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Spesielle hjelpemidler: 

Reservedelsliste for Ilo-Piano motor G. 50. 
Hjulsavtager no. 102., avtegnet i reserv~delslistens plansje Ill. 
Pipenøkkelsett som følger med Termoped M. 34. 

Bendix Friløpsdrev er den delen i motoren som gjør det 'T'ulig å 
starte motoren når sykkelen står stille. Denne delen "griper" til motoren 
starter, straks motoren begynner å arbeide, kopler Bendix-drevet seg sel' 
ut, og vi kan bevege pedalene uavhengig av motoren. 

Hvordan Bendix-drevet ser ut, kan vi finne I reservedelslistens plan
sje Il, det har på plansjen no. 83, med kjedeoverføring til no. 58. På plan
sje I finner vi drevet plasert i motoren. 

Hvis B~ndix-drevet blir skadd, vil pedalakselen. sitte helt fast .. Drevet 
kan også "glippe", så. pedalakselen kan beveges/ nesten en halv omdr~i
ning rundt før drevet griper igjen. 

Skal Bendix-drevet skiftes ut, kan dette gjøres på følgende måte: 

* Ta av venstre pedal-arm og motorens sidedeksel. 

* Løs alle wirer og ledninger som er festet til motoren, og ta den 
ut av rammen på sykkelen. Det beste er å legge rpotoren på en 
benk eller et bord, slik at man får riktig arbeidshøyde. -

* Puss motoren ren utenpå, den blir hyggeligere å arbeide med, og 
sjangsen for å få urenheter inn i motoren blir mindre. 

* Skru av påfyllings- og avtappningsplugg, tøm motoren for olje. 

* Brett ut plansje I og lI, disse brukes som arbeidstegninger. 
, 

* Ta nå av topplokket på sylinderen, trekk deretter sylinderen av mo
toren, forgasseren kan sitte fast på sylinderen. 

* Ta av motorens kjedehjul, de to mutterne tas av hver ror seg. 

* Skru . ut mutteren som sitter i svinghjulet, ta ut sprengskiven som 
sitter under mutteren. 

* Nå kan hjulavtageren skrues inn i svinghjulet, og det kan trekkes av. 

* Skru ut alle skruer som holder de to motorhalvdelene sammen. Det er 



en av skruene. som sitter rundt magnetpole.ne som ikke kan skrues 
helt ut. Det er den som sitter nederst til venstre, denne skrues ut 
så langt at den når opp til magnetpolen. Det er 9 skruer, 8 skal 
ut, 1 blir altså igjen. 

* Se etter enda en gang om aUe skuer er skrudd ut! 

* Nå kan motoren deles, bruk en lett treklubbe, eller en hammer. 
(Bruk et trestykke som mellomlag.) 

* Når motordelene er kommet' litt fra hverandre, så skru den siste 
skruen løs fra den motsatte motordel. 

* Nå kan motoren deles helt. 

* Pass på! .Bruk ikke noe redskap som )lan skade pakningsflatene 
på de to motorhalvdelene ! 

* Skift ut de defekte delene. 

* Når motoren skal monteres igjen, så legg den på siden . 

. * Pass på at kjedehjul no. 58 er i sporene på tannhjul no. 57/I. 

* Se etter at Bendix-drevet er kommet på rett plass på kile i akselen. 

* Bremsefjærbøylen må være på riktig plass, den delen av bremse-
fjærbøylen som er bøyd i rett vinkel, kan tydelig ses på plansjen. 
Den andre enden skal legges inn i gearhuset øverst til vel)stre. 

* Bremsefjæren skal plaseres slik som en kan se på plansjen. 

* Motoren bør ligge på siden til motorhalvdelene er skrudd sammen 
igjen. slik at ingenting forandrer seg under monteringen. 

~ * Pakningen må være hel . 

* Nå kan motoren skrues sammen igjen. 

* Pass på at den skruen som vi ikke har tatt ut, stadig blir skrudd til 
etter som vi klemmer motorhalvdelene sammen. 

Motoren er nå enkel å montere ferdig . pass på at svinghjulet blir 
satt på riktig, slik at kilespor og kile 'passer til hverandre. 
Pakningen mellom topplokk og sylinder skal alltid byttes med en 
ny, når topplokket er blitt løsnet på., 
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