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'OSTIUS I

-

Sparta

be~itter,

Door de aankoop van deze Sport bent u een van de veZe Sparta-gelJr,.dker8
geworden. WeZkom in, deze Sparta--kring van motor- en brom/ietsrijders, die al
een goede viiltig jaar de wegen in binnen- en b.dtenZand bevoZken. Bq de
constructie en de laor-icage van uw Sparta hebben wij dan 0010 ku",nen steunen
01' oue lange ervaring in de motorrjjwieZbouw, een ervaring, die " dan 0010 oij
,
"to Sport in menig detan zuzt terugvinden.
Uw Sparta i$ een motori8ch vervoermiddeZ en clat houdt natu~rUjk in, dat van
fijd tot tijet enkeZe punten guerviced moeten worden, wilt u steeds het ma-nmum
rt;lndement utt uw bezit halen. Deze handZeiding keboen wii guchreven om U 01'
dit gebied zoveeJ mogeZi}k terdjde te staan, ~eker toanneer " het onderhot«! geheeZ 01 gedeezteUjk zeZf ter hand goot nemen.
VeeZ s"cces met uw Sport !

SPARTA - APELDOOBN
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2 versn.

Is versn.

14 versn.

Motor

Sachs 50/2 MA-NL

Sachs 50/3 e-NL

Sachs 50/4 CF-NL

Principe

2-tact

2-tact

2-tact

Inhoud

50 cc

50 cc

50 cc

Boring

38 mm

38 mm

38 roro

Slag

42 rom

42 mm

42 mm

Elektr. Installatle Bosch vliegwielontsteking
llchtspoel
6 V. 17 W.

Bosch vliegw1elontsteklng
3 laagspannlngsspoelen 6 V.,
reap. 15 W., 3 W. en 5 W.

Verlichting

gloeHamp
gloeilamp
gloeUamp
gioellamp

15./15

Bougie-type

Bosch 190 M 11 S - KLG F70 (Nederland)
of een ander type van geUjke warrotegraad

koplamp
achterllcht
teller
stoplicht

Watt (6
2 Watt (6
1,2 Watt. (6
5 Watt (6
versn.

'1

Volt)
Volt)
Volt)
Volt) alleen 3 en 4
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ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN
2 versn.
Ontstekingstijdstlp

I 3 versn.

1,5 mm voor

B.D.P.

I 4 versn.

1.5-2 mm voor
B.p.P.

1,5-2 mm voor

7-11 rom

0,4-0.5 rom

7-11 rom
0,4-0,5 mm

0.4-0.5 mm

0,4--0,5 rom

B.D.P.

Export 2,5 rom

Poolschoenafstand 7-11 mm
Onderbrekeropening 0,4-0,5 mm
Bougie elektrodenafstand
0,4-0.5 mm
Ned.
CRrburateur

Smering van
de motor
Smerlng van de
versnellingsbak
Koppeling

I Export

I

Ned.

I

Ned.

BING Ijl21170
1/12/170 BING 1j12;212 eING 1/12j212
hoofdsproeier 60
64
58
58
naaldsproeier 1717
1717
2.12
2.12
naald nt. 2
2
2
2
naaldstand IV
IV
n
n
gasschuif nr. 14
14
10
10
olle-benzmemengsel 1 : 25. blj gebruik van normale tweetakt oUe SAE 40 of SAE 50 (tijdens het Indjden 1 : 20), of
bij gebruik van zelfmengende twee-takt oUe 1 : 20, (tijdens
het iDrijden 1 : 16).
200 cmll transmissie oUe, SAE 80.

staal-frictlelamellen (tweevoudige natte plaatkoppeling).
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ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN
2.Ut,ooo\
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2 versn.

13

.- .....
Overbrenging
-- ..... motor-aehterwlel
Ned.: 13: 32
totaa!
26,7
Ie versn. I
2e versn. 1
15,6

versn.

Ned. 12: 36
tot. Ie 1: 40,0
2e 1: 21,3
3e "1: 14.2

14 vel'sn.
Ned. 12: 36
tot. Ie 1: 45,2
2e 1: 26,2
Be 1: 17,5
4e 1: 14,2

~

I

I

% X 3116" Ned. 104 sebakels Ned. 106 seb. Ned. 106 seh.
Ketting
voor 20 x 2 x 2,75; aehter 20 x 2 x 2,75.
Banden
12 UteI', waarvan 3,8 liter voor reserve.
Tankinhoud
2 versn. 65 kg.
3 en 4 versn. 68 kg.
Gewieht
blj
de
sluitlng
van
de bUddyseat links op frame.
Plaats goedk.nummer
bij de sluiting van de buddyseat links op frame.
Plaats framenummer
op het motorblok aan de Iinkerkant.
Plaats motornummer
9
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HOE WERIT EEN TWEE-TAIT ?
De twee-takt motor, die zich in een ateeds grotere belangstelling verheugt, is onder de verbrandingsmatoren de
rninBt gecompllceerde. D1t betekent, dat deze motor, door
een minimum aan ipewegende onderdelen betrekkeIijk weIDig onderhoud vraagt. Ook wanneer later deze motor Ban
een revisie toe is, heeft dit zijn voordeel.
De reviSie zal zich dan tot minder onderdelen beperken en
dit heeft natuurlljk een gunstige invloed op de kosten. Het
eigenlijke hart van de moto.r is de rulmte, die gevonnd
wordt door de cilinder met het daaronder liggende cartetgedeelte. Dit cartergedeelte, waar dus de krukas in draa.it,
Is geheel afgesloten zowel van de buitenlucht als van de
rest van het motorblok, waarin o.m. het koppelings- en
versnellingsmechanisme zijn ondergebracht. Mb. 1 t.e.ro.
4 stellen het inwendige van dit hart schematisch voor.
Aan de hand hiervan kan de werking van de twee-takt
motor verklaard worden.
In afb. 1 beweegt zich de zuiger naar boven. De benzinedamp wordt boven de zuiger samengeperst. Tevens ontstaat in de lttchtdicht afgesloten carterruimte onder de
zuiger een onderdruk. Hlerdoor wordt via de inIaatopeDipg,
ook weI inlaatpoort genaamd, benzinedarop afltomstig van

10
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de carburateur aangezogen zodra de Inlaatpoort vrijgemaakt wordt door de
zulger.
AfJb. 2 stelt de eigenUjke arbeidsslag voor. Tengevolge van de door de bougie

ontstoken benzinedamp, hetgeen een sterke drul:tverhoging veroorzaakt, wordt de
zulger met kracht naar beneden gedreven. De zUiger sluit nu de lnlaatpoort af
en perst de zojulst aangezogen benzinedamp In het carter samen.
In afb. 3 is de zuiger nog verder naar beneden gekomen. Daarblj heert deze
allereerst de uitlaatpoort vrij gegeven, waardoor de afgewerkte gassen, die t.o.v.
de buitenluoht nog een betrekkelijk hoge druk bezitten, via de uitlaat kunnen
ontsnappen. Even later is de ove1"stroompoort, die lets lager In de cilinderwand
is aangebracht dan de ultlaatpoort, vrlj gekomen. Hierdoor wordt via het overstroomkanaal een verblnding met het carter gevormd. De samengedrukte benzlnedamp die hierin aanwezig is, kan zodoende naar de cilinder ontsnappen.
waar op dat ogenblik een lagere druk heerst.
In afb. 4 beweegt de zuiger zich weer naar boven. De overstroom- en de uitlaatpoort worden door de zulger afgesloten en het proces herhaalt zich weer. Zoals
reeds gezegd, springt even voordat de zulger in de bovenste stand Is aangekomen aan de uiteinden van de bougie een vonk over. Dit heet voorontsteking.
Gedurende de tljd die nodlg is om de benzinedamp geheel te ontbranden is de
zuiger juist in zljn bovenste stand aangekomen. Dit tijdstip heeft veel invloed
op het goed funclloneren van de motor. Door allerlei oorzaken kan dlt tijdstlp
op de duur wat versteld raken. Het is daarom aan te bevelen dit regelmatig
door uw handelaar te laten cont1"oleren.
12
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NADERE KENNISMAKING
ledlenin'!lshandles

~

De plaatsing van de bedlenlngshandles Is vrfjwel geUjk aan die van motorrljwielen en sl"..)oters.
Zo treft U rechts op het stuur een draalbare handgreep aan, waarmee U de
toe te voeren brandstof, dus de snelhe1d, regelen kunt. Deze neemt toe naarmate U dlt handvat meer naar U toedraalt. (Afb. 5).
Voorts is rechts nog de voorwielremhandle gemonteerd, alsmede blj de 2 'Versn.
versie de chokehevel. Aan de linkerkant treft U de koppellngshandle en bij de
drie en vier versnellingen versie de
1_ " ' - "
.
REM
decompresseur hevel aan (afb. 6).
Wanneer deze koppelingshandle ingetrokken is, dan Is er geen directe
krachtsoverbrenglng tussen motor
en achterwiel aanwezig.
Dlt laatste is nl. nodig wanneer de
stand van de versnellingsbaktandwielen gewijzlgd moet worden. Dus
blj het In- en uitschakelen of/en btl
het overschakelen. Deze handle moet
GAS
daarbij steeds zonder een enkele uitzondering gebrulkt worden.
Alb. 5

..

~,_-':

-,

.''--
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Het llnkerhandvat Is blj de 2 en 3 versn. bromflets draalpaar. Hiermede kunt U
de versnellingsbak bedienen, 3 standen zijn hler mogelijk bij die bromfietsen,
waarbij een 2-versnellingsmotor is ingebouwd en 4 bij de bromfiets uitgerust
met 3-versnel1lngsmotor. Wanneer dU handvat zo ver mogelijk van U afgedraaid Is, dan staat de motor in de Ie versnelling. Olt wordt dan door het cljfer
1 op het handvat aangegeven. Oraait U nu dit handvat naar U toe, dan komt
op een gegeven moment de motor in de vrijstand. Oit wordt aangeduid met hot
cijfer O. Oraait U het verder naar U toe dan wordt de 2e versnelling ingeschakeld. Het cijfer 2 geeft dit aan. Bij de 3 versnelling voigt dan nog de Sde versnelling. Voor de 4-versnellingsmotor met voetschakeling bevindt zich het versneUingspedaal aan de linkerzijde (afb. 7) van de motor en dit wordt per versnelling geblokkeerd. Van 2 kan men bljvoorbeeld slechts naar 3 schakelen, een
versrie,lling "overslaan" is door de ingobouwde schakelpal niet mogelijk. WeI
wordt 'bij het schakelen van 1 naar 2,
of ontge.keerd de 0 stand overgeslagen.
Bij het stoppen moet deze neutrale
stand dan ook even opgezocht worden.
Tijdens het overschakelen naar een andere versnelllng moet uiteraard de koppelingshandle worden ingetrokken daar
deze het versnellingshandvat vergrendelt. Tevens moet dit Ibij een lopende
motor geschieden. Links op het stuur
bevindt zich eveneens de bel. Rechts op
het stuur vlndt U verder de JichtschaA/b. 6
14
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kelaar, Deze heeft dria slanden, een neutrale, een vaol'
grootllcht en een voor dimIi ch t. Vanzelfsprekend brandt,
wanneer de schakelaar in een
van deze laatste twee standen
staat. ook het achtel'licht en
km-tellerlampje. Bovendien is
aan de zijkant hiervan een
knop aangebracht, de zgn. 'kortslultschakelaar, Wanneer deze
bij dra,aiende motor naar voren
wordt gedl'ukt, kan er aan de
bougie geen vonk meer overspnngen. De motor zal dan af.
slaan.
De linkercrank is verstelbaar.
Het is wettelijk vel'pllcht, dat
met een bromflets gereden
moet kunnen worden als een
normaal rij\viel. In dat geval
stelt u dus de llnkercranck in
de gebrulkeUjke stand. In de
praktljk zal h.et er op neer
komen. dat de cranck In

Alb. 8.

16
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Verstelba,re

cra7~k

een overeenkomstlge stand
staat als de rechtercrank.
De crank is te verstellen
door de drukknop (alb. 8)
in te drukken en de crank
naar voren te schuiven.
Belangrijk:
Bet starten
di.ent steeds te geschleden
met de rechterorank (de

AJIb. 9. Het stuuT810t
normale crank dUB). Wordt met de verstelbare crank ge~tart, dan is bij de 4
versn. de kans aan'Wezlg, dat het versnalIlngspedaal ongewDd wordt geraakt, waardoor ernstlge beschadiglngen In het Inwendlge van de motor kunnen optreden.

17
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Voor de 3 en 4 versa ,bromflets bevlndt zich aan de recbterzijde de voetrem.
die bij het indrukken &utomatlsch bet stopUcht ontsteekt.
Het uit Un geheel bestaande stuur kan door Ibeide stuurstroppen wat losser te
draaien gemakkelijk binnen zeer ruime grenzen versteld worden. De stand van
het stuur kunt u dus met uw postuur en rijstijl in overeenstemming brengen.
Onder de koplamp bevindt zich het stuurslot (afb. 9), Dit moet bediend worden
bij geheel naar links of naar rechts gedraald stuur, door de sleutel
slag naar
links te draaien, In te drukken en weer in de oorspronkelijke stand terug te
-I
draaien. waarna de sleutel
weer uit bet slot genomen kan
worden.
Onder de buddy-seat bevlndt
zlch de uitneembare gereedscbapbak '\/!00r het gereedschap, terwijl bler bovendlen
de bandenpomp Is ondergebracht. bij de 3 en 4 versn. tevens toegang tot het ingebouwde luchtfUter. De bUddyseat kunt u aan de voorzijde
oplicbten. nadat de vergrend~
llngsknop aan de linkerzijde is
uitgetrokken. Tijdens dit uittrekken dlent eventueel even
Alb, 10. 'l'oegatlg tot h.et gereeil8chBfl
op de neus van de buddy-seat
het Zucht/tlter

*
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gedrukt te worden (afb. 10).
Op het balhoofd bevindt zlch de bedleningsknop van de stuurdemper. Hlermede
kunt u de wrfjvingsweerstand van het balboofd Instellen en zodoende de wegl1gging
onder alle omstandlgheden aanpassen. Op
moole vlakke wegen kan de weerstand In
het algemeen beter lets mlnder bedragen
dan op wegen met een slecbt wegdek. Ook
bij het rljden met duo-passagler en bagage
kan beter de stuurdemper iets verder aangedraaid worden dan normaal. Het mechanisme bevindt zich onder het balhoofd en
behoeft naast at en toe een enkel druppeltje olie, verder geen onderhoud.

BENZINE

~

. .,

.L

.;

T••ke.
Zoals reeds gezegd heeft deze bromfiets
een twee-takt motor. Bij dU motortype
worden de zUiger, de krukas en de krukU mag zowel "gewone" al8'ook
asiagers gesmeerd door de ol1e, die tege,,,8uperbenzine" tanken
lijk met de benzlnedamp, via de carburateur In het carter komt. Daarom is het noodzakelijk olle met de benzine te vermengen en wei nauwkeurig in de verhouding van 1: 20 tijdens het inrijden.
Later kan 1 : 25 aangehouden worden, Omdat de smerlng van eerder genoemde
19
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~
Alb.

11

onderdelen uitsluitend met deze olie geschiedt, fa het zaak hierv:>or een geschikte kwaliteit te gebruiken. Het allerbeste kunt u
twee-takt olie SAE 40 of 50 van een bekend merk nemen. Weiger ol1e, waarvan de oorsprong met bekend is, daar het mogelijk is, dat een minderwaardlg>e oliesoort voorhanden Is, welke
niet geschikt fa voor de smering van twee-takt motoren en
waardoor uw motortje in korte tljd vernield zou kunnen worden.
Ook is het noodzakelijk dat de ol1e grondig met de benzine vermengd wordt. Dit kan het beste in een mengkan gebeuren. Dit
.geldt nlet voor de zogenaamde zelfmengende tweetakt-olie. BIj
zelfmengende tweetakt-olie moet u echter een wat rijkere mengverhoudlng aanhouden, 1: 20, tijdens het inrtjden 1: 16. Denkt
u er btl het tanken van deze oUe vooral aan de benzinekraan
voorat te sluiten. Anders bestaat de mogelijkheid, dat er pure
olie in de carburateur komt, waardoor de motor niet zal lopeno
Het be8te kunt 0 zo mogelijk bij ow baodelaar tankeD. U kuot
dan in elk geval verzekerd zijo van een goede service op dlt
gebled.
Houdt u zlch tijdens het tanken aan de volgende wenken:
1. Tank openen door de tankdop zover mogeltjk naar llnks te
draaien en deze daarna er at te nemen.
2. Rook olet en licht niet met open vuur in de tank.
3. Zet de motor wegens vonkgevaar stop.
4. Dek de vulopening zoveel mogelljk af, wanneer het regent of
stulft.

20
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5. Giet het olle-benzinemengsel, vooral wanneer nlet aan een benzinestation
getankt wordt, door een fljn gaWlje of doekje in de tank.
Reserv.v4orraad benzl••
De tank heeft een benzinekraan met een reservestand. De reservevoorraad Is
voldoende om tot een tankstation te kunnen rijden, wanneer de tank met normaal geopende kraan leeg gereden lB.
De penzlnekraan heeft naast een zeef, in de tank nog een klein zeefje boven
in de benzineleiding (afb. 11). Reinlgt u dit wei van tijd tot t1jd, en zeker dus
wannee.r zieh een verstopping mocht voordoen.

De stand van de benzinekraan Is ais voIgt:
naar aehter (Z)
gesloten
naar beneden
open
naar voren (R)
reserve
la.denspannl.,
Alvorens te gaan rljden is het gewenst, dat u zlch even van de bandenspanning
overtuigt. Het beste Is om deze zo te kiezen, dat u zonder stoten rljdt, dus nlet
a1 te hard; maar u dlent er tegelljkert1jd voor te waken, dat de banden nlet te
zacht z.ijn, want dU is de zekerste weg, om deze onherstelbaar te vernIeien.
Bedenkt, dat niet aHeen de levensduur van de banden, maar ook uw rijcom:fort
van deze spanning afhankelijk is.
Regelmatige controle der banden is san te :beveIeD.
De bijgeleverde bandenpomp moat blj gebrulk voldoende ver op het venUel ge-

21
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drukt worden, hlerdoor worat aan automauscn net Ventlel geopena waarna
zonder lnspanning de b'and op een hogere d.ruk kan worden gebracht.
II I.rll.....1...11111 .04119 7
Deze vraag kan dankzij de moderne fabrlca.gemethoden met "nee" worden

beantwoord. Toch is het goed de motor gedurende de eerste 500 kilometer wat
te ontzien. Rijdt u dan ook gedu.rende deze perlode niet al te fors en 8chakelt
d ti.jdig terug wanneer dat nodig is. Het verdlent voorts aanbevellng tijdens de
eerste 500 kilometer de snelheid wat
te wlsselen. Neemt u tenslotte de
smering in het begin wat rulmer,
1 : 20 is dan de beste mengverhouding b.\1 gebruik van twee-takt oUe
SAE 40 of SAE 50. BU toepas.sing
van zelfmengende twee-takt oUe kan
het beste1: 16 worden aangehouden.
De mengverhoudlng mag no. 600 km
teruggebracht worden naar 1: 25
(twee-takt oUe SAE 40 of SAE 50)
Of 1: 20 (zelfmengende twee-takt
olle).

Bet Tecept S8 aj1Di88elen
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STARTEN EN RIJDEN
Wanneer U bet voorgaande aandachtig heeft doorgenomen kunt U nu wat meer
ervaring met Uw Sparta gaan opdoen.
Allereerst dient de motor gestart te worden. Door de zgn. pedaalstart-inrlchting
gecchiedt dit op geheel dezelfde wijze als /blj de modeme motorfietsen en de
scooters.
U dlent er zich allereerst van te overtulgen of de motor In de vrijstand staat.
U opent nu de brandstofkraan. De pedalen kunt" U in de juiste startpositie
draaletl door de koppelingshandle
In te trekken, bij de 3 en 4 versn.
kan men ook de crancks terugdraalen.
2 versft.

Bet starten

Blj een koude motor de chokehevel rechts op het stuur Indrukken en lets gas geven. Door de
pedaal nu naar beneden te drukken, zal GEl motor gaan lopen.
Hierna kan langzaam de chokehevel worden losgelaten. LET
WEL: de chokehevel aileen gebruiken bij een koude motor.
23
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Blj een koude motor de koudstartpen (alb. 28) op de carburateur indrukken,
gashandvat gesloten, dus van U afgedraald. Na het starten de motor even
laten draalen, waarna meer gas kan worden gegeven. Doordat U gas geeft
wordt automatlsch de koudstartklep teruggedrukt. TlJdens eventuele erge koude
kan de vlotterknop op de carburateur (alb. 28) een 5·tal seconden worde.n ingedrukt. Evenals bij de 2 verano versle starten door de pedaal naar beneden te
~ukken. Om de motor gemakkelijker in beweglng te krijgen kan tijdens het
~.tarten even de decompresseurhevel (links op het stuur) worden logetrokken en
meteen weer losgelaten worden.
Zoals In paglna 16 reeds geschreven, dEl 4 'VElTBn. altVd mElt de rechtereranok
Btartell.
De bromfiElt8 mag tjjdeJl8 'ket starten 'liet op de Btandaard 8taan. Daarvoor Is
deze niet bedoeld en dUB ook met berekend.
Het peste is de motor even op temperatuur te Iaten komen. U trekt thans de
koppelingr,in en zet de motor in de eerste versne1llng. Onder gel1jktijdig gas
geven (vooral Diet razen) kunt U nu de koppeling langzaam laten opkomen.
Door middel van de gashandle dient de snelheid geJeldel.ijk opgevoerd te worden.
Hiema kan de motor in de vo.1gende versnelling geschakeld worden. U trekt
daartoe de koppellngbandle in, waarbij U tegel.ijkertijd de gashandle helemaal
sluit. U 8chakelt nu in een hogere ve.rsnell1ng en laat de koppellog weer langzaam op komen. U kunt nu weer gas bij geven en daarmede de snelheid verder
opvoeren. De juJste schakelmomenten liggen blj de verschiUende motoren anders (zle tabel 'Werna).
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Aanbevolen snelheden (km/h)

motor 2 versnellingen:
mini- maximaal maal
Ie versn.
5
20
top
15
2e versn.

motor 3 versnellingen
mini- maximaal maal
1e versn.
15
5
2e verso.
10
35
.
top
3e versn.
25

motor 4 versnellingen
minl- maxi·
maal maal
Ie versn.
15
5
25
2e versn.
15
3e versn.
20
35
top
4e versn.
25

Wanneer U een lange atstand snel wilt afleggen, raden wlj U aan, de motor
niet voortdureDd "vol gas" te rijden maar at en toe eens wat gas terug te Demen.
Blj kortstondig stilstaan in het stadsverkeer moet voor het definitleve afremmen
de koppeling ingetrokken worden en na het tot stilstand komen, schakelt U de
Ie versnelling In. Blj het wegrijden de koppeling langzaam loslaten en gelijktijdlg gasgeven.
Bij bergafwaarts rijden mag U Doolt te veel op de motor afremmen, omdat dan
de smering geen gelijke tred houdt met het verhoogde toerental. Het oDtkoppelen van de motor heeft eehter ,ook zijn bezwaren, omdat dan de wegligging van
de bromfiets niet zo goed is als bij ingeschakelde motor. De vrijloop mag bij
bergafwaarts rijden In geen geval wordeD Ingeschakeld.
Stoppen

Dit doet U door het gas af te sluiten. U kunt DU geleidelijk afremmen. Komt de
snelheid hlerblj beneden de minimumgrens, waarblj de motor nog soepel zou

26
http://www.oudebromfiets.nl

lopen, dan ontkoppelt U de motor en schakelt U de vrijstand in welke zicn tussen de 1e en 2e versnelling bevindt. Wanneer de bromfiets stustaat. kan demotor afgezet worden, door het kortsluitercontact op de Iichtschakelaar te bedienen. Stopt U even, al is het voor een kort oponthoud. dan 'moet de benzinekraan gesloten worden. Maak hier een vaste gewoonte van, want het is nlet
denkbeeldjg, dat bij een geopende Jeraan benzine in het carter kan lopen door
een kleine lekkage van de vlotterpen, b.v. doordat zich tussen naald en zitting
en klein vuiltje bevlndt. Tijdens het starten hierna zou deze benzine ernstige
beschadiglng kunnen veroorzaken in
het inwendlge van de motor.
Remmen

Bet gebruik van de VOOTTem.
is heel belangri.jk

De Sparta brom!iets is voorzien van
twee prima wcrkende remmen, waarvan de voorste bediend wordt door
middel van het handle aan de rechterkant van het stuur. Blj de 2
versn. werkt de trommelnaaf achter
door terugtrappen van de pedaal.
Blj de 3 en 4 versn. wordt de trommeloaaf achter door het rempedaal
bedient. Opgemerkt zij dat de voetrem een verstelbare aanslag beeft
(afb. 12). Hiermede kan de neutrale
27
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stand van het rempedaal naar ieders wensen vcrsteld worden. Het is belangrijk
met het oog op het rJjcomfort deze zo te plaatsen, dat het rempedaal precies
valt onder de voet in ruststand. Na correctie van deze neutrale stand, za\ nagegaan moeten worden of de a~hterrem zelf bijgesteld moet worden (zie pag. 44).
Hoewel het rem men op zich zelf weinig moeilijkheden oplevert, is het toch
nuttig om hiervoor enige aanwijzingen te geven.
In de eerste plaats is het belangrijk om er een gewoonte
van te maken de voorrem tegelijk met de achtcrrem te gebruiken. In noodgevallen zal
Uw remafstand daanioor aanmerkelijk korter worden, dan
wanneer U een rem gebruikt.
Indien djt nu niet Uw gcwoonte ZOU zijn, dan is het veel
C
J
moeilijker om in het korte

CONmIH,IOER

A/b. 1..

28
http://www.oudebromfiets.nl

reactiemoment, dat in gevaar beschikbaar Is, beide remmen snel te kunnen
bedlenen.
VerdeI' is het altijd nuttlg te waarschuwen tegen een te bruuks remmen, vooral
natuurlijk op gladde wegen en in bochten. Een slip wordt vrijwel steeds door een
piotselinge beweglng ingeleid. Tracht er dus cen gewoonte van te maken een
soepele rijde.r te worden door tijdig gas af te sluiten en eventueel rustlg blj te
remmen. Uw elgen veiligheid is hier ten zeerste mee gebaat. Bovendien verlengt U hierdoor de levensduur van Uw bromfiets.
Moet U plotseling remmen of gaat U stoppen, trek dan tegeliikertljd het kop·
pelingshandle op, daar de motor andel'S gaat rukken en stoten, wat zeer slechl
is voor aile onderdelen van de gehele overbrenging.
Denkt U er am, de rem nlet te laten ..slepen", d.w.z. voortdurend door mlddel
van de voet druk naar beneden uit te oefenen op het pedaal, zodat U doorlopend iets zoudt remmen. De naaf wordt dan te heet, waardoor de remvoering
op de duur verbrandt.
Vooral aIs U lange hellingen afrijdt, moet U er aan denken dat U niet steeds
aan een stuk door de rem blijft gebruiken. Betel' is af en toe krachtig bij te
remmen, afwisselend voor en achter, zodat de naven niet te heet worden en
kans krijgen telkens weer af te koelen.
Fietsen

Indien met Uw bromfiets, om welke reden ook, gefietst moet worden, dan kan
de koppelingshevel opgetrokken en verankerd worden door het verankeringsbeugcltje am te klappen. Door nu in de tweede versnelling te schakelen is het
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mogelijk te fletsen, blj de 3 en 4 versn. uiteraard wanneer de verstelbare cranck
de goede positie hiervoor staat.

in

Apropos (11

Een motor is een gecompliceerd geheel. Bij draaiende motor zijn er tal van
onderdelen in beweging en weI met grote snelbeden. Denkt U maar eens aan de
heen en weer flitsende zuiger (zo'n 5000 maal per minuut), de diverse sncl
ronddraaiende assen, tandwiclen, enz. enz. Dit heeft tot gevolg, dat geen enkele
zuiger-verbrandingsmotor geheel geruisloos kan werken. Elke motor maakt
dan ook wei wat bijgeluidjes, waartegen niets te doen Is eo die overigens totaal
niets te betekenen hebben. ~)ort U dus in de motor een klein tikje of een
dergelijk geluidje, maakt U zich dan niet ongerust.
Apropos (21

Bij de zuigerverbrandingsmotor wordt de heen en weergaande beweging van de
zuiger omgezet in een draaiende beweging van de krukas. De bewegingslecl
leert dat er blj een dergelijk proces trilllngen ontstaan. Hiertegen is absoluut
niets te doen. De triUingen die dus onvermijdelijk in de motor ontstaan, dragen
zich over op het rijwielgedeelte en de berijder zal deze dan ook kunnen waarnemen. Ook bij de huidige stand van zaken In de techniek is dit niet helemaal te
voorkomen.
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HEY ONDERHOUD
Hoewel de Sparta bromfiets zeer weinig onderhoud vraagt, zijn er toch enige
punten, waaraan de nodige aandacht moet worden besteed.
Achter in dit boekje vlndt U een overzichtsschema van de periodieke onderhoudswerkzaamheden. Vanzel!sprekend is hier uitgegaan van een middelmatlg
gebruik. Voor hen, die elke dag flinke ritten maken, is het derhalve aan te
bevelen, met kortere tussenpozen de aangegeven werkzaamheden te (laten)
verrichten.
Geregeld en doelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdlge slijtage en storingen.
'Wordt een vervoermiddel dit onderhoud geheel of gedeeltelijk onthouden, dan
is "pech" onvermijdelijk. In plaats van "pech" moet men dan spreken van
"eigen schuld", Enige bijzonder belangrijl{e punten
geven wij hieronder nog aan:
De motor steeds stof- en vuilvl'ij houden en vooral
tijdens de winterperiode regelmatlg ontdoen van
pekel, die aan de motor weinig goads uitricht, motor van onderzijde en bij de ophangpuDten met b.v.
"Tectyl" goed invetten,
Aan een schone motor zijn gemakkelijker kleine
storingen te berkennen, die dan tijdig kunnen wor':.):""-.:.
;';~I;f~i}
den verholpen.
.... II
.. ~ ~'~:l
De koelribben van de cillnderkop en de cillndermantel zorgen er voor, dat de motor Diet te heet wordt.
Bet onderhoud bespanrt
orgt U er voor, dat zij hun taak naar behoren kUDgeld
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nen ultvoeren en niet door vervuiling hierin belernrnerd worden. De buitenkant
dus steeds ontdoen van verontreinigingen zoals b.v. wegvuil.
Aile van buiten te bereiken schroevcn en moeren na de eerste 500 km en later
van tijd tot tijd op vastzltten oontroleren.
Schoonmoken von het lokwerk

Hat lakwerk mag nooit droog schoongcmaakt worden. Hlerdpol' zouden er
ontelbare krasjes, veroorzaakt door hardc stof- en zanddeeltjes, op komen en
dlt ZOU op den duur de gelakte delen een dof aanzicbt geven. Het beste kunt U
een en ander met een In de handel zljnd poetsmiddel reinlgen. Vraagt U hieromtrent even aan Uw handelaar vool'lichting.
Hlerna kunt U het lakwerk in de was zetten. Hardnekkig vuil op dubbclzit of
op zadel kan eventueel met groene zcep verwijderd worden.
Waarschuwing: Petroleum mag onder geen beding voor het schoonmaken van
het lakwerk gebruikt worden. De glans kan hierdoor geheel verdwijnen.
Versnellingsbok

Dc smering van de versnellingsbak geschledt met een goed bekend staand merk
transmissieolie SAE 80. De olie in de versnellingsbak moet als voIgt vernieuwd
worden:
Ie verversing na ca. 1000 km.
2e verversing vervolgens regelmatlg iedere 3000 km, of jaarlijks wanneer per
jaar minder dan 3000 km gereden wordt. Het verversen van de olle kan het
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beste geschleden na een lange
tocht met de bromfiets, daar
dan de olie in de versnellingsbak door de warmte dun geworden is, en daardoor betel'
afvloeit. De olie-aftap, de oliecontrole
en
olie-vulschroef
moeten voor het uitschroeven
goed worden gereinigd. Voor
het verversen wordt de olieaftapschroef b en de oliecontrole
schroef a verwijderd (afb. 13).
Let op: Bij de twee versllellingen motor is het noodzal,elijl-;
clat clezevooT het verwijderen
,
van de olie aftapschroet b, in
A.fb. 13. A. = oliecontroleschroel
de tweede versnelling wordt
B = olieaftapschroef
gezet. Men laat nu aHe aanwezige olie weglopen, door de bt'omfiets beurtellngs

naar VOl' en, naar achteren, naar links en naar rechts te laten hellen. Na het
weer indl'aaien van de controle- en de aftapschroef, kan het carter gevuld worden met 200 cc transmissjeolie SAE 80.
De olie kan worden ingebracht via de olievulschroef (afb. 14) die zich juist achtel' de carburateul' bevindt, op de rechter motorhelft. Voor het gemakkel1jk openen dichtdraaien van deze schroef kan het zijscherm dan ter plaatse worden weggenomen door de twee vel'chroomde bevestigingsmoel'en los te draaien (afb. 14).
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Het verdient aanbeveling van tijd
tot tijd te controJeren of zich vo!doende olie in het carter bevindt.
Dit kan eenvoudig gebeuren door
in horizontale stand van de bromfiets de oliecontroleschroef voorzichtig uit te schroeven. Komt er
nu olie te voorschijn, dan is het
olieniveau in het carter in orde.
indlen niet, dan zovee! trans missleoHe SAE 80 bijvullen via de
olievulschroef tot de olie uit de
niveauschroefopening begint te
lopeno
Oe koppeling

De koppeling is in de motor een
van de zwaarst belaste onderdelen. Deze moet afwisselend het
volle motorvermogen ovcrbrengen en - bij schakelen en stoppen - motor en versnellingsbak
volJedig van elkaar scheiden. Ook
moet de koppeling blj het wegrijden grote verschillen in toeren-

Alb. 14. Olievulschroel
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~

c

tallen opvangen en nivelleren. Deze taken
worden altijd op betrouwbare wijze vervuld
indien de koppeling correct afgesteld is en
men rekening houdt met een overigens zeer
geringe natuurlijke slijtage.
Het afstellen van de koppeling geschiedt als
voIgt:
A. Aan de hefboom op het carter wordt de
bowdenkabel losgemaakt en gecontroleerd
of men het einde van de koppelingshefboom a (afb. 15) ongeveer 10 mm heen en
weer kan bewegen. Indien dit niet het
geval is, dient de koppeling te worden bijgesteld volgens punt c.
a
b

b

/

11

= koppelillgshe/boom

= bowdenkabeZ8teZschroe/

0-

= speling aan de koppelingshe/boom amn het stuur
s = speling aan de 'koppelinQs-

s-

c

he/boom aan de -m.otor

A/b. 15
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B. De kabelstelschroef b (afb. 15) van de koppelingskabel wordt bij koude
motor zo afgestcld dat aan de koppelingshefboom aan bet stuUT een spcllng
van 1 tot 3 mm overblijft (c, afb. 15).
C. Slijtage van de beklede koppelingsplaten doet de speling aan de koppellngshefboom aan het stuur afnemen. Door de kabelstelsChroef b (afb. 15) in te
schroeven kan de noodzakelijke vrije slag weer worden verkregen.

D. Is het niet mogclijk de kabelstelschroef verder in te draaien of heeft de koppelingshefboom aan de motor geen 10 mm speling meer, dan moet het dekseltje aan de rechterzijde
van de motor geopend
worden (afb. 16). De inwendige koppelingsstelschroef c met contramoer b wordt nu toegankelijk. Na de contramoer te hebben losgedraaid wordt de stelschroef
zover
uitgeschroefd dat de onder
punt A vereiste speling
aan de koppelingshefom aan de motor (a,
afb. 15) weer aanwezig is.
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Versnelling 12. en 3 versn.)

Hetgeen hierboven gezegd is
Lv.m. het oprekken van de bedieningskabels, geldt uiteraard
ook voor de kabel waarmede U
de versnelling bedient. Wanneer
deze kabel op den duur wat langer wordt, dan kan het gebeuren
dat de versneJling9bak een ratelend geluid gaat makcn in de vrijloopstand. Dit kan dan verholpen
worden door het bijstellen van ofweI de kabelstelschroef op het
carter ofweI de kabclstelschroef
in de versnelllngskabel aan bet
schakclhandvat.
a
b
c
d

=
=

=
=

merkgleu/
schakelhejboom
aallslagstitt
zeska,ntschroet

Afib. 16A
Schakelhetboom (a/stelling
de schakeUng)

-I

I

a

b

van
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Voor de drie versnellingen versie geldt eehter, indien U het versnellingshandvat
in de tweede versnelling zet, dan moet de merkgleuf van de sehakelhefboom
juist tegenover het merkteken op de aanslagstlft staan. (Zie afb. 16a). NOOIT
DE SCHROEF LOSDRAAIEN OF DE SCHAKELHEFBOOM DEMONTEREN,
hierdoor wijzigt U de afstelling in de versnellingsbak.
Dit moet U aan de vakman overlaten.
Versnellin9 (4 versn.)

Dank zij de voetsehakeling doen zieh hier geen problemen voor van het oprekken van bowdenkabels. Wei is het noodzakelijk elke 3000 km ea. 2 ee kogeJlagervet in de opening te drukken die ontstaat na het uitdraaien van de vetvulschroef
welke zich links op het carter bevindt en rood is gemerkt.
Zouden zich ooit gebreken aan de schakeling voordoen, zwaar sehakelen, uit de
versnelling springen of iets dergelijks, dan moet onverwijld de dealer opgezoeht
worden. Vermijd echter dit soort calamiteiten door steeds soepel te sehakelen en
nimmer met de linkereranck te starten, waardoor U het risko loopt per ongeluk
de versnelling tijdens het starten in te schakelen.
Kabels en handles

Bowdenkabels, bedieningshandles en de gashandles moeten door regelmatlg smeren steeds beweeglijk worden gehouden. Het smeren van de kabels kan het beste
met eea hogedruk OUE-spuit via de smeernippel op de kabel geschleden. Indien geen smeernippel aanwezig dan kunt U het beste enkele druppels olie in de
bovenste opening van de buitenkabel laten druppelen. Na het smeren van een
kabel dient het desbetreffende handle enlge malen op en neer bewogen te
worden.
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KUometerteller

De aandrljving van de kilometerteller is voorzien van een smeernlppel. Smeert
U de aandrijving regelmatig met vet door. Gebruik hlervoor een Dormale vetspuit en in geen geval een hogedrukspuit. Deze laatste zou de aandrijving geheel
kunnen vernielen. Elke 3000 km is doorsmeren van de aandrljvlng in elk geval
noodzakelijk. Maak ook af en toe de aandrijving en de directe omgeving hlervan
stof- en zandvrij. De aandrijfkabel dient eveneens elke 3000 km gesmeerd te
worden. Gebrulk hiervoor enkele druppels normale motorolie. Laat de olie aan
de onderkant van de kabel
(dus bij de aandrljvlng) hieriD
lopen. De tellerklok behoeft
geen onderhoud.
Bel

Het lnwendige van de bel dient
af en toe met enkele druppeJs
olie gesmeerd te worden. De
beldop kan er gewoon afge·
schroefcl worden.
Ketting

Uw Sparta is voorzien van een
geheel gesloten kettingkast.
Dlt neemt echter njet weg. dat
smering en onderhoud van de

speling hier
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ketting toch beslist noodzakelijk is. In de kettingkallt bevindt zich een opening,
die afgesloten wordt met een eenvoudig te verwijderen rubber dop (afb. 17).
Via deze opening kan de ketting met de oliekan gesmeerd worden. Voorts mag
in geen geval de ketting te strak gespannen zijn.
Dit Is niet aHeen funest voor de ketting zelf, doeh hierdoor worden eveneens
de beide kettingwielen grondig vernield, omdat deze hierdoor onder te grote
druk komen te staan. Een goed afgestelde ketting moet in het midden tussen
beide kettlngwielen tel' plaatse van het venster; ongevecr 2 em op en neer kunnen worden bewogen.
Het is vanzelfsprekend ook niet goed de ketting vrlj slap af te stellen. Dit gectt
gerammel, terwijl daarbij het gevaar voor aflopen
zeker niet denkbeeldig is. Voorts moet de ketting
regelmatig gesmeerd worden (zie tabel aehter in dit
boekje).
Een te droge ketting slijt overmatig snel, geeft
kans op breuk en vernielt de kettingwiclen. Het
verdlent bovendien aanbeveling de ketting periodlek,
b.v. elke 3000 km te demonteren en daarna goed in
benzine uit te wassen. Voordat U de ketting weer
monteert kunt U deze het beste in verwarmd zgn.
kettingvet onderdompeJen. Eij een dergelijke grondige sehoonmaak.beurt Is het niet nodig de ketting
nog eens extra met oUe te smeren.
Tegen het afnemen van de ketting wordt nog al eens
Bet
opgezien. Toeh is dit eigenlijk eenvoudig en het hier
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bcschreven onderhoud komt de
levensduur zeer ten goede, zodat dit demonteren de moeite
ongctwljfeld loont. Het achterste gedeelte van de kettingkast
kan nadat de achterasmoer los
is gedraaid. eenvoudig door dit
naar achteren te schuiven worden afgenomen. Demonteren
van de ketung kan bet gemakkelijkst gedaan worden met
behulp vim een tweede, eventueel oude kettlng. U baakt
deze dan aan de bovenste helft
van de originele }(etting, nadat
de verbindingsscbakel is losgenomen (afbeelding 18). Het is hierbij zaak de
beide uiteinden van de }{etting blj elkaar te houden; veiligbeidshalve is het het
beste aan de onderste kettinghelft een ijzerdraad te bevestigen. Hierdoor kan
tevens aan de ketting getrokken worden, totdat U deze kunt afbaken. Met behuJp van de verbindingsschakel dient de juist gemonteerd o ketting vastgezet te
worden, anders is het mogelijk dat een VaD de helften in de kettingkast valt,
waar deze moeUijk te bereiken is.
Wanneer de afgehaakte ketting schoon en ingevet is, laat deze zich op dezelfde
wijze weel- monteren. Hierblj dient U er wei op te letten dat het sluitveertje van
de ketting goed gemonteerd wordt; de gesloten kant m Jet in de looprichtlng van
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de ketting wijzen (afb. 19).
Indien de ketting zover gesleten is dat deze met geheel meer in de tanden van
de kettingwielen valt, laat dan Uw ketting ogenbllkkelljk vernieuwen. De slijtage
die tengevolge hiervan optreedt aan de kettingwieJen is zo groot, dat binnen
korte tljd en de ketting en de kettingwielen vernieuwd moeten worden. Nadat de
ketting gespannen is, moeten de wielen onderUng in lijn gericht worden. Dit is
voorwaarde voor een
goede wegiigging.
U
kunt dit het eenvoudigst
controleren door
een
rechte lat langs voor- en
achtexwiel te leggen.
Evenals de kettlngspannlng kunt U de stand
van het achterwiel met
de kettingspanners regelen, vanzelfsprekend nadat de achterasmoer los•(;oot
,
gedraaid Is. Is eenmaal
...
de jUlste stand bereikt
't
.\1
dan <llent de achteras~
moer weer stevig vast~
gezet te worden. Hierna
~
moeten de contramoertjes van de kettingspanAlb. 19

@9)
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ners nog even aangedraaid worden om vcrlies van !{ettmgspanner en verpJaaLsing van het achterwiel te voorkomen.
Het uitnemen van het ac:hterwiel

Nadat U de asmoer enige slagen heeft losgedraaid kan de achterste kap van de
kettingkast worden afgenomen door
deze naar achteren te trekken.
Daarna draait U het wiel zover dat
de verbindingsschakel van de ketting op het kettlngwiel zit, waarna
het borgveertje en plaatje verwijderd
en de verfbindlngsschakel er uit genomen kan worden. Er moet nu wei
op gelet worden, dat het bovenstuk
van de ketting niet in de kettingkast
wegschiet. Het onderstuk van de
ketting kunt U rustig laten hangen.
Hierna kan de asmoer geheel afgedraaid en de steekas ultgenomen
worden (afb. 20).
Het achterwiel kan nu naar achteren getrokken worden en wan nee I'
U de bromfiets iets schuln houdt,
kunt U dit er uitnemen, nadat de
remstang is losgenomen van de remBat uitnemen van hat
Alb.
hevel.
hterwiel
4.8
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Ij het weer monteren plaatst U het wiel weer tussen de achtervork, waarbij
er op moet Jetten dat de remplaatverankering goed in de t,itspartng van de remplaat va/to Vervolgens de steekas erin schuiven en de asmoer er op draaien, doch
nog niet vastzetten. Ketting monteren (zie vooral onderhoud ketting) en de
kettingspanning eontroJeren. Ook er op Jetten dat de wlelen goed in de lijn
staan. Zonodig een en ander bijstellen met de kettingspanners. (Contramoer
hierna weer goed vastdraaien). Is dit alles in orde dan kan de aehterste kap
weer aangebracht worden en de asmoer goed vastgedraaid worden. TensJotte
wordt de remstang weer gemonteerd en v8stgezet.
De aehterrem kan bljgesteld worden door middeJ van de spannermoer, welke
zieh aehter aan de remstang bevindt. Enige vrije slag in het pedaaJ moet natuurJijk aanwezig zijn, zodanig dat het wiel lieht loopt als dit rondgedraaid
wordt.
Het uitnemen van het voorwiel

Na het verwijderen van de remkabeJ en km-tellerkabel kan het wiel eenvoudig
worden uitgenomen door de asmoeren los te draaien. Bij het weer monteren de
asmoeren goed vast aandraaien.
De voorrem' kunt U bijstellen door middel van bet ka)belstelboutje. Ook hier
moet het voorwiel vrij kunnen draaien en mag de remvoering niet aanJopen.
Neemt U Uever de spellng van de remhandle iets aan de ruime kant. U krijgt
op die manier een wat grotere uitslag, voordat de rem werking zieb doet gelden.
Dlt geeft U een betere beheersing van de voorrem.
Ontko len

Door de verbranding van benzine en olle In de eiUnder ontstaat er een kool44
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afzetting op de zuiger en in de cilinderkop eu
verder op plaatsen waar de afgewerkte gassen
langs stromen, zoals de uitIaatpport, de beide
overstroompoorten en de knaldemper. Dlt vernauwt dus de afvoerkanalen. Hierdoor kunnen
de afgewerkte gassen niet voldoende meer ontsnappen en komt de aanvoer van verse brandstof in het gedrang. Er wordt minder aangezogen. Het gevolg hiervan is dat het vermogen
van de motor afneemt; in het begin bijna nog
niet, later duldelijk merkbaar. Het is dan ook
gewenst de motor elke 3000 km tc (laten) ontkolen en in ieder geval zodra de motor aan vermogen afneemt. Het beste kunt U dit In een
goede reparatiewerkplaats laten doen. Macht
echter eventueel dit zelf willen verrichten dan
kunnen wij U niet genoeg waarschuwen om vooral nlets aan de zijkant van de zulger te doen.
Deze moet precies zo gelaten worden als hlj is,
dus ook niet aIleen maar schoonmaken. Ook
dient U er voor te waken dat er geen kooldeelljcs
in het carter vallen.
Deze zuBen hier latcr weinig goeds uitrichten. De
cilinderkopbouten behoren regelmatig te wortlen

Ontkolen bij slechte trek
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aangedraaid. Dus niet eerst een bout helemaal vastzetten, dan de tweede enz.
Nee, eerst aile vier een weinig, dan aIle vier nog lets verdeI' enz. De uitlaatdemper (afb. 21-21a) op de aangegeven punten schoonmaken. Verandert U
vooral niets aan de demperconstructie. De goede funetie van de motor wordt
hierdoor verstoord, waardoor deze langzamer gaat lopen, terwijl het ultlaatgeluid zeker zal toenemen. De uitlaatpijp wordt met behulp van vuurvaste kit
in de uitlaatdemper gemonteerd.

~

I I 0

A/b. 21. De doorvoergCttetl, alsmede het uitneembare achtel'stuk behoren van tijd
tot Hjd aereiniqd te worden

~

~

•
,
I

oEZg_ OEI,.EN

REGELMATIG REINIGEN \

Arb. 21a. De demontabele binnenpijp en het vaste schotje ill de d.emper behorell
an tijd tot tijd gereinigd te wOI"den
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De bouC)ie Cafb. 221

Een zeer belangrijk onderdeel van de motor is de
bougie. Rieraan moeten dan oak hoge eisen gesteld
worden. Een bougie bestaat uit een metalen sUft,
die door een isolator loopt. Deze isolator is in een
metal en huls geklemd, die van schroefdraad voorien is.
De bougie dient om d.m.v. een elektrische vonk het
gasmengse) in de cilinder te ontsteken. Riel' is onge.
veer een spanning van 10.000 volt nodig, die d{)or de
ontstekingsspoel wordt opgewekt.
EI' zijn verschillende soorten bougies in de handel.
Men spreekt daar van "koude" en "warme" bougies.
Een koude bougie kan door zijn speciale vorm de
warmte die deze door de verbranding van de gassen
krijgt, tamelijk snel kWijt, een warme bougie daaI'entegen moeilljker.
Wanneer met twee-taktmotoren langzaam wordt
gereden dan verdient het in het algemeen de voorkeur een warmer type te monteren dan wanneer
niermede snel wordt gereden. In het eerate geval zou
een koude bougie immel's noolt goed op temperatuur
komen en daardoor snel vervuilen, terwijl in het
laatste geval een warme !bougie gemakkelijk te heet
kan worden, waardoor de bougiepunten kunnen gaan

ur== to.4 - 0,5mm.
.Alb. 22 De bougie
47
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gloeien en het mengsel vroegtijdig ontstoken kan worden. Voor Uw Sparta
bromfiets raden wij U aan: Bosch W 190 M 11 S of KLG F70 (Export Bosch
W 260 T 1 of KLG F100) of een ander goed merk met een overeenkomstige
warmtegraad. Wanneer U een verkeerde bougie gebruikt, dan kan dit nodeloze
storing en zelfs vernieling in de motor veroorzaken.
De afstand van de bougiepunten moet 0,4-0,5 mm bedragen. Deze punten kunnen op den duur wei wat inbranden en moeten daarom na + 3000 km opnieuw
ingesteld worden. Het is ook aan te bevelen de bougie van tijd tot tijd met een
staalborstel of Hever nog met een zandstraalapparaat te reinigen. De kleur van
de binnenisolatie moet na normaal gebruik ongeveer koffiebruin zjjn, terwijl de
bougiepunten schoon behoren te zijn.
De bougiekabel wordt op de bougie aangesloten via oen zgn. ontstoringskap.
Deze dient am radio- en televisiestoringen, die zander kap door de bougie zouden worden veroorzaakt, te voorkomen. Het verwijderen van de kap geeft beslist
geen eokele verbetering wat betreft de ontsteking of het verbrandingsproces
in de motor.
De elektrische installatie

(afb. 23 en 2(1)
De dynamo die op de motor van Uw Sparta bromfiets gemonteerd wordt is van
het bekende "Bosch" fabrikaat en levert de hoogspanning voor de ontsteking
en de wisselstroom laagspanning voor de verlicbting. De spanning hiervan is
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bij normaal gebruik 6 volt, terwijl het totaal ontwikkeld vermogen hierbij 17
watt bedraagt.
De koplamp is verstelbaar en dus ook de hoogte van de lichtbundel. De koplamp mag niet zo worden ingesteld dat het licht verblindend is.
Het afstellen van de ontsteking

Reeds eerder werd in deze handleiding naar voren gebracht dat even voordat
de zuiger het bovenste dode punt bereikt, aan de bougie een vonk moat overspringen om het gasmengsel tot ontbranding te brengen. Dit tijdstip wordt
geregeld door het zgn. onderbrekermachanisme en is bij de montage van de
motor nauwkeurig afgesteld. Op den duur kan dit eehter wat versteld raken,
zodat het aan te bevel en is dJt elkc 3000 km te controleren of te laten eontroleren. Indien dit voorkomt 1s
het noodzakelijk vuile of vette
onderbrekerpunten te reinigen,
wat het beste gaat door een
vetvrij reepje bilk tussen de
contacteD te klemmen en heen
en weer te trekken. Indien de
puntjes iets lngebrand zijn,
kunnen deze met een zeer fljn
vijltje
(contactvijltje)
weer
glad gemaakt worden.
VerdeI' is het aanbevelens49
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A. een spoel van 15 Watt voor de kaplamp.
B. een spoel van 5 Watt voar het stoplicht.
C. een spoel van 3 Watt voor het achterlicht en de km-teller.
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waardig om bij deze gelegenheid tevens
het smeerviltje, dat dient om de onderbrekernok in licht geoliede toestand te
houden, met olie iets te smeren. Te veel
is verkeerd, hierdoor kunnen de onderbrekerpunten vet worden en zodoende
ontstekingsmoeiJijkheden veroorzaken.

~
M

De voorontsteking is juist ingesteld
wanneer het merkteken "M" (afb. 25)
op het vliegwiel zich precies tegenover
de streep op het carter ibevindt op het
ogenblik dat de contactpunten jUist
gaan openen. Dit laatste is eigenlijk aIleen zuiver vast te stellen indien men
M
over spe.ciale apparatuur beschil{t. Bovendien is met aHeen de juiste voorontt
steking van groot belang, doch ook een
juiste poolschoenafstand. Dit is de afstand (a) tussen het uiteinde van de
kern (schoen) van de ontstekingsspoel
bovenste dode punt
A/b. 25. 0
en de deze kern zojuist gepasseerde
11:
moment van ontst p •
magneet (pool) gemeten tijdens het
king
lichtmoment van de punten (afb. 26).
De poolsehoenafstand bepaalt de kwaliteit van de vonk aan de bougie. Dat dit
52
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UlterSt oelangnJK IS om een
goede werking van de motor
te verzekeren behoeft geen betoog. De poolschoenafstand
wordt versteld met de contactpuntafstand.
De voorontsteking wordt versteld met de grondplaat. De
beste volgorde is: eerst de
poolschoenafstand regelen en
wanneer deze eenmaal tussen
de voorgeschreven 7 en 11 mm
is, de voorontsteking instellen.
Het afstellen van de poolschoenafstand gebeurt op de
volgende manier:
1. Ret vliegwiel zover in

de
draairichting (zie pijl op bet
vliegwieJ) verdraaien tot de
onderbrekerpunten
gebeeJ
geopend zijn.
2. Ret boutje, waarmee het
onderbrekerplaatje
bevestigd is, iets losschroeven.

Ajb. £6. Poolschoenajstand
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3. Het excenter,boutje met cen schroevendraaier zover verdraaien tot de contactpuntafstand 0,4--0,5 mm bedraagt. Dit kan a\leen met een voelermaatje van
die maat afgsteld worden.
Het bevestlglngsboutje van het onderbrekerplaatje weer vastzetten.
5. Het is nu noodzakelijk het vliegwiel zover te draalen tot de contactpunten
allel'eerst gaan sluiten en vervolgens weer gaan openeD. Het openingsmoment
moet nauwkeurig worden vastgelegd. (Dit Iigt iets v66r het bovenste dode
punt van de zuiger). Wanneer U tusseD de onderbrekerspunten een stukje
zeer dun papier (sigarcttenpapier) schuift, kan dit op het moment van
openen net iets verschoven worden. In deze stand van het vliegwiel controleert U de poolschoenafstand. Vindt U een poolschoenafstand grater dan 11
rom dan moet U de contactpuntafstand iets wijder stellen. Bedraagt de poolschoenafstand daarentegen mindel' dan 7 mm dan dieDt de contaclpuntafstand nauwer gesteld te worden. Een en ander volgens punt 1 t.e.m. 4.
Het afste\lcn van de voorontsteking geschiedt als voigt:
Het Jichtmoment van de contactpunten wordt bepaald zoals hierboveD is aangegeven.
Het merkteken "M" op het vliegwiel dient nu tegenover de streep op het
carter te staan (enkele mm afwijkingen zljn toegestaan). Is dit niet het geval,
dan moet U vaststellen of in de draairichting van het vliegwiel gezien, de "M"
op het vliegwiel zich bij het openen v66r (te vroege ontsteking) of na (te late
ontstekiDg) de streep op het carter bevindt. Vervolgens wordt met potlood een
streepje op bet vllegwiel gezet tegcnover de streep op het carter.
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U draait nu de schroeven van de ankerplaat los (de plaat waar de spoelen zich
op bevindenj, Constateert U te veel voorontsteking dan draait U de ankerplaat
enigszins in de draairichting van de mutor; bij te late ontsteking draait U de
ankerplaat tegen de normale draairichting van de motor in en zet deze weer
goed vast.
Nu opnieuw het ontstekingstijdstip controleren en zonodig nogmaals vol gens
bovenstaande methode corrigeren.
Voor de drie versnellingen motor moet om de ontsteking af te stellen, eveneens
het scbakelmechanlsme worden gedemonteerd.
~.B. Bet afstelJen van de ontsteking en sc.hakelmechanisme kunt U veel beter
overlaten aan Uw handelaar, die over speciaal gereedschap hiervoor 00scWkt.
De carburateur (afb. 27 en 28)

De carburateur heeft als functie cen gasmcngscl van jbrandstof en lucht in de
juiste verhouding aan de motor te leveren. Hier ontstaat een gasmengsel, dit wil
dus zeggen, dat er geen vloeibare benzine in de cilinder komt. Bovendien moet
benzinedamp met lucht vermengd worden omdat bij elke vorm van verbranding
lucht eenmaal onontbeerlijk is.
Een carburateur is dus eigenlijk een vergasser. In de vlotterkamer van de
carburateur bevindt zich de vlotter. Wanneer in deze vlotterkamer de benzine
het juiste peil bereikt heeft, sluit de vlotter door middel van een naald, de zgn.
vlotternaald, die aan de vlotter vast verbonden is, de vlotterkamer en daarmee
de benzinetoevoer at. Er kan dan geen brandstof uit de tank in de carburateur
meer stromen.
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Wanneer nu de motor loopt en brandstof tot zich neemt, komt het benzlneniveau in de vlotterkamer lager te liggen en de vlotter, die hierop drijft, zakt
tevens, waardoor de vlotternaald de 'benzinetoevoeropenlng vrijgeeft. Er stroomt
dan weer brandstof in de vlotterkamer.
Vanuit de vlotterkamer komt de
benzine, via de hoofdsproeier, onder in de eigenlijke carburateur.

BOVENRlNG

Hier op dit punt is een spuitstuk
geplaatst, de zgn. verstuiver; hierin komt nu de benzine te staan.
Wanneer de motor loopt, dan ontstaat er in het carter tijdens de
compressieslag van de motor een
onderdruk. Hierdoor ontstaat in
de carburateur een zuiging. De
brandstof wordt DU, doordat a.h.w.
de lucht vlak over het brandstofniveau in de verstuiver wordt aangezogen, vergast. Dit gas meDgt
zich met deze lucht en gaat via de
inlaatpoort en het carter naal' de
cilinder.

VLOTlEllKAMER
HOOFDSPROEIER

PLUG
STELSCHROEF V GASSCHUIF

A/b. 21.
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De

carburQ,teur 2

VeTS1l.

De hoeveelheld gas-)ucht mengsel die doorgelaten wordt, wordt geregeld met de
gassehuif, die door de gashandle op het stuur bediend wordt.
Er werd zojuist gesproken over het luehtfilter. Dit filter heeft tot taak d
aangezogcn lueht te reinigen. Er zou andel's n1. te veel stof en zand naar binnen
worden gezogen. Dit is natuurlijk funest voor de motor.
Hieruit kunt U dus eigenlijk ook al opmaken dat
dlt filter van tijd tot tijd goed schoon gemaakt
moet worden, daar het andel's zou vervuilen.
ledere 3000 km Is in ieder geval noodzakelijk.
Rijdt U echter wel op zanderige wegen dan moet
dit oogetwijfeld vaker gebeuren. Een en aoder
1aat zich het gemakkelijkst in be.ozine uitspoe1en.
Wanncer daarna het filter droog Is moet U dit
in olie onderdompelen en het na uitlekken weer
monteren.

~

Demontage en reiniging BING carburateur

Aan de zijkant van de earburateur bevindt
zleh de hoofdsproeier. Bij verstopping kan
dcze er gemakkelijk uitgeschl'oefd worden voor
reiniging. Denkt U et' echter om nooit met een
scherp voorwerp in de sproeieropening te steken.

Lucht/ilter niet vergeten
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