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Tannhjulsremmen brukes til å overføre kraften fra selve motore n til , 

akselen som går inn til gearboksen. Hvis denne remmen slites av. vil man 

ikke få ~tartet motoren. fptdi det ikke er noe å starte den med. 

Hvis remmen går av mens motoren er i gang. fortsetter motoren 

å gå. men vi får ikke noe kraft t il geardrevene og da heller ikke t il 'bakhjulet. 

Til å skifte denne remmen kreves det ikke noe spesialverktøy. me n 

det er en fordel å lia, motordelelisten foran seg. Brett ut den bakerste 

plansjen. . 
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Skal det byttes ut tannhjulsrem. kan dette gjøres på følgende måt 

* Legg sykkelen på venstre side. Den gearoljen som er i klutsjhuset 

vil da sige inn i gearkassa. 

* Ta av høyre pedalarm. 

" * Skru ut skruene som holder sidedekslet på plass. 
. 

Nå ser man inn i klutsjhuset og det ser fristende ut å prøve' og 

sette remmen rett på det store ' tannhjulet. der er jo bare en lav 

kant som hindrer dette. Hvis noen prøver på det. så vil de erfare 

at remmen blir ødelagt og 25 kroner er bortkastet. 

* Vi må først demontere klutsjen. Skru ut de seks skruene som holder . , 

den sammen. 

* Ta forsiktig ut stål· og fiberplatene . 

* Det som er til hinder for å ta ut det store tannhjulet II/86 .. a"" 
akselen er mutterskiven II/89. som blir låst fast med en låsring som 

sitter fast i et spor i akselen. Til å ta aven slik låsring brukes 

det en spesialtang. men da de færreste har anledning til å f~ t ak 

i en sl ik tang. kan det brukes 2 skrutrekkere. Den enebrukes' t il å 

få ringen t il og "gape". og den andre til og lirke ringen opp av sporet. 

* Nå ~an tannhjulet trekkes av akselen. 



, 

* Det store tannhjulet og remmen må be_veges samtidig. se tegningen 
hvordan dette skal gjøres. 

VIKTIG 
Synchrof,lexremmen må aldri brettes sammen slik at diameteren 

endene blir mindre enn 30 millimeter. 

* Det kreves forsiktighet ved demontering og montering av tannhju ls~ 

remmen. Se tegningen hvordan dette_ skal gjøres. Vær spesielt varsam 
så det ikke blir r ifter i remmen. Bruk f ingrene - ikke skarpt verktøy. 

/ 

* Ny rem settes på. og vi monterer sammen igjen i omvendt rekke
følge. 

* Se nøye etter om p~kningen mellom motor og sidedeksel er hel. 

En defekt pakning kan koste mopedeieren et unødig oljeforbruk, 
oljeskvett på klærne, eller en ødelagt motor. I 



1acls om svnchro61exremmen: 
~nchroflexremmen har en stor del av æren · for den 

stille og myke gangen til lIo-Pianomotoren. 

Synchroflexremmen er laget av kunststoffet superpoly
amld, som er elastisk under alle aktuelle temperaturer. 

Den er innlagt med en sammenhengende stålwire i 16 
. vindinger. Denne wiren har 3 kordeller. 

OLUF RASMUSSEN, !K1U' 

Virkningsgraden for synchroflexoverføringen er ca. 95 %. 

Synchroflexremmen er kostbar, men den betaler seg selv. 

Ny rem koster i utsalg kr. 25.- . 

Alltid til tjeneste! 


