paa bestemte Steder, f. Eks. ud for et Træ eller
en Kilometersten, eller paa et givet Signal af Læreren
eller af en Ledsager. Man skal vænne sig til at bruge
Haand- og Fodbremse afvekslende. De fleste Motor
cyklister har den Uvane at forelske sig i den ene eller
den anden Bremse og bruger kun den for en skønne Dag
at opdage, at den anden Bremse slet ikke kan bruges,
f. Eks. fordi den er rustet fast, og da naturligvis netop i
et Tilfælde, hvor man har haardt Brug for den.
Naar man samtidigt med de nævnte Øvelser har væn
net sig til at bruge Signalhornet under Kørslen, og kan
gøre dette med fuld Sikkerhed, er Tidspunktet modent
til at gaa over til
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Kørsel paa højt Gear.
Man lader Maskinen spadsere hen ad en bred jævn
Landevej, der godt maa gaa op ad Bakke, men ikke saa
gerne ned ad Bakke. Farten skal være jævn, og Gassen
stillet paa halv eller der omkring. Naar man synes Tids
punktet passende, og der ingen flindring er i Farvandet,
løfter man med den ene Haand Kompressionen et Øje
blik og skifter med den anden Haand Gearet fra lavt
til højt saa hurtigt og adræt, man formaar at gøre det.
Man mærker straks Forandringen i Farten og opdager, at
Motoren nu med en svag Tikken trækker Maskinen af
sted, medens den før arbejdede stærkt paa lavt Gear
uden at Farten stod i Forhold til Anstrengelserne. Man
føler for første Gang den vidunderlige Fornemmelse af
Fart, der er Trylleriet ved al Motorkørsel, og da særligt
ved Kørsel med Motorcykle, som under den raskeBevægelse saa at sige vokser sammen med Manden i Sadlen
til et Væsen.
Det er ikke nødvendigt eller blot nyttigt at skifte ned
til lavt Gear for at standse Motorcyklen. Maa man skifte
ned til lavt Gear af en eller anden Aarsag, skal man ved
at give mindre Gas sætte Farten godt ned og derefter
løfte Kompressionen et Øjeblik og skifte Gear som foran
beskrevet.
Regulering af Farten ved Gas.
Hovedreglen skal være at regulere Farten under Kørslen
ved at indstille paa Gassen og samtidigt foretage den nød
vendige Regulering af Lufttilførslen, der altid skal staa
i et vist Forhold til Gastilførslen, medmindre Maskinen
er forsynet med en Karburator, der regulerer Lufttil
førslen automatisk. Automatiske eller halvt automatiske
Karburatorer er dog som Regel kun monteret paa Maskiner
med større Motorer og ikke paa 2—3 HK-Maskiner.
At regulere Farten med Kompressionsløfteren er ikke
tilraadeligt, da man baade spilder sin Benzin til ingen
6*
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Nytte og faar Ventilerne spolerede. Kan man afbryde
Tændingen, lader Farten sig ogsaa regulere paa den
Maade, ligesom Indstilling til For- og Eftertænding ogsaa
kan bevirke en Forøgelse og Formindskelse af Farten.
Kørsel i Byer.
Saa snart man er fuldt ud inde i Kørsel paa aaben
Landevej, kan man begynde at køre inde i Byen, først i
lidet befærdede Sidegader, og derefter — naar man har væn
net sig til Færdslen — paa Hovedgaderne. Under By kørsel
bør der altid holdes en meget moderat Fart, uden at man
dog i Almindelighed behøver at køre paa lavt Gear, hvilket
gør Motoren mindre lydløs og derfor virker irriterende
paa Folks Øren. Aaben Udblæsning bør være absolut
udelukket i By færdsel, hvor intet kan tjene til Undskyld
ning for at anvende den.
At Fodgængere, Cyklister og Kuske ofte færdes ganske
tankeløs og planløst paa Gaderne er en Kendsgerning,
som Motorcyklisten maa regne med og ikke kan komme
uden om, uden ved altid at forudsætte, at de nævnte
Medborgere i en given Situation altid netop vil gøre en
for Færdslen farlig Handling, f. Eks. træde fra Fortovet
ud paa Kørebanen uden at se sig for eller lignende.
Ved Bykørsel bør man ikke stole saa fuldt ud paa sine
Bremser som paa Landevejen, idet Gadevanding, Spor
vognsspor etc. ofte hindrer Hjulene i at tage fat, naar
der bremses, ligesom brat Bremsning kan medføre, at
man kommer i Kollision med den bagfra kommende
Trafik. Der er derfor kun en Maade, hvorpaa man kan
køre sikkert i Byfærdsel, og det er ved at holde en moderat
Fart, der aldrig maa være stærkere end, at man til enhver
Tid kan standse for enhver nok saa pludselig og ganske
uventet indtrædende Færdselshindring.

Med Fodstarter og Kobling.
Kørsel med en Maskine, der er forsynet med Fod
starter og Kobling, er noget anderledes end beskrevet.
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Motorens Startning foregaar saaledes:
Der kobles fra, og efter at Gas, Luft etc. er indstillet
som nævnt, og Karburatoren er tippet tilpas, er man
klar til at gøre Anvendelse af den praktiske Indretning,
som kaldes Fod- eller Kickstarter. Under denne Manøve
kan Motorcyklisten sidde i Sadlen eller staa ved Siden af
Maskinen, ligesom det falder lettest.
For at faa Motoren til at starte hurtigt og nemt er det
ofte ikke nok at lukke for Luften, men det kan være hen
sigtsmæssig og paa^ visse Mærker Motorcykler endog
nødvendigt at lukke helt eller delvis for Lufttilførslen
gennem Luftkanalens Metalnet ved at holde Haanden,
en Handske, eller hvad man har ved Haanden hen for
Aabningen og dække for den netop i det Øjeblik, Mo
toren skal starte. Særligt i køligt Vejr, naar Motoren ogsaa
er kold, vil det være praktisk at tage denne Forholds
regel.
Fremgangsmaaden ved Startningen af Motoren er iøvrigt saaledes: Løft Kompressionen og træd Fodstarteren
kraftigt ned. Motoren vil saa spille op, og saa snart der
høres en Eksplosion, stilles der ind paa Luften, saaledes
at Eksplosionerne kommer til at lyde i regelmæssig Takt.
Paa hvilket lidspunkt man skal slippe Kompressionen
igen afhænger meget af Motoren, der snart starter bedst
ved at Kompressionen slippes under sidste Del af Kick
starterens Bevægelse og snart ved atden slippes lidt senere.
Siddende i Sadlen støtter nu Motorcyklisten Maskinen
med den ene Fod (som Regel den venstre) paa Vejen,
medens den anden manipulerer Koblepedalen, hvis der
da ikke er Haandkobling paa Maskinen, i hvilket Fald
Foden placeres paa Fodhvilere. Med laveste Gear sat ind
kobler Motorcyklisten langsomt og forsigtigt til, og Motor
cyklen vil saa køre roligt hen ad Vejen. Saa snart Ma
skinen har saa megen Fart, at den ikke behøver Støtte
af Poden, løftes denne op paa Fodhvileren, og alt er klar
til videre Kørsel.
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Tilkoblingen skal foregaa saaledes, at Trækket fra Mo
toren virker blødt paa Baghjulet, og saaledes, at Motor
cyklen glider i Gang. Foregaar Tilkoblingen for hur
tigt eller ganske pludseligt, vil Motorkraften komme til
at virke brutalt paa Baghjulet, og Maskinen vil gaa i
Gang med et stærkt Ryk. En saadan brutal Tilkobling og
følgende »smarte« Start, kan virke imponerende paa
Mængden, men den virker ubehagelig paa Manden i Sad
len og skadeligt paa Transmission og Bagring samt viser
klart, at Motorcyklisten ikke er nogen Mester i Køre’ kunsten.
Ikke alene under Starten, men ogsaa ved Gearskiftning under Kørslen bør Tilkobling foregaa blødt og ele
gant og ikke pludseligt og klodset. Hermed ikke være
sagt, at man skal være længe om Tilkobling. Denne
Manøvre skal tvertimod foregaa hurtigt og adræt, hvilken
næsten alle kan lære ved noget Øvelse, hvis den rette
Interesse er til Stede.
Gearskiftningen under Kørslen foregaar ved at koble
helt ud, sætte over fra første til andet Gear eller fra andet
til tredie Gear, og derefter koble til saaledes som for
søgt beskrevet. Man kan ogsaa skifte lige fra første til
tredie Gear (eller fjerde Gear), hvis Forholdene tillader
det, og der er Fart nok paa Motorcyklen f. Eks. ned ad
Bakke. Men i Reglen kommer man hurtigst op i Fart
ved ikke at springe Gearfølgen over.
At skifte ned fra højt Gear til lavere Gear foregaar
paa lignende Maade som Skiftning til højere Gear. Man
maa dog iagttage ikke at skifte ned til Mellemgear eller
endnu mindre til lavt Gear, naar der er for stærk hart
paa Maskinen. Fristelsen til at foretage en saadan Ma
nøvre er vel aldrig synderlig stor, men der skal dog ad
vares mod den, da Gear og Transmission lider stærkt
ved den hæftige Bremsevirkning, der frembringes derved.
Vil man skifte fra første til tredie Gear er det bedst
at anvende den
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Dobbelte Koblingsmaade,
som mange erfarne Automobilister ynder og som foregaar saaledes:
Der kobles ud; Gearene sættes paa Frigang; der kob
les til igen; der gives mere Gas; der kobles atter ud; lavt
Gear sættes ind og der kobles til.
Denne Art Gearskiftning ser straks lidt indviklet ud,
men læres hurtigt, og det bliver efterhaanden en Vane
at skifte Gear nedad paa den anførte Maade, der hindrer
den for Tandhjulene skadelige »skæren-Tænder«, som ofte
høres, naar mindre duelige Motorister skifter Gear, og
som hidrører fra, at Gearhjulene drejer rundt med saa
differerende Hastigheder, at Tænderne har svært ved at
gribe ind i hinanden. Den dobbelte Koblemaade udligner
imidlertid Differencen i Tandhjulenes Hastighed, og heri
ligger dens Betydning. Den nævnte skærende Lyd frem
kommer ogsaa, naar der ikke kobles helt ud under Gear
skiftning.

Motorcyklen uden Gear
startes derved, at Motorcyklisten løber frem med Maski
nen i rask Tempo og med løftet Kompression og — naar
der er god Gang i Motoren — slipper Kompressionen.
Saa snart Eksplosioner høres, springer han op paa Motor
cyklen ved at sætte den venstre Fod paa Fodhvileren
og svinge det højre Ben over Sadlen. Det kan dog ogsaa
lade sig gøre at springe med et Sæt op i Sadlen uden at
træde op paa Fodhvileren. Begge Metoder forudsætter
imidlertid en vis let Bevægelighed hos Motorcyklisten,
og egner sig derfor for yngre Mennesker, men ikke for
Damer og ældre Personer, der maa henvises til at køre
Motorcykler med Gear. Til Sidevognskørsel er gearløse
Maskiner heller ikke at anbefale, da det er et Herkulesarbejde at »rende dem igang«, fordi man baade skal slæbe
paa Vægten af Sidevogn og Passager.
En totakt Motorcykle uden Gear kan startes ved, at
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Motorcyklisten trækker Maskinen frem skrævende over
Sadlen, saaledes som tidligere beskrevet.

Kørsel i Almindelighed.
En Motorcykle har bedst af at blive kørt med en Middel
hastighed, hvis Størrelse i hvert Tilfælde retter sig efter
Motorens Kraft og Maskinens Maksimalhastighed. Det
er urigtigt altid at give Motoren fuld Gas, men det er paa
den anden Side ogsaa uheldigt for Motor, Transmission
etc. at lade Motorcyklen »spadsere« paa højt Gear i SkridtTempo. De moderne Motorer har imidlertid den fortræffe
lige Egenskab at være højst elastiske, d. v. s. at kunne
reguleres ved Gasindstilling til paa højt Gear at køre
fra omkring 10 km i Timen op til 65—100 km alt efter
Motorens Hestekraft. Det er imidlertid ikke, tilraadeligt
at gaa til Yderlighederne i nogen Retning for længere
Perioder, og det er bedst at skifte Gear for langsom Kør
sel. Paa den anden Side er det urigtigt at forcere Farten
paa andet eller første Gear ved at give Motoren saa megen
Gas, at den gaar rundt i rasende Fart. En Benzinmotor
arbejder mest økonomisk og udvikler størst Kraft, naar
der gaar raskt rundt uden at »race«, og er det derfor mest
rationelt og sundest for Motorcyklen saavidt muligt at
køre med samme tilpas raske Omdrejningshastighed af
Motoren og tilpas skifte Gear for at kunne gøre dette.
Under længere Ture kommer man hurtigst frem og
kører sikrest ved at holde en god jævn Gennemsnitsfart
og ved at køre saaledes, at man stadigt har nogen Reservekraft tilbage i Motoren til Brug paa Bakker.
Paa Landevejen skal man hele Tiden holde vaagent
Øje med alt, hvad der foregaar forude for Maskinen,
og samtidigt skal man spejde efter, om der muligvis
kommer vejfarende ud fra en Sidevej, en Gaard eller et
Hus. Saalænge man uhindret kan overskue Vejen kan man
holde rask Fart, men saa snart Vejen svinger eller Huse,
Træer og Buske hæmmer det frie Udsyn, og skjuler Side-
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vejene eller eventuelt modkommende Trafik, maa Farten
sættes saa meget ned, at man til enhver Tid er Herre
over sin Maskine og kan standse den, hvis en uventet
Hindring skulde vise sig.
I Danmark og Norge er det Reglen at holde til højre
paa Vej og. Gade og vige udenom medgaaende Trafik
ved Kørsel til venstre. I Sverig holdes der derimod til
venstre ligesom i England.
Der er Regler for, hvem der har »Vejret« og ikke behøver
at vige ved Passage over Vejkryds, men disse Regler
er ikke tilstrækkeligt fastslaaede til, at man gør klogt
at køre frem uden at regne med, at andre vejfarende
ikke kender Reglerne eller ikke bryder sig om at rette
sig efter dem.
Skal man passere udenom Fodgængere, Cyklister eller
andre vejfarende, bør man altid i Tide give Signal med
Hornet, men forøvrigt kendetegnes en dygtig Motor
cyklist ikke derved, at han kan tude op i Tide og Utide,
men derved, at han forstaar at anvende Hornet diskret,
og naar det er nødvendigt, men ellers aldrig. Naturligvis
er det ikke altid let at afgøre, om det er nødvendigt at tude
eller ikke, og det er derfor bedst at være paa den sikre Side.
Den rigtige Grænse opnaar Motorcyklisten snart at trække
efter nogen Øvelse og Erfaring.
At køre med aaben Udblæsning anses i de toneangi
vende Motorcyklelande England og Amerika for stridende
mod god Tone, og de, der ynder at »vække Folk« paa Lande
vej og Gade med nævnte Alarm, tituleres som »roadhogs«,
hvilket paa godt dansk er det samme som Motorbøller.
Hunde og andre Dyr bør man særligt passe paa, da deres
Gøren og Laden er ganske uberegnelig.
Hensynsfuld og fair Kørsel baade i By og paa Landevej
fremmer Kørslen i det lange Løb, skaffer ikke Motor
sporten Fjender, men Venner i Mængde, formindsker
Uheld og Ulykker og er det mest økonomiske baade for
Ringe og Benzin og Maskinen i det Hele.
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Kørsel paa Bakker.
Mindre Bakker kan man, om sikker Kørsel tillader det,
tage med Tilløb, medens lange Bakker tages ved at give
Motoren mere og mere Gas, efterhaanden som man mær
ker, at Farten gaar af Maskinen. Begynder Motoren al
arbejde lidt tungt, lukkes der noget for Luften, og hvis
dette ikke hjælper, sættes Tændingen lidt ned, hvilket
altid bør ske, saa snart der fra Motoren høres en klik
kende Metallyd. Mange erfarne Motorcyklister holder
paa, at man paa længere stejle Bakker skal skifte Gear,
saa snart Farten begynder at gaa af Maskinen, og Mo
toren taber i Omdrejningshastighed. De gaa ud fra den
fuldstændige rigtige Tanke, at man har Gear for at bruge
dem, og at det ikke er sundt for en Motor at arbejde
haardt ved at slæbe Maskine og Motorcyklist paa højeste
Gear op ad en Bakke, som kan tages spillende let ved at
skifte ned til et lavere Gear. Hvis en Motorcykle kan tage
en lang, sejg Bakke paa højeste Gear, tyder det paa at Ma
skinen er for lavt gearet. Imidlertid maa man ved Bakke
kørsel anlægge en forskellig Maalestok for de forskellige
Slags Motorcykler, idet en 2x/2 HK Motorcykle natur
ligvis skal behandles med større Kørefærdighed end en
8—10 HK Motorcykle, der som Regel har et stort Kraftoverskud i Reserve.
Ved Kørsel i stærkt bakket Terræn paa en varm Dag
kan det undertiden være praktisk at lade Motoren hvile
og blive afkølet, lige før man skal tage en særlig slem Stig
ning, der udkræver længere Tids Kørsel paa andet eller
første Gear.
Under Gearskiftning under Kørsel op ad Bakke er det
i Reglen ikke nogen Nytte til at anvende den foran om
talte »dobbelte Koblemaade«.
Det maa erindres at smøre rigeligt ved Kørsel i bakket
Terræn.

Kørsel ned ad Bakke
kan foregaa paa højt Gear og med kun lidt aabent Gas-
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spjæld eller — hvis Motoren trænger til Afkøling — med
løftet Kompression og aabent Gasspjæld. Der vil da blive
suget kold Luft ind i Motoren.
Skal man køre ned ad en lang Bakke, der drejer i Spiral,
kan man, istedet for stadigt at bremse, bruge Motoren
som Bremse, idet lavt Gear sættes ind og Tændingen
afbrydes eller der dog kun gives lidt Gas. Kompressionen
i Motoren vil da regulere Farten saa langt ned, at Bremserne kun behøver at anvendes i Ny og Næ. Naar man har
naaet Foden af Bakken, kan man sætte Motoren igang
igen ved blot at slaa Tændingen til.
Kørsel i fedtet Føre.
Medens Kørsel paa rigtig gennemvaad fast Vej er ligesaa sikker som Kørsel i tørt Føre, kan der undertiden fore
komme Udskridninger ved Kørsel paa fedtet Vej og Gade,
og da særligt, naar der køres i Vejsving eller paa Asfalt, eller
naar man ved Kørsel udenom andre Vejfarende eller af
anden Aarsag skal vige ud fra den lige Bane og køre i Bue.
I Føre af nævnte Art bør man altid køre forsigtigt,
men uden at være ængstelig, hvilket kun gør Motorcyklisten nervøs og hans Kørsel usikker. Den moderne
lavtbyggede Motorcykle har kun ringe Tilbøjelighed til
at skride ud paa fedtet Vej, og til yderligere Betryggelse
bør man køre med Antiskridedæk baade paa Forhjul
og Baghjul i al Fald i Vintersæsonen.
Paa meget opblødt og æltet Vej er det undertiden
bedst at køre paa første eller andet Gear, hvorved Chancen
for Baghjulsudskridning formindskes, idet Motorens Træk
kraft virker jævnt paa Baghjulet. Desuden maa man holde
sig parat til at koble ud eller til at løfte Kompressionen
samt til at styre Forhjulet til samme Side, som en paa
begyndt Udskridning foregaar. Maskinen vil da som
oftest rette sig op igen.
Bremserne maa helst ikke anvendes og i al Fald kun
med største Forsigtighed. Ved Kørsel i Sving paa fedtet
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Vej er Bremsning ofte ensbetydende med pludselig og
ganske uafværgelig Udskridning og Væltning. Skal der
bremses under Kørsel ligeud, er det bedst at trække
baade Forhjuls- og Baghjulsbremserne blødt an. Man
opnaar derved en god Bremsevirkning, og Udskridning
bliver ikke overhængende. Det maa dog passes, at Forhjuls
bremsen ikke kommer til at virke før Baghjulsbremsen,
idet der da kan indtræde Skridning af Forhjulet, der
vel er en sjælden Form for Udskridning, men til Gen
gæld meget farlig og saa godt som uafværgerlig.
I fedtet Føre skal man naturligvis altid vælge det bedste
og haardeste Stykke af Vejen til at køre paa og helst
køre paa Midten af Vejen og ikke ud til Siderne, hvor Vej
banen som oftest er blødest og mest slibrig og i Reglen
har en Heldning mod Grøfterne for Vandafløbets Skyld.
Ved Kørsel ned ad Bakker i fedtet Føre er det nødven
digt at anvende dobbelt Omhu. Ved Foden af Bakker
findes der ofte og selv ved Sommertid, naar Vejen ellers
er tør, opblødte Steder, som det kan være farligt at køre
igennem med for stærk Fart.

Kørsel i Sand.
Ved Kørsel paa sandet eller løs Vej faar Baghjulet
ofte en Tendens til Udskridning. Mange Væltninger er
foraarsaget ved, at Motorcyklister i Vejsving er kommet
ud i den løse Del af Vejen, og der er skredet ud.
Det er farligt at forsøge paa at forcere et Stykke sandet
Vej ved at sætte Fart paa Maskinen. Hvis Sandlaget er
saa dybt, at Forhjulet synker ned i det, vil Bremsevirkningen let blive saa stærk, at Maskinen slaar en Kulbøtte
sammen med sin Herre og Mester. Sandede Vej stykker
klares bedst ved at tage dem paa laveste Gear og med
omtrent fuld Gas og lav Tænding.

Pludselige Punkteringer.
Ved en pludselig Punktering eller Eksplosion af Bag
ringen kan der opstaa en stærk Bremsevirkning derved,
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at Ringens Adhæsion til Vejbanen bliver uforholdsmæssig
stor eller derved, at det afsprungne Dæk eller Slange vik
les om Baggaflerne og forhindrer Hjulet i at løbe rundt.
Motorcyklen vil da vælte paa samme Maade som i Sandet.
Man maa — for at forhindre dette Uheld, der dog heldigvis
sker meget sjældent — passe at køre med gode solide og
ikke for gamle Dæk og Slanger paa Baghjulet. Saadanne
vil kun meget sjældent eller saa godt som aldrig punk
tere pludseligt eller eksplodere. Ældre Dæk og Slanger
kan anvendes med Fordel paa Forhjulet, hvor Punkterin
ger er sjældne.
Ved pludseligt indtrædende Punkteringer under Kørslen
kan man tage Farten af Maskinen ved Bremsning eller
paa vaad Vej ved at løfte Kompressionen eller afbryde
Tændingen. Man skal vogte dog sig for at standse Farten
altfor brat, da det punkterede Dæk med Slange lider stærkt
under haard Bremsning.

Natkørsel
bør foregaa med Forsigtighed i fjerde Potens. Særlig
Omhu bør man udvise, naar man møder Automobiler
med stærkt blændende Projektører. Saavidt mulig skal
Motorcyklisten undgaa at faa de blændende Lysstraaler
lige ind i Øjnene, men for alle Tilfældes Skyld er det tilraadeligt at sætte Farten noget ned, indtil man atter
har vænnet sig til at se i Mørket.
Til at blive sikker i Natkørsel hører en Del Erfaring,
da alle Genstande tager sig anderledes ud og faar andre
Former i det skarpe Lygtelys end i det mere spredte
Dagslys.
For at sikre Kørslen i Mørke, kan det være praktisk
bag paa Motorcyklen at anbringe en rød sleben Bagreflek
tor, der tydeligt ses i Skæret af bagfra kommende Auto
mobilers Projektører.
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16. KAPITELL.

Motorcyklen i Hus.
Rensning af Motorcyklen.
Det vigtigste, en Motorcyklist kan foretage sig med
sin Maskine hjemme, er at rense den og pudse den.
At holde sin Motorcykle fin har ikke blot Betydning
rent æstetisk, men ogsaa mekanisk og økonomisk.
En Maskine, som Snavset ikke faar Lov at blive gam
melt paa, vil bevare sit nye, blanke Udseende meget længe
og vil desuden ogsaa holde sig længe driftssikker og per
fekt i Mekaniken.
Det sidste er ingen paradoksal Paastand, men har sin
naturlige Aarsag, idet en Motorcyklist under Rensningen
og Pudsningen af sin Maskine ganske uvilkaarligt vil
komme til at gøre mange mekaniske Iagttagelser, f. Eks.
se, om Skruer og Møtrikker sidder fast, om Kabler er i
Orden, om Fjedre eller lignende er al right etc. Er der en
begyndende Skade eller en Fejl ved nogen Del af Ma
skinen, vil han se det i Tide, saa at den kan blive rettet,
før den udvikler sig og maaske senere kan bevirke en ke
delig Standsning paa Landevejen og forøgede Omkost
ninger til Reparation.
Rensning, der foretages jævnligt, er ikke besværlig
eller langvarig og særligt ikke, naar man gaar lidt meto
disk frem under Renselsesprocessen.
Det forudsættes, at Maskinen har været ude paa en
længere Tur over sølede Veje, og at den altsaa er godt
snavset ved Hjemkomsten.
Hvis det kan lade sig gøre at fjerne Snavset, saalænge
det endnu er vaadt, vil det være det nemmeste og bedste,
men lader dette sig ikke gøre, bør Snavset — efter at
Rem eller Kæde er fjernet — opblødes og spules af med
en Vandkande eller en Vandslange eller til Nød med vaade
Klude. Man skal passe, at der kun kommer Vand til
Hjul, Skærme, For- og Bagstel, Sidevognens Karosseri
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etc., men derimod ikke til Motor, Magnet og Kar
burator.
Snavset maa ikke fjernes ved Aftørring med en tør
Klud, da Lakeringen lider stærkt ved at blive behandlet
paa den Maade.
Paa Motoren, og hvad dertil hører, fjernes Snavset
lettest ved Hjælp af Petroleum og en stiv Børste, der kan
gaa ind i alle Kroge og Revner og skrubbe hvert Støv-

Fig. 72. Fremgangsmaaden ved Slibning af en Ventil.

gran af. Oliepletter fjernes ogsaa bedst med Petroleum
eller med Benzin.
Naar alt Snavs, Olie m. v. er borte, tørres alle blanke
og lakerede Dele af med en blød Klud eller et Skind, idet
man begynder fra oven og gaar nedefter og anvender
forskellige Klude til de forskellige Dele, og kun rene
Klude, men f. Eks. ikke samme Klud til at polere Styret
og til at tørre Hjulene efter for Vand eller Motoren efter
for Petroleum.
Er Maskinen ikke tildænget med fastsiddende Vej
snavs, men kun støvet, behøver Vand eller Petroleum
ikke at anvendes, men en forsigtig Aftørring med bløde
Klude eller Tvist er tilstrækkelig.
•
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Rensning af Kæder, Remme, Lygte etc. er behandlet
under de paagældende Kapitler.
Naar Maskinen har faaet sin Overhaling for Snavs,

Fig. 73. Afskrabning af Kul fra et Stempel.
ses de forskellige Arter Skrabejern. — Inden i Eksplo
sionskammeret paa en Motor samt paa Stemplets Overflade vil der
afsætte sig et Kullag, naar Motoren har været nogen Tid i Brug.
Dette Kullag stammer dels fra Benzinen og dels fra Olien og maa
fjernes, naar det naar en vis Tykkelse. For megen Kul i Cylinderen
bevirker flere Ulemper, saaledes forøget Kompression, Fortænding
og følgende Banken i Motoren, kraftløs Gang in. v. Foruden ved Ud
skrabning kan Kullet ogsaa fjernes ved Udbrænding med Ilt. Ofte
er der ogsaa Kul paa Stemplets Sider, omkring Stempelringene og
i disses Grovninger, og i saa Fald maa Motoren skilles ad for at faa
Bugt med Kulafsætningen. Efter en Kuludrensning vil der altid
mærkes en betydelig Forbedring i Motorens Gang og Trækkeevne.

skal Dækkene efterses og om nødvendigt udbedres paa
den i Kapitlet om Ringe beskrevne Maade. Derefter
smøres Maskinen overalt, hvor Olie eller Fedt kan gøre
Gavn; og naar saa Rem og Kæde er paasat, er Motor
cyklen præsentabel igen.
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Det er en Selvfølge, at det ikke er nødvendigt at aftage
Kæder paa Maskiner, der er forsynede med lukket Kæde
kasse.
Det er af Vigtighed at gnide ethvert Spor af Petroleum
bort, da denne fedtede Vædske ellers vil danne en Hinde
over Maskindelene og gøre disse særligt modtagelige
for Støv.
Opbevaring.
Skal en Motorcykle, stilles hen for Vinteren eller for
længere Tid, skal den først gøres godt ren, hvorefter alle
blanke Dele samt Motoren gnides godt ind i Vaseline
af god Kvalitet. Stedet, hvor Maskinen skal opbevares,
maa paa den ene Side ikke gerne være fugtigt, men paa
den anden ikke for tørt og varmt, da Gummiringene
lider stærkt i tør og varm Luft, som gør Gummien skør.
Man kan, om nødvendigt, klare sig ved at opbevare Rin
gene et Sted og Maskinen et andet Sted.
Af og til bør man se til Maskinen for at forvisse sig om
dens Tilstand, pumpe Ringene op etc.

Mekanisk Overhaling.
Medens det indstændigt maa fraraades Motorcyklister
med ikke særlig stor mekanisk Ambition at give sig i
Lag med at skille Motoren og i det Hele at foretage større
Demonteringer (f. Eks. for at fjerne Kulafsætninger
inden i Motoren o. 1.), som rettelig maa overlades til en
kyndig og paalidelig Mekaniker, bør enhver Motorcyklist
være i Stand til selv at gaa sin Motorcykle efter i Sømmene
for at konstatere, at den er i saa god Orden, at han kan
køre ud paa en længere Tur, uden at der vil være stor
Sandsynlighed for at maatte tage hjem med Jernbanen.
Ved et saadant Eftersyn, der skal foretages uden Jageri,
vil det være af særlig Vigtighed at paase følgende:
Magneten.
Dækslet til Afbryderen (»Knikseren«) fjernes og Platin-
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kontakternes Tilstand og Afstand fra hinanden under
Afbrydning undersøges. Kontakternes Overflade bør
være ren og blank og fri for Olie og mørke Pletter. Kon
takterne kan pudses med en ren Klud eller renses med fint
Sandpapir eller med en meget fin Fil. Er Kontakterne
efter længere Tids Kørsel stærkt slidte, maa de fornyes.
Afstanden mellem Kontakterne i afbrudt Tilstand
skal være c. 1/2 m/m eller Tykkelsen af et almindeligt
Visitkort.
Det bør prøves, om de elektriske Kabler er i god Stand,
og om alle Ledningsskruer sidder godt fast.

Tændrørene
skal skrues ud, efterses og eventuelt renses og indstilles
eller fornyes. Afstanden mellem Elektroderne (Spidserne)
skal være den samme som nævnt for Kontakterne.
Rensningen af Tændrør foregaar ved Hjælp af Benzin
og en stiv Børste.

Karburatoren.
Denne for Snavs temmeligt ømfindtlige Indretning
bør skilles ad og renses godt ud alle Vegne. Straalerøret
og Nettet for Luftkanalen ikke at forglemme. Hvis man
har mærket, at Karburatoren ikke vil holde tæt paa
Benzinen, men taber en Draabe af og til, bør Naaleventilen slibes. Herom henvises til Kapitlet om Karbura
toren.
Ved Adskillelsen af Karburatoren, der som Regel er
lavet af temmeligt blødt Metal, bør man kun bruge faste
Nøgler, som ikke slider Kanterne runde paa Møtriker
og Bolte.

Kompressionen.
Har man mærket, at Motoren har tabt i Kraft, kan
dette skyldes, at Ventilerne er utætte og ikke kan holde
paa Kompressionen. De skal da slibes. Det er særligt Ud-
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blæsningsventilerne, der blive utætte, idet de paavirkes
af den stærke Hede fra Udblæsningsgassen.
Er Kompressionen daarligt, trods nyligt foretaget
Ventilslibning, kan dette skyldes forskellige Aarsager,
saaledes svage Ventilfjedre, der ikke lukker hurtigt nok,
Utætheder i Ventildækslerne eller ved Tændrørenes, ved
Kompressionshanernes og ved Dekompressorens Indskruninger, hvis Pakninger eventuelt maa fornyes.

Remme eller Kæder.
Disse skal efterses og eventuelt strammes, ligesom
Møtrikker paa Remskiver, Tandhjul og Hjulnav skal
efterses og skrues fast.

Bremserne
skal prøves og indstilles, om nødvendigt.
Indstillerha a udtag
og Kabler til Gas, Luft, Tænding, Kompressionsløfter,
Kobling etc. skal efterses og reguleres. Det samme gæl
der Pedaler.

Kobling og Gear
efterses og prøves.
Ringene
ses godt efter. Har en Ring tabt Luft, bør Ventilen efter
ses, og hvis det ikke hjælper, en ny Slange monteres.

Motorsidevogne.
Det bør undersøges om Sidevognen stadigt er anbragt
som i Kapitlet om Passagerkørsel anbefalet, samt om
Koblingerne mellem Cykle og Vogn holder godt.

Værktøj og Reservedele
inspiceres for at konstatere, om intet mangler. Det er
ærgerligt at komme paa Langtur og opdage at man har
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glemt noget, man ikke godt kan undvære, naar Uheld
indtræffer.
Tilsidst
holdes Revu over hele Motorcyklen; og man undlader
ikke at bemærke, at der er smurt overalt, at der er Benzin
og Olie paa Tankene, samt at Lygtegrejerne er i Orden.
Hele dette Gennemsyn kan med nogen Øvelse foretages
paa ganske kort Tid. Det tilraades indstændigt at fore
tage Eftersynet, selv om Motorcyklen kommer
lige fra en Mekaniker, der har erklæret den
i Orden.
Skal man paa en længere Køretur ved Vintertid eller
i en Regnperiode, vil det være praktisk at smøre alle
blanke Dele godt ind i Vaseline til Beskyttelse mod Regn
og Snavs. Motoren maa ikke gnides ind i Vaseline eller
anden Smørelse, der snart vil blive brændt bort af Varmen.
Er Motoren bleven rusten, kan den »blankes« med Kakkel
ovnssværte, men Operationen maa jævnlig foretages,
hvis den skal hjælpe, da Sværten brænder bort.

17. KAPITEL.

Diverse nyttige Oplysninger.
Mo tor c yklej ura.
Enhver Motorcyklist skal indregistrere sin Maskine
og ansvarsforsikre den samt have Kørekort, men om all
dette samt om Love, Politivedtægter, Skatter m. v. søger
man bedst Oplysning dels ved at købe de paagældende
Love og studere paa dem og dels ved at henvende sig
til Myndighederne (i København: Politiets Afdeling for
Motorsager, og i Provinsen: Politimesterens Kontor)
eller hos en autoriseret Lærer i Motorcyklekørsel.
For Indretning af Garager, Opbevaring af Benzin etc.
findes der ogsaa Reglementer, om hvilke man ligeledes
kan faa Besked hos Myndighederne.
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Naar Love og Vedtægter etc. ikke omtales nærmere
her, ligger det i, at Erfaringerne har vist, at disse Be
stemmelser forandres saa hyppigt, at nærværende Bog
let kunde blive forældet, før den udkom, hvilket vilde
gøre den mere vildledende end vejledende.

Hestekræfter.
For Beregningen af en Motors HK findes forskellige
Formler i de forskellige Lande, og Resultaterne, der
kommer ud af disse Formler, varierer i Reglen en Del.
Motorens Kraft afhænger af den Gasmængde, Cylin
deren eller Cylindrene kan rumme i Eksplosionsrummet,
samt af det Antal Omdrejninger, Krumtappen kan gøre
pr. Minut.
Mest rationelt er Bremsehestekraften, d. v. s.
den Kraft, der udvikles paa Motorakslen, og som maales
ved at bremse denne med et elektrisk Bremse- og Kraftmaaleapparat. Den udviklede HK er naturligvis forskellig
efter som Motorakslen gør 2000 eller 1000 Omdrejninger
pr. Minut. Naar Bremse-HK angives, vil det dog altid
være ved det Antal Omdrejninger, hvor Motoren ud
vikler sin største Kraft, hvilket ikke falder sammen med
Maximalomdrejningshastigheden.
I Annoncer og Kataloger bruges i Reglen ikke BremseHK, men Hestekraften er angivet efter den Formel, ved
kommende Motorfabrik anvender. Denne HK er langt
lavere end Bremsehestekraften.
Meget moderne og praktisk er det at bruge Cylinder
indholdet i Kubikcentimeter som Basis for Angi
velse af en Motors Styrke. Cylinderindholdet (Cylinder
volumenet) alhænger af Størrelsen af Cylinderens ind
vendige Diameter (Boringen) og af Størrelsen af Stemplets
Bevægelse i Cylinderen (Slaglængden). Boringen og Slag
længden angives i Millimetre paa europæiske Motorer og
i engelske 'lommer paa amerikanske Motorer.
Formlen for Udregningen af Cylinderindholdet i Kubik-
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Hans Meyring: Motorcykling.
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Hans Meyring: Motorcykling.
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centimetre er: b2 x 0,7854 x s, hvor s = Slaglængden
i Centimetre; b = Boringen i Centimetre, medens det
angivne Tal er konstant.
For en encylindret Motor med Cylinderdimensioner
85 m/m Boring og 100 m/m Slaglængde vil Formlen være:

8,52 x 0,7854 x 10 = 567 Kubikcentimeter.
Hosstaaende findes Tabeller over Cylinderindholdet
af encylindrede Motorer med Boring fra 50 m/m til 90
m/m og Slaglængde fra 50 m/m til 100 m/m.
For to- og firecylindrede Motorer skal Cylindervolu
menet multipliceres med henholdsvis 2 og 4.
Til Brug ved Beskatning af Motorer anvendes i
Danmark følgende Formel: 0,3 X b2 X s, hvor b = Bo
ringen i Centimetre og s = Slaglængden i Meter.
For en 2-cylindret Motor med Boring 85 m/m og Slag
længde 100 m/m vil Formlen være:

2 x 0,3 x 8,52 x 0,1 =4,3 Skattehestekræfter.

Den samme Motors Cylindervolumen vil være 2 x
567 = 1134 Kubikcentimeter og dens Fabrikshestekraft
omkring 10 HK.
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