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1. Technische gegevens
onderbreker:
merk + type Marell i S31 1A
kontaktpuntsaÍstand max. 0,42-0,48 mm - 8507

0,37-0,43 mm - alle andere modellen
voorontsleking:
V7Sp, 7505 + 53 13' statisch, 39' È 3' max.vervroegd :
850T + Le Mans 8' statisch, 34' -r 3' max.vervroegd
850T3 2' statisch, 33' + 3' max.vervroegd
V-1000 ConveÍt 0'-2' statisch, 31'-33" max. vervroegd
kondensator:
type CË 36N
kapaciteit 0,25 microF
bobine:
merk + type Marell i Bm 200 C
weerstand pr im.  winding 3,35 Ohm + 6%
weerstand sekund. winding 6,200 Ohm + 10oÁ
startmotor:
merk Bosch
type: VTSp + 7505 Bendix DG(L)-0,4 pk - 24 Ah

850T DF - 0,5 pk - 36 Ah
75053 + 850T3 DF - 0,6 pk - 35 Ah
Le Mans + V-1000 Convert DF(L) - 0,6 pk - 35 Ah

bougie:
merk Marell i (std. gemonteerd)
type: V7Sp.,7505,75053 + 850T CW 240 L -

850T3 Cw 7 L
V-1000 Convert Cw 7 L of CWLP
850 Le Mans, merk + type Champion N g Y

elektrodenafstand 0,6 mm .

* Voor sportief gebruik is de elektr.afstand 0,5 mm en moeten ipv. CW 240 L bougies met warmtegraad CW 275 L
gemonteerd worden.
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2. Algemene beschrijving
Bi j  a l le  mode l len  heeÍ t  iedere  c i l inder  z i jn  e igen on t -
stekingssysteem, bestaande uit :  onderbreker, bobine,
kondensator en bougie. Beide systemen hebben nokken-
as  en  ve Ív roeg ingsmechan isme gemeenschappe l i j k .  D i t
mechan isme bes taa t  u i t  2  gewich ten ,  d ie  dooÍ  midde l -
puntv l iedende k rach ten  u i t  e lkaar  gedruk t  worden en
daarb i j  de  onderbrekernok  de  draa i r i ch t ing  verp laa tsen
t.o.v. de onderbrekergrondplaat; beide vl ieggewichten
worden door veren teruggetrokken bi j  vermindering van
het toerental.
ïwee verschi l lende soorten startmotoren worden toege-
past: op de VTSport en 7505 een mechanisme, werkend
vo lgens  he t  Bend ix -pr inc ipe ,  dwz.  da t  he t  s ta r tmotor -
tandwiel door het draaien van de motor over de as
schu i Í t  en  in  de  s ta r tk rans  va l i ;  op  a l le  andere  mode l len
met een door het startrelais verschoven rondsel, dat in
de startkrans valt ,  vóórdat de startmotor begint te
draa ien .
Op de 850 Le  Mans na  z i jn  a l le  la te re  mode l len  u i tgerus t
met een met de kopp.kabel verbonden schakelaar, die

het onmogeli jk maakt de motor te starten zonder dat het
kopp.hand le  i s  ingeknepen.  B i j  de  V-1000 is  bovend ien
zo'n schakelaar verbonden met de zi lstandaard.

3. KontaktpuntsaÍstand aÍstel len
a. Bev.schroeven van het onderbrekerhuisdeksel

losdraaien en deksel verwijderen; ivm. de beperkte
ruimte evt. benzinetank verwijderen oÍ van
achteren losmaken en omhooggedrukt houden
met een blok hout o. i .d.

b. kontroleer oÍ de kontaktpunten ingebrand zi jn;
l i ch t  ingebrande punten  a Ív lakken met  een o l ie -
steentje, anders punten vervangen - zie par. 4.
Kontroleer ook of de punten elkaar wel over het
gehele oppervlakrsken

c. beide sets afzon&rl i jk aÍstel len: de bovenste set
(rode kabel) is van de rechter ci l inder, de anoere
(groene kabe l )  voor  de  l inker  c i l inder  -  z ie  resp .  a f  b .
44a en 44b. Als volgt tewerkgaan:



62 Moto Guzzi

motor in 5e versn. zetten, beide bougies los-
draa ien
motor dmv. achterwiel draaien tot bovenste set
punten  max.  geopend is :  onderbrekerhamer  rus t
op  hoogste  punt  van de  nok
met  voe le rmaten van de  ju is te  d ik ten  (z ie  par .  1 )de
max.  open ing  kont ro le ren
wanneer  deze n ie t  ju is t  i s  schroeven B en  C in  a fb .
44a iets lossen en mbv. een schroevendraaier in
inkep ing  E grondp laa t  D verdraa ien  to t  de

4. Kontaktpunten (de)monteren en vervangen
a. Schroef A in afb. 45 van bovenste set punten iets

lossen en  gevork te  kabe laans lu i t ingen losschu i -
ven. Schroeven B + C in aÍb. 44a losdraaien en
gehele onderbreker losnemen - zie afb. 45

b. voor het verder demonteren van de onderbreker
schroeÍ  A  (a fb .  45)  gehee l  u i td raa ien  en  he t  ny lon
blokje naar boven toe lostrekken, borgring op
onderbrekeras lostrekken (zie pi j l  in afb. 46) en
onderbrekerhamer verwijderen - let op de plaat-
s ing  van de  iso la t ie r ingen

c .  n ie t  a l  te  e rg  ingebrande o Í  vers le ten  punren

open ing  op  de  ju is te  waarde is  gebracht
B en  C vas tdraa ien  en  de  open ing  opn ieuw
kont ro le ren ;  voe le r  moet  g l i jdend tussen de  pun-
ten passen
bij  andere punten hetzelfde iewerkgaan aan de
hand van a íb .44b
punten ontvetten met spir i tus. Smeervi l t je van de
nok 2  à  3  d ruppe ls  o l ie  geven;  voora l  n ie t  meer ,
daar  anders  de  o l ie  op  de  punten  te rech t  kan
komen.

a fv lakken met  een o l ie -o Í  s l i jps teent je :  de  punten
moeten elkaar over het gehele oppervlak raken.
wanneer te veel materiaal weggenomen moet
worden om de punten vlak en haaks te kri jgen de
onderbrekeÍ in zi jn geheel vervangen
montage gesch ied t  in  omgekeerde vo lgorde;
smeer het asje van de hamer en het smeervi l t je
vande, lok  hee l  l i ch t .  zorg  da t  de  iso la t ie r ingen op
d%if l tstf  plaats aangebracht zi jn en stel de kon-
ta t fFun lsa fs tand a Í  -z ie  par .  3
hetzelÍde tewerkgaan voor de onderste set pun-
t e  n .

lekke kondensaior moet vervangen worden; het is on-
waarsch i jn l i j k  da t  be ide  kondensators  tege l i j k  de  gees t
geven. De kondensatoÍs zi jn onderaan het ondeÍbreker-
huis gemonteerd met elk een bev.schroef; voor het
vervangen van een kondensaior deze schroef en de
kabe laans lu i t ing  (A  in  a fb .  45)  losdraa ien ,  de  konden-
sator verwijderen en een nieuwe monteren.

d .

á

A
aÍb .45

5. Kondensators (de)monteren en vervanEen
Om vonkvorming over de kontaktpunten te voorkomen en
een sterke vonkvorming bi j  de bougie te bevorderen is
paral lel aan elke set puntên een kondensator geschakeld
Wanneer de motor moeil i jk start of overslaat kan dit  te
wij ten zi jn aan een lekke kondensator: de kontaktpunten,
die bi j  die kondensator horen, zul len dan sterke vonK-
vorming vertonen en na verloop van t i ld inbranden. Een



6. Bobines kontroleren
Elke  c i l inder  heef t  z i jn  e igen bob ine ,  met  een k lemband
onder  de  tank  beves t igd .  Wanneer  b i j  één  c i l inde Í  de  on t -
steking niet (goed) Íunktioneert,  l ichthoogte van de
kontaktpunten + ontstekingsti jdst ip gekontroleero en
kondensator vervangen zi jn, dan zal de bobine waar
sch i jn l i j k  de  schu ld ige  z i jn .
Voor het testen van de bobine is spec. appaÍatuur ver-
eist;  voor een oppervlakkige test kan men echter als
volgt tewerkgaan:

- deksel van onderbrekerhuis verwijderen
- bougiedop lostrekken van de bougie en losmaKen

van de kabel (ook kan men een passend staaÍje
van geleidend materiaal in de dop steken)

- motor draaien tot de punien van de betreffende
c i l inder  ges lo ten  z i jn

- ontsteking inschakelen en ongeïsoleerde bougie.
kabeluiteinde of geleidend staaÍje + 3 mm van de
c i l . kop  a f  houden

. mbv. een schroevendraaier met geïsoleerd hand_
vat de kontaktpunten even iets openen: de vonk,
die dan overspringt van kabel naar ci l .kop, moet
een afstand van 3-6 mm kunnen overbruggen.

Reparatie van de bobine is niet mogeli jk. Voor het vervan"
gen van de bobine de benz.tank verwijderen, de klem
band lossen, de kabels van de bobine lostrekken ( let op
de aans lu i t ingen)  en  de  bob ine  verw i jderen .  Monteren  in
omgekeerde volgorde.

7. Ontstekingst i idst ip aÍstel len @tb. 471
Het  a fs te l len  van he t  on ts tek ings t i jds t ip  va l t  u i teen in  2
de len :  de  ' s ta i i sche '  a Ís te l l ing ,  waarvoor  een 12V proe-
lampje  o f  een un iversee lmeter  benod igd  is ,  en  oe
'dynamische '  a fs te l l ing ,  waarb i j  de  max.  verv roeg ing
wordt gekontroleerd bi j  draaiende motor mbv. een stro-
boskoop. Deze stroboskoop is (meestal met versterker) in
de  hande l ,  maar  een eenvoud ige  op loss ing ,  hoewel  ie ts
minder efÍ iciënt, is deze: draai een 220V neonlampje in
een Í i t t ing ,  s lu i t  daar  2  zwate  e lek t r .  kabe ls  op  aan,
soldeer of schroef aan elke kabel een draadoogje met
inw. O 4 mm, schroef door een van beide ogen een boutje
M4 en zet dit  vast met het afschroefbare bovenste
klemstukje van een bougie. Ti jdens het kontroleren
wordt de kabel met boutje + klemstukje in de bougiedop
gestoken en de andere kabel op de bougie vastgezet.
Denk er wel om kabels van voldoende lengte te nemen en
de werkruimte iets te verduisteren oÍ de merktekens op
het vl iegwiel met witte verf te verduidel i jken
a. werkzaamheden van par. 3 uitvoeren
b. beide klepdeksels + rubberplug van ki jkgat aan

de rechteÍkant van de versn.bak verwijderen
(hierdoor zi jn de merktekens op het vl iegwiel
z ich tbaa0

c. slat isch aÍstel len van hel ontstekingsti jdst ip voor
de rechteÍ ci l inder:

- test lampje oÍ universeelmeter aansluiten: één
kant aan de rode kabel van de onderbreker, de an-
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dere aan massa (ci l .kop bv.);  ontsteking aanzetten
-  ach terw ie l  tegen de  r i j r i ch t ing  in  d raa ien  to t  BDp

van de kompressieslag (beide kleppen gesloten)
van de  Íech ter  c i l inder ;  in  he t  k i j kga t  moet  nu
merkteken D gel i jk l iggen met de merkstrepen aan
de rand van het ki jkgat

- achterwiel tegen de r i j r icht ing in doordraaien tot
het volgende merkteken 2 (bi j  Le Mans en V-1000
alleen gemerkt met een streep of met AF); het
proeflampje moet opl ichten op het moment dar
deze merktekens precies in l i jn l iggen

-  a ls  d i t  n ie t  he t  geva l  i s  met  spec .  gereedsch.  13oÍ
een passend gemaakte sleutel beide bev.bouten
van het onderbrekerhuis op het carter iets lossen
en het hele huis verdraaien tot het lampje nèt
op l i ch t ,  dwz.  de  kontak tpunten  nè t  openen

' klembouten van onderbrekerhuis vastzetten,
ach terw ie l  tegen de  r i j r i ch t ing  in  doordraa ien  en
opnieuw kontroleren zoals boven beschreven

afb. 47 - ontstekingsmerktekens op het vliegwiel

1 = merkstrepen aan de rand van het kijkgat, op het carter
D = BDP (bovenste dode punt) van de rechteÍ cil inder
2 = meÍkteken voor statische aÍstell ing (min. veÍvroeging) Íechter cil.
4 = merkteken voor volle voorontst. (max. vervroeging) rechteÍ cil.
S  =  BDP l inker  c i l inder
3  =  merk teken voor  s ta t i sche a fs te l l ing  l inker  c i l inder
5  =  vo l le  vooronts tek ing  l inker  c i l inder

d. stat isch aÍstel len van het ontstekingsti jdst ip voor
de l inker ci l inder:

- test lampje aansluiten op de groene kabel van de
onderbreker en aan massa

- achterwiel tegen de r i j r icht ing in draaien tot BDp
van de kompressieslag (beide kleppen gesloten)
van de l inker ci l inder: merkteken S gel i jk met
merkstrepen op carter

- doordraaien tot merkteken 3 (bi j  Le Mans en V-
1000 weer een enkele streep of AF) precies in l i jn

5
3
s
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l igt met de merkstrepen op het carter; op dit  mo-
ment moet het test lampie opl ichten

- wanneer dit  niet het geval is beide bev.schroeven
van de onderste onderbreker-grondplaat lossen en
de grondplaat verschuiven t.o.v. het onderbreker-
huis tot het proeflampje nèt opl icht, dwz. de
kontaktpunten van de onderste onderbreker
openen

- schroeven van grondplaat vastzetten en opnieuw
kontroleren

e. al le verwijderde onderdelen weer monteren, behal-
ve de plug van het ki jkgat

f . konlroleÍen van de ontstekingsaÍstelling met een
stroboskoop:

- stroboskooD aansluiten op rechter ci l inder
- motor starten en stat ionair laten draaien (1000-

1200 tpm.)
- met de stroboskoop door het ki jkgat schi jnen; de

merktekens moeten nu net zo staan als bi j  de sta-
t i sche a Ís te l l ing  voor  de  rech ter  c i l inder

- motor geleidel i jk aan snel ler laten lopen; bi j  6000-
6200 tpm. moet het merkteken voor vol le vooront-
steking 4 (bi j  Le Mans en V-1000 T oÍ AT) precies
op één l i jn l iggen met de merkstrepen aan de rand
van het ki jkgat

- bi j  l inker ci l inder hetzelfde tewerkgaan; merk-
teken hier: 5, T of AT

- wanneer dit  niet het geval is en de stat ische
afstel l ing in orde is het vervroegingsmechanisme
kontroleren - zie volgende paragraaf.

8. Vervroeger (de)monteren en kontroleren
Wanneer bi j  het kontroleren van het ontstekingsti jdst ip
met de stroboskoop (par. 7) of door verl ies van vermogen
oÍ 'bonkig' optrekken van de motor het vervroegingsme-
chanisme niet in orde l i jkt moet dit  gekontroleerd en evt.
vervangen worden.
Hiertoe als volgt tewerkgaan:
a. werkzaamheden van oar. 3a uitvoeren
b. met een kraspen de stand van de onderbreker.

grondplaat t .o.v. het onderbrekerhuis merken, bei-
de bev.schroeven van de grondplaat (de schroe-
ven, waar ook de doorvoerrubbers van de kabels
mee bevestigd zit ten) losdraaien, beide bev.
schroeven van de kondensators losdÍaaien en de
grondplaat in zi jn geheel lostrekken

c. nok beetpakken en door l inks en rechts draaien
kontroleren of de nok soepel draait en door de ver-
veren in zi ln oude stand wordt teruggetrokken; de
zwaarste van beide veren begint pas kracht uit  te
oefenen bi j  half  uitgeveerde vl ieggewichten

d. voor verdere demontage het smeervi l t je uit  de
nokkenas verwijderen en de veren van de anker-
pennen op de gewichten l ichten; met een kraspen
de stand van de nok t.o.v. het onderbrekerhuis
merken, de centr. schroef losdraaien en de nok
verwijderen

e. kontroleer al le onderdelen op sl i j tage of be-
schadigingen; over het algemeen zal ol iën van al le
bewegende delen reeds voldoende zi jn. Veren
alt i jd beide tegel i jk vervangen; wanneer andere
delen versleten of beschadigd zi ln moet het hele
onderbrekerhuis vervangen worden, daar deze
onderdelen niet los verkri jgbaar zi jn.

9. Onderbrekerhuis (de)monteren
a. Voor het verwijderen van het onderbrekerhuis

moet het motorblok uitgebouwd oÍ in ieder geval
het frame voldoende opgeti ld worden

b. merk de volgende onderdelen t.o.v. elkaar:
carterf lens, onderbrekerhuis, onderbrekergrond-
olaat en onderbrekernok: doe dit .  nadat de rechter
zuiger in het BDP van de kompressieslag (beide
k leppen ges lo ten)  i s

c. bev.bouten van onderbrekerhuis aan carter los
' draaien, klemplaat verwijderen en onderbreker-

huis lostrekken
d. de enige verkri jgbarê vervangingsonderdelen zi jn:

kontaktpunten, veren van de vervroeger en tand-
wiel.  Het tandwiel zi t  dmv. een paspen op de as
bevestigd; voor demontage van het tandwiel de
paspen u i t t i kken.  Wanneer  he t  tandwie l  wegens
sl i j tage vervangen moet worden het aandri j f-
tandwiel op de nokkenas ook vervangen

e. montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
Wanneer bi i  demontage geen merktekens gezet
zi jn als volgt tewerkgaan:

- rechter zuiger in BDP van de kompressieslag
zetten (beide kleppen gesloten), plug in ki jkgat
aan de rechterkant van de versn.bak verwijderen
en zorgen, dat het merkteken D op het vl iegwiel
precies in l i jn l igt met de merkstrepen op de rand
van het ki jkgat

- het onderbrekerhuis in de hand nemen en t.o.v. de
onderbreker-nokkenas, van bovenaf gezien,
rechtsom draaien tot de punten voor de rechter ci-
l inder  ju is t  beg innen te  openen.  A l les  in  deze
stand houden en onderwij l  het onderbrekerhuis in
het carter laten zakken; de puntenset voor de
rechter ci l inder (rode kabel) moet boven zit ten

- klemplaat + bouten aanbrengen en handvast
aandraaien

- ontstekingsti jdst ip afstel len - zie paí. 7.

10. Startmotor (de)monteren en kontroleren
(afb. a8)

a. Akkukabels + startmotorkabels losmaken - let op
de plaatsing van de kabels

b. startmotor ondersteunen, 2 bev.bouten op carter-
f lens losdraaien en startmotor verwijderen

c. voor het vervangen van de koolborstels de volgen-
de werkzaamheden uitvoeren:

- schroeven 2 + stofkap 1 verwijderen
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'1. stof kap
2. schÍoeÍ - 2x
3 .  veer r ing  -  2x
4 .  bus
5.  ko l lek to rdekse l
6. tapeind - 2x
7. veeÍrin9 - 2x

F
/

/ \ "

8.  bors te lhouder
9 .  anker

'10 .  s ta r t rê la is  komplee l
11 .  ge iso leerde  s t r ip
12.  ve ldwikke l ing  -  4x
13.  moer
14.  veer r ing

15.  scharn ie Íbout
16 .  sch Íoe Í  -  2x
17.  tandwie lhu is
18.  b ronzen lagerbus
1 9. vorkheÍboom
20. rondsel kompleet
21 .  bus  -  2x

22.  s topr ing
23. veÍzinkschroeÍ - 4x
24. borstelveer - 4x
25. koolborstel - 4x
26.  c i rc l ip
27 .  vu l r ing
28.  c i rc l ip

í

l
/ ,0

aÍb. 48 - startmotor + relais (niet op VTSport + 75OS)

22

vulr ing(en) 27 + c'rcl ip 26 verwijderen
tape inden 6  losdraa ien  en  ko l lek to rdekse l  ver -
wijderen; borstelveren op- en opzi jdrukken.
Kont ro leer  o f  de  bors te ls  v r i j  op  en  neer  kunnen
veren:  ev t .  bors te lhouder  re in igen en  weer  ver -
vangen.  Min .  leng te  bors te ls  i s  11 ,5  mm.  Ko l lek to r
schoonmaken met  a lkoho l  o f  sp i r i tus ,  ev t .  eers t
met  po l i j s tpap ie r  (geen schuurpap ier ) .

Wanneer  de  ko l lek to r  d iep  gegroefd  is  o f  de
ko l lek to r - lamel len  n ie t  meer  0 ,5  mm u i ts teken bo-
ven het isolat ie-materiaal moet het anker gede-
monteerd  en  de  ko l lek to r  ges lepen en
'ondersneden '  worden
voor verdere demontage de volgende onderdelen
verwijderen:
4 koolborstels + veren
borstelhouder
le id ing  ve ldwikke l ing /s ta r t re la is
schroeven 16

s tar t re la is
s la r tmotorhu is
scharn ie rbout  15 ;  he t  anker  kan nu ,  komplee t  met
rondsel en vorkheÍboom, uit  het tandwielhuis ge-
nomen worden
stopring wegschuiven, circl ip 28 verwijderen en
rondsel kompleet van ankertandwiel schuiven
lagerbus 18 bi j  sl i j tage vervangen door hem uit het
tandwie lhu is  te  t i kken met  een oassende doorn .
De n ieuwe bus  vóór  montage +  1  uur  in  spec ia le
Bosch lV13 o l ie  dompelen .  De bus  moet  na  monta-
ge  op  ge l i j ke  hoogte  l iggen met  he t  tandwie lhu is
anker  en  spoe lenhu is  schoonb lazen met
perslucht. Kol lektor bi j  diepe groeven sl i jpen; na
het sl i jpen de hoogte van de kol lektor- lamellen
t.o.v. het isolat iemateriaal opmeten met een diep-
temaat; wanneer de diepte geringer is dan 0,5 mm
mbv. een kapzaag het isolat iemateriaal zuiver
langs de lamellen tot die diepte uitzagen ( 'onder-
sni jden').  De kol lektor-diameter moet min. 33 mm
bedragen

e.
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g. bij montage zorgen dat de axiale speling van het
anker 0,05 mm bedraagt, dmv. vulring 27. Draaien-
de delen smeren met Bosch 1V13 (olie), schuiven-
de delen met Bosch FT 2V3 (vet). Kontroleer of de
borstels vrij op en neer kunnen bewegen

h. bij startmotor met Bendix-systeem (aÍb. 49) in gro-
te lijnen hetzelÍde tewerkgaan; voor het vervangen
van tandwiel 4 ring2 tegen de veerdruk indrukken,
circlip 1 verwijderen en ring, veer + tandwiel van
de ankeras schuiven.
Min. lengte van koolborstels bedraagt 11,5 mm,
min. diameter van kollektor 3'1,2 mm
montage geschiedt in omgekeerde volgorde,

aÍb, 49 - startmotor (VTSport + 75OS)

11. Bougies kontroleren
Bougies met de voorgeschreven warmtegraad gebruiken
en regelmatig kontroleren; aan het uiterlijk van de elek-
troden kan het Íunktioneren van diverse belangrijke
onderdelen afgelezen worden:

í2. Storingen in het startgedeelte
a. startmotor draait niet, licht doet het

ook niet oÍ gaat uit

b. startmotor draait niet, licht doet het wel

c. startmotor draait, krukas (biina) niet

d. startmotor draait krukas. motor start niet

grijs/bruin - carburatie, ontsteking + bougie
en schoon: in orde
vochtig zwart: - overdruk in carter-smeersysteem

- ontsteking mist slagen
zuiger/cilinder versleten

roetzwart: - te rijk mengsel
- te koude bougie

wit uitgeslagen: - te arm mengsel
- ontsteking te vroeg
- koeling v. d. motor niet in orde
- te warme bougie

goor-witte aanslag: - te veel olie in de verbr.kamer
t.g.v. versleten zuiger/cilinder oÍ
overdruk in het carter-smeersyst.

- olie oÍ benzine van slechte kwal.

Aanslag op de elektroden meteen verwijderen en de oor-
zaak opzoeken, daar dit pingelen (voortijdige ontsteking)
oÍ zelfs een gat in de zuiger ten gevolge kan hebben.
Kontroleer de elektrodenafstand met een voelermaat van
de juiste dikte en bÍeng de afstand evt. op de juiste
waarde door, liefst met een daarvoor in de handel ver-
krijgbaar sleuteltje, de massa-elektrode te verbuigen
(nooit de centrale elektrode). Versleten oÍ beschadigde
bougies vervangen. Vervuilde bougies schoonmaken met
een messingborstel oÍ laten reinigen bij een gespeciali-
seerd bedrijÍ. Bij montage de bougie altijd eerst enige
slagen met ile hand indraaien en verder niet te vast aan
te trekken; evt. de schroeÍdraad vóór montage met wat
graÍietvet insmeren om later demontage te verge-
makkeli jken.
Bougiedoppen en -kabels kontroleren op haarscheurtjes
en andere beschadigingen.

- akku leeg oÍ aansluitingen niet in orde: kontroleer bedrading,
dynamo + regelaar

- testlampje oÍ meter aansluiten op startmotor;
geen spanning: bedrading + relais kontroleren;
wel spanning: koolborstels + kollektor nakijken

- tandwielen kontroleren
- deÍekt in de ontsteking, zie paÍ. 13

13, Storingen in het ontstekingsgedeelte
a. motor start niet, bougies vonken niet - noodschakelaar staat ;6 'e1f'-positie

b. motor start niet, bougies vonken wel

- kontaktpunten kontroleren
- bougies kontroleren
- bougiekabels + bobines kontroleren
- benzinetoevoer kontroleren
- timing van ontsteking en kleppen kontroleÍen

Wanneer de motor niet goed loopt en de ontsteking wordt verdacht, stelselmatig alle onderdelen kontroleren aan de
hand van de betreffende paragraÍen, door ze door te (laten) meten oÍ te vervangen. Begin alle aÍstellingen te controleren
en bekiik na iedere verandering hoe de bougies er uitzien. 'Pingelen' is het gevolg van teveel voorontsteking oÍ een
slechte kwaliteit benzine, 'nadieselen'van te late ontsteking.


