


UIK

lnstructi
DIE DE ORIGINELE SOLEX.OLIE BEVAT

WAARDOO

SOL,EX BRANDsTo

GOEDE SMERIN
MINíMUM KOOLAANSLA
UITLAATPUP EN KNALPO

UITSLUITEND

GEEN OLIESPETTE
MINDER SLUTAG

WORDEN GEGARANDEERD

ELK SOLEX SERVICE STATION

ebo ekje

í:

Í"

GEEN VERSTOPTE

TE VERl(RI'GEN BI,,

)

,v
i

r',1 ,

f.

4'

\ ,. 'i,

,i', , ll
'l/



t

WAT !S EEN SOLEX?
*

Een Solex is een nieuw vervoermiddel: modern, zuinig en doelmotig.
Hij ligf door de loge oonschoffingsprijs binnen hel bereik von velen, die

zich in de slod of op hel ploltelond veelvuldig moelen verplootsen.

*
Een Solex bestool uil een sPeciqol geconstrueerd rijwiel mel een oon-
gebouwde tweelokt-molor'
De molor is oongepost oon het rijwiel ;somen vormen zij een uiterst

hondelboor en hormonisch geheel.

*
De Solexmotor wordt door Von der Heem N.V. vervoordigd' terwijl de

verkoop uilsluitend geschiedt door R. S. Stokvis & Zonen N.V.' tot wie
men zich ook voor goronlie en serviceverlening dient ie wenden.

*
tsij de productie wordt gebruik gemookt von de grote ervoring, ver-
worven door de,,Société du Corburoleur Solex", de bekende corburo'
iorfobriek le Porijs.
Een Solex is een eenvoudig vervoermiddel, met een uilersl zuinig ben-

zineverbruik en bijzonder loge onderhoudskosien.

*
Wil men von de Solex zoveel mogelijk plezier hebben, don is het nodig

dit boekje goed te lezen. Men proÍiteeri zodoende von de ervoring von

onderqn.

lnrijden
Voorgeschreven wordt - gedurende de eersle 2 ionkies - een

mengsel mel 7o/o olie te gebruiken. Dit koml overeen mel 3

mootbekers per liter benzine. Doorno beslist niel meer don

5/".Zie ook pogino 3.

BEDIENING
VULLEN VAN DE TANK

De tonk heeíi een inhoud von 1,25 liier. Vul deze met een mengsel
von benzine en Solexolie. De goede mengverhouding is 'l deel olie op
22 delen benzine, dit is ongevee r 4'lrT". De holle dop von de lonk kon bij
het mengen dienst doen ols mootbeker voor de olie. Op 1 liler benzine
neemt men don 2 bekers olie. (Voor inrijden zie pog.2.)
Hei iype olie speelt een bijzondere roi, niet olleen in de levensduur,
doch ook in hel gedrog von de motor.
Gebruik doorom steeds Solexolie. Men wende zich voor deze olie tol
een Solex Service Stoiion.
Giet nooit de olie of de benzine ofzonderliik in de lonk, doch
meng olie en benzine door krochtig schudden in een busie. Doorno
filtreren en pos don het mengsel in de tonk gieten.
Von dil mengvoorschrifÍ mog niel worden ofgeweken!

Gebruik olleen gewone benzine von primo
kwoliteit (zools de bekende moolschop-
pijen leveren), zonder bijmengsel ols olco-
hol, benzol, enz, Vul de ionk ook nooit
zover, dot hij overloopt; blijf een centi-
meter onder de hols. Te veel brondstoí in
de tonk kon oorzook zijn von moeilijk oon-
sloon von de molor. Zorg ervoor dot de
tonkdop bij het vullen niel op de grond
komt te liggen, woqrdoor zondkorrels en
vuil in de lonk kunnen l<omen. Veeg de
hols von de tonk schoon olvorens de dop
op te schroeven.
ls de Solex in longe.tijd niet gebruikt, don
dient de brondslof goed le worden ge-
schud, zodol de olie en de benzine weer
goed worden vermengd.

KOPPELEN EN ONTKOPPELEN
De motor von de Solex wordt gekoppeld
door de oondrijfrol von de motor, welke
zich onder de motor bevindl, op de bond
te brengen.
Dit geschiedt door de knop von de heÍ-
boom, welke vergrendeld wordt op het
stuur, uit de vergrendeling te nemen en
noor voren te duwen.
Om de motor te ontkoppelen (bijvoorbeeld
om te goon fietsen, of om het rijwiel oon de
hond mede le voeren) trekt men de knop
zover noor zich toe, doi de hefboom weer
verg rendeld is.
Doe dit zitlend op de Solex. Dit is de een-
voudigste monier.
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GEBRUIK VAN DE GASHANDLE tevens kleplichter
De goshondle, (í. fiS. 3) bij het rechterhondvot von het sluur kon worden
gebruikl bij het wegrijden, dienl levens om tijdens het rijden snelheid te
minderen en lenslolle om de molor te doen stoppen.
Deze goshondle is met de corburotor verbonden door een siongetle (2).
Wonneer men de goshondle mel de duim geheel indrukt, wordt eerst
de gosloevoer geslolen, doorno het kleple op de cylinder geopend.
De gossen, welke zich in de cylinder bevinden, kunnen don ontsnoppen
zonder ie worden somengepersl, helgeen hel troppen bij het wegrijden
vergemokkelij kt.
Wonneer men de goshondle loslool, komt hij vonzelf in zijn oorspron-
kelijke slond lerug. De gosloevoer is don geheel geopend.
Onder de goshondle bevindt zich een iweede iets kortere hondle (3).
Deze dient om de goshondle in een bepoolde stond le kunnen fixeren,
bijvoorbeeld indien men geruime tijd mei logere snelheid wenst te
rijden.
Duw de Solex zo weinig mogelijk met ingedrukte goshondle voort. Onl-
koppel de molor wonneer men ofslopt en mel de Solex oon de hond
voorl gooi.
Bij het koppelen von de motor mel de hefboom wordt, voordol de rol
de bond rookl, outomolisch het kleple geopend. Zodro men de hef-
boom loslool wordt dit weer gesloten.
Bij het onlkoppelen wordt wederom oulomotisch
geopend. Bij het bedienen von de koppelheÍboom
hondle dus niet te worden gebruikt.

WEGRUDEN

Koppel de motor op de wijze ols hier-
voor werd oongegeven.
Doorno de goshondle geheel indruk-
[en en ingedrukl houden (fiS. 3).
No even te hebben gelropt, de gos-
hondle geheel loslolen, woorno de
molor oonsloot.
lndien de molor koud is, moet vóór het r::
wegrijden de luchttoevoer von de cor- ,i.ll:
burotrpr worden gesloten. Doortoe ::::

moet het lipie (18)-ziefig. 12po1.14 - :

von de corburotor noor links worden
verplootst (choken). No enige tientol-
len melers rijden moel dit in de oor-
spronkel.ijke stond, .dul noor .rechts,

1

2
3

gashandle
trekslang
regelhandle

eerst het klepje
behoeft hel gos-

Fig. 3

1 Carburator
1a Luchlfilter
2 Gashandlelrekslong
j Luchtschuif (choke)
4 Tankdop tevens maal-

beker voor olie
5 Brandstoflank
6 Aftapstop met zeef
7 Knaldemper
I Koppelhethoom
I Bougie

10 Bougiekabel
11 Cylinderkop
12 Koplamp
13 Brandstofpomp
14 Vliegwieldeksel
15 Persleiding pomp

carburalor
16 Zuigleiding tank pomp

worben leruggebrocht. Om snelheid te
minderen of le sloppen, moet men eerslminderen ofle sloppen, moet men eersl de goshondle geheel indrukken
(fig. 3) en remmen ols op een gewone fiets. Vergeel dit niet: op een ge-ge-(fig. 3) en remmen ols fiets. Vergeel dit niet: op een(fig. 3) en remmen ols op een gewone Íiets. Verge€
wone ÍIels tropl men ook niel door, ols men remt.
Om te stoppen kon ook worden volstoon met de motor le onlkoppelen
met de koppelhefboom. lnkoppelen en onikoppelen kon rijdend ge-
sch ieden.
Als de snelheid mel wind tegen, of helling op, beneden de circq 10 km
per uur zokt, is het gewensl mee te troppen en zo de motor le helpen.
Dit kost slechts weinig insponning.

BESCHRIJVING

DE MOTOR

De molor von de Solex is von
het één cylinder lweetokllype,
cylinderinhoud 49 cm3, drie
poorten. boring (inw. diometer
cylinder) : 39,5 mm,slog (lengte
von de zuigerweg):. 40 mm;
luchtgekoeld. Vermogen bij
2400 omw. per minuut:0,6 pk.
Ontsteking en verlichling door
middel von vliegwieldynomo.
De brondstof wordt toege-
voerd door een membroon-
pomp.ie, dot werkl door de
drukwisselingen in het motor-
co rle r.

Solex Corburotor zonder vlolter of vlot-
ternoold, mel luchtfiller.

Voorwieloondrijving door middel von een
corborundumrol, één geheel vormend mel
de op 2 kogellogers gemonteerde krukos.
Hel corborundum voorkomt, dot de rol op
de bond slipt. Er is dus geen exlro slijtoge
von de bond.

Molorbevestiging zodonig, dot de molor
met één greep kon worden ge- en ont-
koppeld. De Solex kon don worden be-
reden ols een gewone fiets (zie pog. 3

koppelen en onlkoppelen).

De molor von de Solex heeft geen fond-
wielen, ketting, riem of benzinekroon.

/
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HET BRAN DSTOF SYSTEET'í

De Solex is von de nieuwste vindingen op motorlechnisch gebied voor'
zien, Dil is onder ondere le donken oon het íeit, dot Solex reeds meer
don 30 ioren een sludie heeft gemookl von corburotieproblemen.

De brondstof wordt uit de tonk oongezogen en oPgePomPt door een

membroonpompie. Dit pompje, dot zich qon de voorzijde von de molor
bevindl, werkt door middel von de drukwisselingen, die in het corler
oplreden. Dit sysleem biedi het voordeel, dot de pomp zeer simpel en

bed rijfszeker is.

De brondstoÍ wordt gepom pi noor de corbu rotor, woor de hoeveel hed e n

luchl en brondstof in de iuisle verhouding worden gemengd.
.. 't

De constntftie von de corburotor wijkl oonzienlijk of von die von

outo's en molorrijwielen. 
-

ln deze Solexcorburotor wordt de brondslof 9P een constoni niveou ge-

houden door middel von een overloopsysleem, woordoor hel teveel oon
brondstof lerugvloeit in de tonk. Zodoende zijn de gebruikelijke vlotfer-
komer, vlolter en noold ochterwege gebleven'

ONTSTEKING
De hoogsponning voor de vonk wordi
opgewekl door een vliegwieldynomo,

ywelke zich bevindt oon de linkerzijde

Fig. 6

Afstellen von de onlsleking

Fig. 7

30 schakelhefboomj1 achterlichlleiding
32 draad naar koplamp

Fig.7

de motor.

Deze vliegwieldynomo (fig. 6) bestool
uil:
't. De slotor (S): een onderdeel, dol

vosl is bevestigd oon hel molor-
corter. Op de stotor zijn de ver-
lichtings- en onlslekingsspoel ge-
monteerd benevens de condensolor,
de onderbrekerscontocten, olsmede
de verlichlingsoonsluiling.

2. De rolor of vliegwiel (R): het
drooiende deel woorin de mogneten
en poolschoenen zijn gemonteerd.

De stroom voor de verlichting wordt
eveneens geleverd door de vliegwiel-
dynomo.

De verlichting wordt ingeschokeld door
het schokel hefboom pje (30) noor ochie-
ren le zelten, hetgeen gedurende hel
rijden kon geschieden.

Uiischokelen in omgekeerde richting.
Het even uilschokelen von de verlich-
ting koÀ het gemokkelijk siorlen be-
vorderen. Voor de Solex zijn de volgen-
de gloeilompjes voorgeschreven I

-voor de koplomp 6 Volt 1 Amp.

-voor het ochlerlichi 12 Volt 0,35
AmP.
Deze lomples kunnen worden betrok-
ken bij olle leveronciers von de Solex.""""""; 

f'4

Ter conlróle von de ofstelling von de onlsleking moel men eerst hel
deksel von de vliegwieldynomo ofnemen. Doolno het vliegwiel (R)
mel de hond drooien (in de normole drooirichling, dus noor rechts) ioi
het pijltje tussen de woorden ,,Rupiure" en ,,Onderbreking" prdcies

'somenvolt mel hel oongegoten merkstreepje op de rond vqn de stolor
(S). Op dil momenl moétó de contoctpunïén §1 iuist beginnen von el-
koor le goon. Als dit niet hel gevol is móel men.dé ich roevln A en B vqn
de contocthouder een holve slog losdrooien en vervolgens de exceniriek
C drooien tot hel punt, woorop de contocten beginnen von elkoor le
goon. Doorno de beide schroeven A en B weer goed vosldrooien.
Me1 pog nooil de ofsiond tussen de conloclpunleÀ versnderen, bijvoor-
beeld door verbuigen.

VERLICHTING

De in de Solex gebruikle Solexcorbu-
rotor is het summum von eenvoud. Hij
heefl geen brondslofkroon; lekken is

dus uitgesloten. Door middel von een

luchtschuif (choke) kon men bij koud
weer de molor gemokkelijk doen oon-
sloon.

De corburotor heeft slechts één regel-
orgoon, bediend door de trekslong, die
von de goshondle oon het stuur noor de
corburolor loopl. Doormede kon men
de gosloevoer verminderen of of-
sluiten', ols men snelheid wil verminde-
ren of ols men wil stoppen.

Het gosmengsel stroomt vonuit de cor-
burolor noor het corter door een buis,
die uitkomt in de oonzuigpoori (zie
pog. 18 en 19, beschrijving lweet<ikt
motor).

6

P brandstofpompje
R brandstoflank
C carburalor
M motor
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HET RUWTEL

Het rijwiel is speciool onlworpen en berekend om door motorkrocht le
worden oongedreven.

Helfrome is enig in zijn soort en zowel voor heren ols domes geschikt.
Hel poorl elosliciteit oon een grote zijdelingse stijfheid. Hel besiool uit
vier delen, die gemokkelijk kunnen worden gedemonleerd, woordoor -
no een evenlueel ongevol - de reporotie wordl vergemokkelijkt.

De wielen zijn voorzien von spoken. Vóór no. 14, ochler no. 13. De

velgen zijn breed, woordoor de bonden er goed en gemokkelijk kunnen
worden omgelegd.

De bonden zijn quo kwoliteit en profiel voor de Solex speciool onl-
worpen (mool 24" x1t1r" x'lsla"). Bij vervonging is hei noodzokelijk
wederom deze speciole bonden (voorzien von de noom Solex) le nemen.

Vredeslein-Solex potdichl binnenbonden zijn gemonteerd.

De voorrem is een eenvoudig oí te stellen velgrem. Het remhondle is

licht te bedienen en ligl goed in de hond. De ochlerrem is een leruglrop-
remnoof. Op de bogoge-droger kon een flinke hoeveelheid bogoge
worden meegevoerd; men kon er zijiossen op oonbrengen.

De gereedschoppen zijn opgeborgen in de zodellos. (olleen bij model
,,De Luxe").

Het gewicht von de Solex is, mel lege brondstoílonk en zonder occes'
soires, circo 29 kg.

ONDERHOUD
Het onderhoud von de Solex is even gemokkelijk en eenvoudig ols de
bed iening.
Wot de motor betrefl: er is geen ofzonderlijke smering voor nodig;
doorvoor zorgl hel benzine/oliemengsel, dot ols brondslof dienst doel.

No de inrijperiode en verder tweemool per joor moeien
olle bouten en moeren, ook von de molor, voorzichlig en
met possend gereedschop worden vostgezet.

Het periodieke onderhoud dient beperkt te blijven tot:

SCHOONMAKEN VAN DE BRANDSTOFFILTER
Drooi de korlelmoer op het beschermkopje los en neem het bescherm-
kopje weg.
Drooi de boui (o) von de brondstofpomp (P) los. Doorno kunnen de ring
(b), het deksel (c) en hel Íiller (d) voorzichtig worden verwijderd. Het
Íllter schoonmoken (uitspoelen in de benzine). Bij het weer in elkoor
zetten von de brondstofÍilter lette men er op, dol het filier weer goed op
zijn ploots komt te liggen; de rond mel uitsporingen moel liggen legen
het pomphuis (P) en wel zo, dot de rug von hel pomphuis in de uit-
sporingen voll.
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SCHOONMAKEN VAN DE LUCHTFILTER Fig.9

Verwijder de kortelmoer (m) welke
zich boven op de kop (k) von het lucht-
filterhuis (h) bevindt. Verwijder de kop.
Pok de gozen cylinder (het eigenlijke
luchlfilier f) uit het luchtfilterhuis en
spoel deze uil in benzine. Loot hel
luchlfi lter vervolgens enkele ogenblik-
ken drogen en doop het doorno in
Solexolie. Looi het filler hier no uit-
druipen en monleer weer in de om-
gekeerde volgorde. Mocht het lucht-
fillerhuis bij demontoge losroken, let
er don op dot bij montoge de rubber-
ring (r) niet vergelen wordt.

jt



De benzinesproeier(26), (ziefig. 12, pog. 14) kon verstopt roken door
vuil, dot in de benzine of olie oonwezig wos. Plools de motor op de bond.
Demonteer de sproeier. Bloos de sproeier door, mel behulp von een
fieispomp. Trocht nimmer de sproeier met een of onder voorwerp door
ie sleken.
Als een onderdeel von de Solex is versleten of beschodigd, dit geldt dus
ook voor de sproeier von de corburolor, mog men deze olleen
vervongen door originele Solexonderdelen.
Men wende zich doorvoor tot de Solex Servicestotions.

I
ln motor en uilloot ontsloot door
de verbronding von hel mengsel
luchl-benzine-olie op de duur
een kooloÍzetting.

Wonneer ontsleking en corburo-
tor normool vrerken en men
een der volgende verschijnselen
woorneemt:

- motor ,,vierlokl",
- vermogen goot ochteruit,
- molor mookt meer geluid,

- uitloot is geruislozer,
kon men dooruit opmoken, dot
moet worden ontkoold.
De belongrijkste koolofzetting
vindt ploots in het uitlootspruit-
slu k.

Meestol is het reinigen von ditspruiistuk olleen ol voldoende. Men goot
hierbij ols volgi le werk:
- knoldemper met uilloot verwijderen (zie tekening).
- mel'buigzoom ijzerdrood voorzichtig uitloolspruitsluk schoonkrob-

ben. Oppossen dol men niel zo diep steekl, dot de zuiger wordt be-
schodigd.

- dek§el knoldemper losnemen.
- inwendige knoldemper ontkolen.
Op de longe duur zol ook een grole schoonmookbeurt voor het inwen-
dige von de motor zelf noodzokelijk zijn.
Om dii te kunnen doen, drooit men eerst de kortelmoer los. Verwijder
hel luchlfilterhuis mel kop in zijn geheel. Doorno drooit men de vier
boulen los, woormede de cylinderkop op de cylinder is bevestigd.
Verwijder de cylinderkop (c, Ílg. 10) en schrop voorzichtig met een mes
of krobber de kool weg, die zich op de zuiger en oon de binnenzijde von
de cylinderkop heeft ofgezet.
Vergeet voorol niet ook de uitloolpoort.(L) schoon te moken, woor de
verbronde en ofgewerkte gossen door worden uilgedreven. Doorloe
drooit men de motor met de hond iot hel onderste dode punl von de
zuiger. Afgeschrople kool volt don in de uitlootbuis.

10
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Veeg doorno zorgvuldig de cylinderwonden, de binnenkont von de I
cylinderkop en de bovenkont von de zuiger schoon en overluig U er von,
dot elk kooldeeltje grondig is verwijderd
Conlroleer de werking von de decompressieklep olvorens de cylinder- \ '

kop weer le monieren.
Demonteer de bougie en slel de electroden (punlen woortussen de vonk
overspringt) in op 0,4 mm à 0,5 mm.
Liever wende men zich, wonneer de molor moet worden onlkoold, tot
een Solex Servicestotion.
Bij gebruik von originele Solexolie, in de iuiste mengverhouding, heeft
men de gorontie, dot de koolvorming minimool is, zodot de verbron-
dingsruimle zo min mogelijk behoeft le worden onikoold.

AFSTELLEN KLEPLICHTER (Décompresseur)

Om le controleren, of de klep-
lichter goed is oígesteld, demon-
teert men eersl het luchlfilter-
huis (zie fiS. 9), doorno drukke
men de goshondle geheel noor
hel stuur toe. Het klepje moet
don ongeveer'l - 1,5 mm noor
binnen goon. Wonneer de klep
niet ver genoeg noor binnen
goot, moet men eersl de veer(o)
uit de gleuf von het klepje (b)
nemen en doorno het klepie noor
rechts drooien loldol de luiste
ofstelling is bereikt.

Fis. 11

De slog von de klepsteel kon te long zijn: meer don'l ,5 mm. ln dol gevol
moel de klep linksom worden gedrooid. De décompressieklep moet
goed sluiten. Een klep die niet goed meer sluil, moet sluilend worden
gemookt door hem te slijpen. Hoewel dii een eenvoudig werkie is, kon
,"n ,ich hiervoor toch beler tot een Solex Servicestolion wenden.

Men conlrolere vio het ofstellen vqn de kleplichter, oí de koppelhef-
boom zijn functies goed verrichl, d.w.z. dot het klepie bij het ontkoppe-
len en koppelen wordt gelicht. Wonneer de molor is ingekoppeld, mog
de hefboom, zelfs bij irillen, de tuimeloor (C) niet roken. Bij iwijfel
wende men zich ioi een Solex Serviceslotion.

ScHooNMAKEN AANDRTJFROL

In feite behoeft de rol niet te worden schoongemookt, doch het is ver-
slondig von ti.ld tot tijd het voorwiel eens uit de Solex te nemen om het
vuil en de modder le verwijderen, die, voorol no veel rijden over mod-
derwegen, tegen de onderkont von de nrolor zijn gekoekt.

12
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HET Rl.lwrEL
Het rijwiel vergl niet meer onderhoud don een gewo.ne fiets. Ook die
moei von iijd toi tijd worden gesmeerd en nogezien. Let er voorol op,
dol de remmen in goede stoot zijn.
Coniroleer zo nu en don ofde moeren von voor- en ochteros nog slevig
vostzitten en de wielen niet oonlopen of slingeren' Looi hierloe bij een
Solex Servicesiotion de spokensponning controleren en zo nodig in orde
brqngen.
Sörot in hel notte joorgetijde is het wenselijk de noven met een vel-
iFrukspuit te lolen doorsmeren.
Stel het zodel zo, dot men op de fiels zitlend met de plolte voel nog oP
de grond kon komen.
Heiverdient oonbeveling het zodel ielwot oc.hterover te loten hellen.

DE BANDEN
De bonden hebben een speciool profiel en een g rote levensduur. Deze
levensduur houdt echter'len nouwsle verbond met een goede behonde-
ling en het op de iuiste sponning houden.
Eei te zochte bonó slijt veel sne[ler. De vereislesponning is: í,8--2 otm.
(dezelfde ols bij een gewone fiets). Houdt de bonden dus oliiid op
èponning! De binnenbond is eén ,,potdichtbond" die zelden behoeft
tè wordeí opgepompt. Bij vervonging moet wederom een Solex Potdichi
bond worden gemonteerd.

OPBERGEN IN DE WINTER
Wordt de Solex longere tijd niet gebruikt, don moelen voorzorgs-
mootregelen worden gelroffèn om le vermijden, dot de rusiperiode een
roeslpeiiode wordt. Men goot hiervoor ols volgl te werk:
o. Tenminste een kwortiei rijden, zodot de motor op de bedrijfslemPe-

rotuur is gekomen. Het besie is de lonk geheel leeg le-rijden.
b. lndien nog niet leeg, tonk oftoppen (de oude brondstof loter niel meer

gebrui ken).
Óverloopleiding (fig. 12 no 16) op corburoleur noor tonk losnemen.
Enkele meters mei Solex oon de hond (molor op bond) rijden, totdot
geen brondstoí meer uit corburoteur sirooml.

c.
d.

e,
f.
s.

Óverloopieiding weer monleren en bougie demonteren.Overloopieiding weer monÍeren en Dougle oemonTeren.
+ 'l vinóerhoed Solexolie (geen brondstof) in bougiegol gieie.n.
ömloooZeksel vóór oo cvliiider onder koelribben, losnemen do<Omloopdeksel vóór op cylinder oei ribben,-losnemen door 2
bouties te demonteren.

lr. lnhoird von f 1 vingerhoed Solexolie, in onderste grole gol, in cylin-
der spuiten.

i. Omloopdeksel weer monleren. Controleer of pokking goed ofsluit.
l. Bougie'monleren en met gelichle klep, Solex met motor op bond,

enkele meters voortduwen.
k. Motor von de bond lichten en de Solex in droge, liefsi donkere

ruimte wegzeÍlen.
l. Om het chioom- en moffelwerk in goede stoot te houden, is hel wen-
, selijk de Solex goed te reinigen en doorno olle blonke en ver-
. chroomde delen mel voseline in te vetten.

CO NTRÖLE WERKZAAM HEDEN
ln de winier hebben de Serviceslolions meertijd' Trek hieruil Uw voor-
deel en benul deze tijd voor evenluele contróle en reporolie-werkzoom-
heden. Men behoeft-niet te wochlen en hel personeel von het Service-
stotion kon meer oondocht oon eventuele klochlen besteden.

§
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DE SOLEX EEUWTG JONG!
Op het gebied der techniek heeíÍ men veel bereikl in de verlenging von
de levensduur von mechonismen. Als een onderdeel het lenslolte be-
geefl, moel hel vervongen worden door een nieuw.
Hierzijn uileroord grenzen. Men kon niet blijven revideren. Doorom is
een Ruilmolor-Service ingesteld, woorbij de verslelen oude molor mel
bijbeloling ingeruild kon worden tegen een nieuwe, de zgn. ruilmolor.

STORINGEN
EN HOE DEZE TE VERHELPEN

De eenvoud en degelijkheid von de Solex molor vormen de beste go-
ronlie voor de goede werking. Desondonks kunnen zich sloringen voor-
doen. Deze kunnen vrijwel oltijd zonder veel moeile worden opgeheven.
Komt U er niet uit, wendt U don tot een Solex Serviceslotion.
Gebruik goed en possend gereedichop!

MOTOR SLAAT N|ET OF MOETLUK AAN
ln dit gevol is de sloring vrijwel steeds een gevolg von één von de eerste
vier von de zes hieronder genoemde oorzoken. lndien U zich niet tot
een Solex Servicestotion kunt of wensl le wensen, onderzoek deze don
in de hieronder vermelde volgorde.
1. Verkeerde bediening. Dit komt vrijwel niet voor, gezien de een-

voudige construclie.
-Vergeet echter niet de luchtschuif (choke) te openen, wonneer deze
Ibij koud weer bij het wegrijden werd gesloten.
Wonneer deze luchischuif is geslolen, krijgt de moior te weinig
lucht (í8, ftg.12l.
Kijk dus no of de luchtschuif in de goede stond sioot. ls de Solex in

longe tijd niet gebruikl, don dienl
de brondstof goed ie worden ge-
schud, opdol de olie en de benzine
weer goed worden vermengd.

2. Defecle bougie.

Lool de electrodenoístond bijstellen
op 0,4 tol 0,5 mm, oongezien door
het gebruik de electroden weg-
bronden en de ofstond hiertussen te
groot wordt. Er kon don geen vonk

Fis. 12

2 trekstang voor gashandle
16 overloopleiding
17 carburator
18 luchtschuif (choke)
19 luchtfilter
26 benzinesproeier
27 inlaatbuis
28 uitlaalspruilsluk
29 brandstofleidingj3 toevoernippel

meer overspringen. Echle vervuilde of z.g. vette bougies kunnen
slechts voorkomen bij slechÍ lopende motoren (4 tocten) oí bij het ge-
bruik vqn ondere don Solexolie. Het verdienl oonbeveling steeds een
nieuwe 14 mm Chompionbougie in het zodeltosje te hebben (iype
Chompion L 8).

3. Brondslofsysleem defect.
Kijk in de lonk of er voldoende brondstof is.
Mook vervolgens de overloopleiding (16, fig. 12) oon de kont von de
tonk los. Knijp goshondle geheel in, zodot de kleplichter wordl be-
diend en de motor dus gemokkelijk kon worden gedrooid. D-uw de
Solex doortoe even vooruil. De benzine moel nu uit het loshorlgende
slongetje vloeien. Wonneer dit niet het gevol is, moet men het ben-
zineÍiller reinigen (zie pog.9), of de brondstofleiding (29) doorblozen.
Mocht dit niet helpen, don is de brondstofpomp defect, Wend u hier-
voor lot een Solex Servicestqtion.
Vloeit de benzine wel uit de loshongende overloopleiding, moor is

deze vloeistof niet helder, doch troebel (wilschuimend) don is er lucht
bijgekomen en is er dus ergens in de zuigleiding een luchllek. Con-
lroleer don hel filter lussen pomp en pompdeksel en overtuig U
ervon, dol de oonsluilingen von olle brondstofleidingen goed vosl-
gedrooid zijn. Wonneer het pompdeksel niei vosl zit en de ver-
bindingen von de benzineleiding loszitten, werkl de brondslofpomp
slecht en wordt er zogenoomde ,,volse lucht" oongezogen.

4. Benzinesproeier verslopl.
Wonneer de benzine wel dit de losgenomen overloopleiding (16,
fig, 12) stroomt, moor de motor nog steeds niet oonsloot, don kon de
bènziriesproeier (26, fig. 12) zijn verslopt. Ploots de Solex op de bond.
Schroef don de sproeier uil de corburoior en bloos.hem met een
fietspomp krochiig door. Mel de mond doorblozen is hierbij on_vol-
doeÀde en bovendien gevoorlijk (benzine bevoi doorgoons een giflige
loodverbind i ng).

5. Vliegwieldynomo defecl.
Men conlroleert de werking von de vliegwieldynomo, door een
nieuwe bougie (zie bij 2. Defecte boygie; pog. 14) oon de bougie-
kobel le verbinden, de bougie met hèt zeskontige gedeelte tegen de
cylinder le houden (vosthouden oon de zeskont!), motor ie koppelen
en de fiets mel de hond vooruit te duwen. Er moet nu een vonk over-
iprin!én tuisende electroden von de uoulie. Wonneer dit niet ge-
beurien de bougiekobel overigens in orde is (niet gebroken o{yerl
goon) is er iels oon siroomofnemer of vliegwieldynomo defect. Wend
U don tot een Solex Servicestotion.

6. Compressieverlies.
Til het voorwiel op en drooi dit zonder doorbij de kleplichter te ge-
bru i ken.
Men moet don sterke weerslond voelen. ls dit niet het gevol en drooit
hel wiel gemokkelijk, don heefl de motor te weinig compressie.

De oorzook hiervon kon zijn: De oplossing:

\

kleplichter ontregeld
klep sluit niet gosdicht oÍ

bijstellen met klep (zie pog. 12)

loten slijpen bij een Solex Ser-
vicestotion
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cylinderkop zil niet goed vost
pokking iussen cylinderkop en
cylinder vergoon

vost zelten

vervongen
cylinder, zuiger of zuigerveren zich wenden tot een Solex Ser-
versleten (no groot oontol km) vicesiolion

MOTOR LOOPT ONREGELMATIG
Dit blijkt doorgoons uit het,,vierlokten" von de motor, woordoor de
motor een geheel onder geluid mookt don normool. (Het rythme is
onders).

De oorzoken doorvon kunnen zijn:
- het mengsel is te rijk, voorol kleinere moot benzirresproeier

bij zeer worm weer of ondere remluchtsproeier loten
monteren door Solex Service-
stotion.

- bougie vonkt niet regelmotig schoonmoken en eleclrodenoí-
stond controleren (moet zijn 0,4
mm à 0,5 mm).

- het vermogen (de trekkrocht) benzinesproeier reinigen,
is niet gelijkmoiig benzineÍilter reinigen,

brondstofleidingen controleren
(lekken in oonzuigleidingen),

- het luchtfilter is vervuild zie schoonmoken luchtfiller
Pog. 9

- koolofzetiing in molor en spe- onlkolen of dit loten doen door
ciool in het spruilstuk of de een Solex Serviceslotion
knoldemper.

MOTOR TREKT NIET
Dit blijkt uit het veelvuldig moeten meetroppen bij tegenwind of helling.
Deze ochteruitgong von het vermogen kon het gevolg zijn von het íeit,
dol het brondslofsysteem niei in orde is: bijvoorbeeld doordot de ben-
zinepomp le weinig benzine opbrengl (zie pog. 15, brondstofsysleem)
oÍ doordot de benzinesproeier gedeeltelijk is verstopl.
Hel verminderd vermogen kon ook een gevolg zijn von een verkeerd
ontstekingsmoment (zie pog. 7).
ls dit te loot (no-ontsteking), don is de lrekkrocht wel voldoende bij
legenwind of helling op, moor niet bij het rijden op de vlokke weg.
Bovendien wordt de molor don wormer don normool.
ls dii ie vroeg (vooronisteking), don is hel net ondersom: trekkrocht
goed op de vlokke weg, moor onvoldoende bij tegenwind oí helling op.
Lool een eventueel defecl oon de onlsleking echler verhelpen door een
Solex Serviceslolion en dokter er niet zelí oon.

Verdere oorzoken vqn onvoldoende irekkrochl kunnen zijn:
- teveel koolofzetling in de molor of in het uillootsysteem (zie oncier

,,onlkoling", pog. 10).
- compressieverlies (zie pog. 15).
- een luchtlek in het brondslofsysteem (zie pog. í5).
- lekke pokkingen.
- versleten cylinder en/of zuigerveren (wendl U tol een Solex Service-

stction).
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- rijwiel in slechte loeslond; bonden niel goed opgepompt, speciool de
voorbond.

- rem niet goed gesleld (remblokjes lopen oon) of wiellogers te vost
gesleld.

BRAN DSTOFVERBRUIK TE HOOG
Bemerkl men, dot het brondstofverbruik plotseling stijgt don wende
men zich tot een Solex Serviceslolion.
ln slodsverkeer is hei verbruik hoger don bij longe ritien.

BUSTELLEN VAN DE REMMEN (zie fig. 13)
Wonneer blijkt, dot de remwerking onvoldoende is, moet de rem bij-
gesteld worden. Hierloe zijn de remmen voorzien von een stelknop M
(zie fig. 13). Door deze knop in le drukken en rechlsom le drooien,
wordl de rembinnenkqbel T meer gesponnen, zodot eventueel gerekle
kobels weer op de juisle lengte worden teruggebrochï.
Een veer zorgt er voor, dol no hel losloien vqn de knop de os in een
korlelgot wordt vergrendeld. Zou blijken dot de remwerking don
nog niet voldoende is, don kon mel behulp von de bevestigingsmoer
P von de remblokhouder F, de ofsiond von remblokie E tot velj worden
gecorrig eerd.

Fis. 13

DE ACHTERREM
Bijstelling
Hiervoor wende men zich tot het Solex Service Stotion.

Smering
Afhonkelijk von hei gebruik moel de nooí meer of minder vook ge-
smeerd worden. Men gelieve echter steeds le bedenken, dol veel-
vuldig en ruim smeren noodzokelijk is en geen nodelige invloed op de
remwerking heeft, terwijl een gebrekkige smering de noof zeer spoedig
kon ruïneren. Smeren met Shell Spirox EP 90 oí gelijkwoordige olie
heeft het voordeel, dot de dikvloeiboorheid bij olle voorkomende lem-
peroluren slechls weinig schommelt en dot een geruisloos remmen
wordt gewoorborgd.

WERKING VAN DE TWEETAKT MOTOR
Een zuiger, door een drijfstong verbonden mei een krukos, goot in een
cylinder op en neer. De cylinder is gemonteerd op een luchtdicht corter
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(krukkost). Boven in de cylinder bevindt zich een bougie. ln de cylinder-
wond zijn enkele openingen, poorten genoomd. Deze openingen heten :

- oonzuigpoort (A)

- inlootpoorten (oversiroomkonool met twee poorten) (T)

- uitlootpoort (E)

De zuiger heeíi een bijzondere vorm, hei zogenoomde deflectortype.
Dot Wil zeggen, dot de bovenkoni dusdonig is gevormd, dql de ver-
bronde gossen door de verse gossen zo volledig mogelijk worden uit-
gedreven. Loten we oonnemen, dol de motor in werking is en beschou-
wen wij in de cyclus von zijn werking het moment woorop:

de zuiger op het onderste dode punl koml:
- de uitlootpoorl E is nel vrijgekomen
- de zuiger komt op het onderste dode punt

- de uitlootgossen onlsnoppen von uil de cylinder
door de uiilootpoorl E.

- het verse gosmengsel - door de corburotor in de
juisle mengverhouding ofgepost - komt uit het
corler, woor het door de neergoonde zuiger ol
enigszins somengepersl is (cortercompressie) in de
cylinder en dus boven de zuiger,

- het stroomt von uit het corler door een opening
in de zuiger en door hel overslroomkonool T.

de zuiger omhoog gool:
- de poorlen T (inloot) en E (uitloot) worden ochter-
eenvolgens door de zuiger zelf ofgesloten;
doordot de zuiger omhoog goot, wordt het gos-
mengsel in de cylinder somengeperst. Hel volume
von de gossen in de cylinder wordt dus kleiner. Tege-
lijkerlijd wordl echter het volume von hei corter
juist groÍer en wel zoveel, dot doorbij onderdruk
dnlstoot (de druk in het corter wordt dus loger don
oie von de buitenlucht).

de zu'iger in de bovensle slond koml: (hel bovenste dode punt)

op dii moment springt een vonk over tussen de twee
punten von de bougie.
De gossen, die in de cylinder zijn somengepersi,
ontbronden en door dit gepoord gool met een loe-
neming von de druk, wordl de zuiger mei krocht
omloog gedreven:
de orbeidsslog.

Echter wos - even voordot de zuiger het bovenste
dode punt bereikte - de oonzuigpoort A vrijge-
komen, woordoor vers gos onder invloed von de
onderdruk het corler werd ingezogen.
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de zuiger omloog gool:

De zuiger wordt door de onlbrqndende gossen om-
loog gedreven. Even loler wordt de oonzuigpoort A
oígesloten. Bij verdere doling von de zuiger worden
de verse gossen in het corter somengeperst (corter-
compressie). De zuiger dooll verder en de uilloot-
poort E wordl geopend, zodol de verbronde gossen
noor buiten slromen. No nog een kleine doling von
de zuiger wordl de overslroompoort T geopend en
kon in het corter voorgecomprimeerd vers gos noor
de cylinder stromen.

De zuiger koml nu in het onderste dode punt en
begint weer von voren of oon.

Belongrijk!
Gebruik uitsluitend originele Solexolie, omdol deze speciool voor
de Solexmolor is somengesteld. Dit woorborgl goede smering

- minimum kooloonslog - geen bougie moeilijkheden - geen

inwendige corrosie - geen oliespellen - moximole trekkrocht.

Uw welbegrepen eigenbelong brengt mede, dol U onderhoud,
conlröle e.d. uilsluitend in de officiële Solex Service-siolions lool
verrichien, die ollen over goed geschoold en gesPecioliseerd
personeel beschikken en Uw Solex door en door kennen.




