
---

I lf S 1\ U IOn 

for 

Vedligeholdelse og Pasning af l! C,)NTIlJElJTA1 li Motor 16 H. 
-------------------------------- - ------------------------------------------
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Motoren er en 6-cylindret 4- Takt Benzinm,Jtor f;led sidestillede Ventiler. 
Boringen er 120 m?m, Slaglængden 14-6 mim. Motoren er monteret med TOGA 
Karburator Type }<',L. 4-8 og med BOSCR Batteritænding. 
Karburatorindstilling Ring 41, StraalerØr 200 , Kompensator 215. 
Cylinderen. Cylindrene er samraenstØbt i een Blok og med 2 aftagelige Top-
stykker. Denne Konst ruktion tillader , at m&n let ve d at aftage Topstykker-
ne kan ' rense Motoren for Kul, efterse Cylind rene og slibe Vent ile rne. 
Cylindrene skal aftages efter ca.60-70.000 km.Kørsel for at efterse stemp-
ler og Stempelringe samt Stempelpinde og disses Befæstigelse og Sikring. 

Køling. Den ved Eksplosionen i Cylindrene opstaaende stærke Varmeudvikling 
( i Eksplosionsøjeblikket ca. 1500 0 ) afledes for en stor Del til en Vand-
kappe, der ligger udenom Cylindrene og sammenstØbt med disse. For stadig 
at holde Vandet paa en passende r;..'emy:€ ratur ( ca . 70 - 80 0 ) er der foran 
Motoren anbragt en KØler, SOlm Vandet cirkulerer i gennem. Denne Cirkulation 
sker ved Hjælp af en lille Centrifugalpumpe, som drives af Motoren. -

Køleren bestaar af en Kølerblok og Kølerramme . KØlerblokken er udfØrt 
af elektrolytisk udfældet Kobber og er 'ved Hjælp uf en Top- og Bundplade 
fastboltet til Kølerrammen. Fo r at fremme Kølingen, er der umiddelbart bag 
KØleren anbragt en Ventilator, der ved et Reut ræk drives fra Motoren. 

Ved Paafs ldninr:; af Kølevand, maa man nøje paase, ' at Vandet er fuld-
stændig rent. Har man til kondenseret Vand, er dette at foretrække. 
En Gang om Aaret bør Køleren adskilles og renses. Naar Over- og Underpart 
er rengjort kan selve K01erblokken renses paa den Maade, at Underparten 
paasættes, Og Xølerblokken skylle s ud ved at tilfØre Vand under Tryk gen-
nem Stutsen i Underpa rten, indtil Vandet lØber ud gennem alle RØr. 

Ved samme Lejlighe d skylles Cylindervandkappen ud ved at tilføre Vand 
under Tryk gennem Ud10bsrØret i Cylindertopdækslet, idet først VandrØret 
mellem Cylinder og Vandpumpe aftages, saalcdes at evt . Snavs kan komme ud 
sammen med Vandet af disse Huller. Bfterse daglig, at Ventilatorremmen er 
tilstrækkelig stram især i varmt Vejr. Om Vinteren er det tilraadeligt at 

KØleranlæget IlKuldeblandini2:lI, saaledes at Vandet ikke b ehøver at 
aftappes . Der findes rn.s.nr;:c Kulcleblandinger f o :tks . 15 % Alkohol og 15 % 

. Glycerin (efter Vægt ) fryser ved -:- 200 C. 

Ventiler og Ventilløftere . Ventil e rne e r monteret paa Cylinderen msd meget 
stramme Vcntilfjedre, --so:rii sikrer en hurtig Lukning af Ventilerne ,- man bØr 
ca.hver 14.Dag aftage TændrØrene og sprøjte 8n Blanding af 2/3 Petroleum 
og 1/3 Sprit bed over og ned gennem Vent ilstyrene for at opløse 
evt.afsatte Kulpartikle r og OliLbeg .-

Efter ca.40 - 45.000 km.KØrsel, dog f Ørste Gang efter ca.30.000 km.af-
tages Topstykke rne, Og Ventilerne demonteres og slibes.- Naar Topstykkerne 
er aftaget, vil man bemærke ,at er større end Udblæs-
ningsvent ilE rne, det te e r for at s ikre Cylindrene fuld Fyldning vod de 
store Belastninger. 

Til Slibningen skal bcnytt(:s fint Smergelpulver og Oli16 ,- naar Venti-
len er slE;bet f ærdig r 8nscs denn(; og Sædet af med og man sliber 
Ventilen helt færdig med ren Olie, indtil alt Spor af Smergel er borte. 

Forinden Venti18rne isættes, renses VentilfØringerne, f.Eks.med en 
Træpind omvikl ra t r.lcd Sandpapir (Smen:'{'; llærre d maa ab sOllut ikke anven de s) . 
Efter at Ventikrne er slebet og Stemplerne og er renset for 
Kul, paasættcs Ved Fastsrænding af disse , maa man ikke 
de een MØttrik fast først, r.len spænd8 iÆø ttrikErnc til lidt efter lidt, og 
altid fra Midten af hvert Topstykke og udefter bEgge Bnder.-

VentillØft8 r ntJ e r T10nt er ct paa Cylinde ren og fastspændes sammen med denne 
til Krumtaphu-sct . Se lV E; LØftE-nm e r af S:'alerkentypen, hvilket bev irker lyd 
lØs Gang og e t min i mtil t Sli(l, baad(; paa LØfte rne og paa Knastakslen.-
IÆe llem V8nLLi.1 0f t c r nf':: og dc,r ,"ær '" 0 ,2 mim Luft, Og de t t e tJ-p-
naa s ved s ti.lle 1XHi en SkrUE. f e. ;:'synct m8d Kont ramøtt rn.:, som e r mont E-
r et pau øve r ste Endl af Vsntil10ft e rne .-



,. " 

Indst llingen af Vf-nL.le rne kontrollt-r8s hver :faaned og selvsagt e fter 
hver Vent i slibning. Samticcig med Indstilllngen af vDnt ilc rne efterses Ve n-, 
tilfjedren8 for evt.Brud . hvoreftE.cr Vemil€rne løfter er p-aa· 
fØrt Cylindertopstykkerne mGd Tal. 

Dcr IT'..€dfølger Special-NØgler for Indstilling af Ventilerne •. -

5) Smøringen: SmØringen af Motoren er fuldstændig automatisk og arbejder som 
TryksmØring. Een underste Del af Bundkassen er konstrueret, at den 
benyttes til OliEbeholder, ' og' den rummer 17 kg. Olie. 

Ved Paafyldning af Olie maa det nØ]e oVErVaages, at denne er fuldstæn-
dig ren,-Olicn hældes gennen Paafyldningsstutsen paa lfutorcns hØjre Sid€,og 
løber der ind i Krumtaphuset genn em en Si, og attEr gennem en Si ned i Olie 
beholdcren,-sidstnævnt€ Si kan udtage s af Bundkassen uden at demontere den-
ne, ogk&nd8rfor let rf.nses .-

Tryksmøringen sker ved Hjælp af en r:l'andhjulspumpe; som trækkes gennem 
Skruehjul fra Knastakslen og er monterEt saaltdls,at s'elve Pumpen ligger i 

Denne Konstruktion sikr8r, at dbr altid er Olie i Pumpen. 
Der findes ikke Sugerør og Kanaler ,som kan blive utætte,saaledcs at Pumpen 
suger Luft og ikkE Olie ,hvilket kan foraarsage Udbrænding af Lejerne. Fra 
Pumpen trykkes O lien op gennem endnu c t OliE: fi l te r, som e r anbr agt paa I'Koto -
rens venstn: Side. Dette Olie filter bestaar af en Beholder, i hvilken der 
ovenOVE::r hinanden er anbragt et Antal Filtringe , s.aal€'des at de danner en 
lodret Cylindcr,i hvis I1idte,der er anbrap:t et RØr,hvori der er boret en 
Del smaa Huller. Olien kommf-r ind i Beholderen forneden, trykkes gennem 
Filtcylindren og gaar ud af Cylinderen iFZ8nn€m det lcdrette RØr, som abso -
lut r e n Olie. I Bunden af Filtret find e s cn OmlØbsventil,der tillader Oli a n 
a.t c irku1e re udenom Filt ret, hv is det tE, s kuld e være fuld stændig stoppet. For 
hver 1600 h'1Il.rensc.s dette O'licfilter.Dett€ gøres ved at aftage Proppen for 
Aftapning vod Filtrets Bund samt den lille Hætte i Toppon,hvorefter mun i 
ca.5 lÆinutter blæser Luft ind gennem Stutsen i Filtrets 'Top. Af tapnings-
proppen og Hætten sætt e s paa igen, og OliE paafylde s Motoren til den rette 
OliE: stand. Fra 01itfi1trets er ført et RØr op til C1iemano-
metret paa Instrumentbrædtet. Fra Olie filtret føres Olien ned til en Hoved-
ledning, hvorfra de r gaar et OliErØr op til hver af HovEd1(, jerne. Fra Ho-
vedlej erne føres Olien gennem den genne mborede Krumtap op til Plejlstangs-
le j E:rne og d-e-rfra op gennem Ple J1stangnn op t il BØS og Stempelpind • Fra Ho-

gaar ligeledes Kanaler op til KnaRtakslcns Le jer, og der gaar 
endvidero fra Hovedledningen endnu et op til Akslen for Mellemhjulet 
foran Ivlotoren . 

' Fra denne Aksel og fra forreste Le je til Knattaks1en er der boret SmØ-
rehulle r ud omtrent i Hidten af foran, sa&ledes at Olien driver 
ned. ad Hjulene. }i'ra Oli(; pumpen gaar der e t RØr op til en Reduktionsventil, 
som er monteret foran paa Motorens Side. Denne Vtntil bestaar af et 
Vent ilsæde, og som Vcn til er te t e n Staalkuglc, der er be lastet mod en 
Spiralfjeder, der kan stilles udvtnc1ig fra. Olietrykket i lÆotoren reguleres 
ved Hjælp af denno VE: nt il, ide t man ved ut st ramrIle Spiralf j edren faar hØ je r e 
Olietryk. Olie trykket skal ved normal KØrsel være omkring ved kg"pr.cm2 .-
Hvi s Ol i e trykke t e n J)ag ti 1sy ne uden Grund synker, eller ManarnE tret 
ikke viser Tr;yk, kan der bl.a.være nOf.E..t Snavs i Reduktionsventilen, saa-
ledes at Staalkuglen ikk€ kan lukke tæt mod Sædet. Cylindre og Stempler smø 
res af dGn Olie, som presses ud ved Ple jlstangslf jerne og slynges op i Cy1in 
drene. Efter ca.5.000 km ., do?; fØrste Gang c&.2.000 km.KØrsel, tappes-
al OliE af Motoren. Bundsien tages ud og renses omhygge: ligt ,og Krumtaphuset 
skylles ud med tyndtflydende Olie. Derefter paasættes Sien atter,og der paa 
fyldes fuld stændig frisk OliE: pat;.. Motoren. Efter en saadan Udskiftn ing af -
Olie maa mL.n ved Stattning være opmærksom PI.lt.;" at Oli€mtlnometeret viser 
Tryk. -

Efter 50.000 km . KØrsel Bundkasshn og 01.iebcho1deren rens es 
fuld stændig fo r Snavs. Samt ictig t f t erse s alle- Ulir rØr, om de er fast spændt 
eller itu m.m. ,,-lige l t d e s prøv(:r man, om der er S10r i P1ej1stangs1ejerne , -
efter at Bundkassen attE.r er paasat ,maa ma n stn: ks efterse ,om Oliecirkula-
tionen er i Orden,og lige l€;d6s paase,at Bundk&sscn i alle Sammenspændinger 
er tæt. Se iØvrigt 01iecir'rn11:ttionsdifigram C-194-65.- . 

Den 12 Febrllar 1929 

AutClmobilfabrikor A/S. 
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