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Voorwoord 

Deze reparatiehandleiding is bedoeld als leidraad voor vakkundige reparaties. 
In geen geval echter kan deze reparatiehandleiding de scholing vervangen, die de monteurs jaarlijks in het 
opleidingscentrum aan de fabriek in Schweinfurt ontvangen. 
Aangeraden wordt, ook de geïllustreerde onderdelencatalogus als hulpmiddel te raadplegen. 
Deze reparatiehandleiding en de overige technische mededelingen horen thuis in de werkplaats en niet in 
een bureaulade.  
 
SPARTA FICHTEL & SACHS AG 
Rijwielen- en Motorenfabriek B.V. D-8720 Schweinfurt 
Postbus 5 Service afdeling 
7300 AA Apeldoorn-Nederland 
 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland is de wet op de nieuwe meeteenheden, die op 2.7.1969 werd 
aangekondigd op 2.7.1970 van kracht geworden. 
Dit betekent een noodzakelijke aanpassing aan het internationale eenhedensysteem (SI), dat in andere 
landen al wordt toegepast. In deze reparatiehandleiding zijn de nieuwe eenheden opgenomen. 
Eenheden Tot dusver Nieuw Opmerking 
Vermogen PK kW (Kilowatt) 
Aanhaal- kpm Nm (Newtonmeter) 
moment    
Toerental omw/min /min (per minuut) 
 
Voor de overgangsperiode zijn de tot dusver gebruikte eenheden 
tussen haakjes aangegeven. 
Let op de gewijzigde getalwaarden 
Voorbeeld: 1 PK = 0,736 kW 
1 kpm = 9,81 Nm (« 10 Nm) 
Alle afbeeldingen, maten en beschrijvingen, komen overeen met de stand van de huidige uitgave. 
In verband met verdere ontwikkeling van deze motor blijven wijzigingen 
voorbehouden. 
 
Auteursrecht 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, film of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. 
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TECHNISCHE GEGEVENS-MOTOR 
Type: één cylinder 2-tact Otto-motor 

Koeling systeem: luchtkoeling door rijwind 

Cylinderinhoud: 30 cm3 

Boring: 0,33 mm 

Slag: 36 mm 

Compressie: 7,5 

Vermogen: 0,5 kW (0,7 PK) bij 3750/min 

Motorsmering: tweetactmengsel, tweetactolie met normale benzine in de verhouding 1 : 100 

Aandrijving: door middel van tandwielen 

Cartersmering: 70 cm3 resp. 90 cm3 SACHS-speciale transmissieolie (F&S bestel nr. 2969 002 010) resp. 

andere oliën, zie ,,oliecontrole" blz. 41 en 42. 

Let op! Schaden veroorzaakt door gebruik van andere oliesoorten worden niet gegarandeerd. 

Koppeling: centrifugaalkoppeling in krukaswang 

Ontsteking: elektronische contact loze magneetontsteking (onderhoudsvrij) 

Ontstekingstijdstip: 1,0 ± 0,2 mm(17°) voor b.d.p. 

Ruimte tussen ontstekingsspoel en vliegwiel: 0,4 mm 

Bougie: BOSCH WR 10 FC met SAE-aansluitmoer electrodenafstand 0,5 mm 

Carburateur: BING enkelvoudige carburateur 0 8 mm met startinrichting en benzinekraan BING nr. 81/8/101, 

sproeier 42 resp. SACHS enkelvoudige carburateur 0 8 mm met startinrichting en benzinekraan sproeier 48 

Stationnairetoerental: 2300...2500/min. 

Luchtfilter: papieren filter in aanzuiggeruisdemper 

Startsysteem: handstarter met trekkabel 
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Reparatiegereedschap en montagebok 
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Reparatiegereedschap  

1  0276 065 101 71530 Zuigerpentrekker 

2 2976 001 000 71540 Montagestift voor zuiger 

3  0976 103 200 71510 Vliegwieltrekker 

4 0276 170 000 71610 Momentsleutel 

5 0276 195 000 71590 Houder voor aandrijfbus 

6  0276 019 101 71592 Tussenplaat 

7 0276 194 000 71594 SACHS-testboy 

8  0276 161 100 71600 Oliekeerringtrekker 

 

1476 012 000 71602 Druklager 

 

0276 164 100 71604 Trekhaak 3 mm (enkele stuks) _) 

 

"onderdelen voor 0276 161 100 (071600) 

9 0276 023 001 71580 Pen voor het aftrekken van het kogellager 

 

6201 van de as van de centrifugaal koppeling 

10 1476 013 000 71550 Trekhuls compleet 1476 011 000 

 

 71552 Schroefhuls 

 

1440 027 001 71554 Zeskantbout 

 

1476 012 000 71556 Druklager _ 

 

•onderdelen voor 1476 013 000 1071550) 

11  1447 009 000 71560 Spanring inw. 58 mm 

12 1476 014 030  71570 Trekschalen voor kogellager 

13        - 71620 Verstelbare stiftsleutel 0 4,9 mm 

14        - 71520  Freewheelafnehmer 

 

Montagebok 

  15 0276 189 000 071630 Montagebok 

16 0276 193 000 071640 Montageplaat 

 

Let op: 

 Gebruik voor de volgende bevestigings- schroeven in de handel verkrijgbare 
schroevendraaiers type "TORX": afm.T 30 voor de ontstekingsspoel en de 
uitlaatdemper afm. T 25 voor de handstarter. 

Beschadigde schroefdraad repareren met draadreparatiegereedschap van o.a. 
HELI-COIL. 

 

  



 
 

DIVERSE UITWENDIGE DELEN AAN DE MOTOR 
 
 

1 Starterknop 
2 Benzineleiding 
3 Afdekkapje 
4 Aanzuiggeruisdemper 
5 Uitlaatdemper 
6 Bougiekap 
7 Gaskabel 
8 Kabel voor choke, rijden en stop 
9 Achterremkabel 
10 Stelschroef voor achterrem 
11 Remhevel 
12 Freewheel 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motor van het achterwiel demonteren 

  

Het freewheel (12) met een freewheelafnemer afschroeven, zie afb. 5. Het wiel wegnemen. 

  

Afb. 1 

Afb. 2 
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Demonteren en monteren van het achterwiel met motor 
Het demonteren en monteren van het achterwiel met motor kan per merk van het voertuig verschillen. 
Hiervoor de handleiding van de fabrikant van het voertuig volgen. 
Let op! 
De motor van het achterwiel demonteren, zie afb.5. 
Bij het monteren en demonteren van het achterwiel nooit de wiellagermoeren (4, afb. 3 a + b) losdraaien, 
daar de afstandschijven in het carter kunnen vallen en dan moet de motor geheel uit el- kaar genomen 
worden. 
Afdekkapje (3, afb. 1) verwijderen. 
 Afb. 3 a 

 
 

Afb. 3 b  

 
 
De hevel (A, afb. 4) op X zetten. De gashevel en de chokehevel (in de pijlrichting) naar voren drukken, daarna 
de chokekabel (1, afb. 3 a) en de gaskabel (3, afb. 3 a) loshaken. Stelbout (3, afb. 4) op het stuur wat 
losdraaien, de nippel van de remkabel (2, afb. 3 a) van de remhevel loshaken en de binnenkabel van de 
achterrem- kabel tussen het wiel en de motor doorhalen en dan de stelbout uit de motor trekken. Voor het 
afstellen van de kabels zie blz. 32 en 33. 
  

Afb. 4 
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Het uit elkaar nemen van de motor 

Motor van het achterwiel demonteren: Het freewheel met freewheelafnemer (gereed- schap nr. 141 
afschroeven. Het wiel (2) wegnemen.  
De motor grondig schoonmaken voor dat deze uit elkaar genomen wordt. 
Afb 5 

 
Bevestigen van de motor op de montagebok: 
Uitlaatdemper losschroeven en verwijderen. De motor met 3 cilinderkopschroeven, M 6 x 20 en 6 schijven (0 
30 mm) aan de montagebok vastzetten. 
 
Afb. 6 

 
 Handstarter 
Deksel (1) en aanzuiggeruisdemperkap 12) afschroeven. Luchtfilter verwijderen. 
De motor grondig schoonmaken voor dat deze uit elkaar genomen wordt. 
 

 

 

 

 

 

  

Afb. 7 
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De bedrading van de elektronische ontstekings- spoel (11 losmaken, kortsluitdraad verwijderen. 

Aanzuiggeruisdemperhuis (2) losschroeven. Ring (3) verwijderen. 

 

Afb. 8 
 

 

 

 

 

 

 

Ontstekingsinstallatie 

Schroeven (3) losdraaien. 

Doorvoerrubber (41 en de bougiekap verwijderen. Het vliegwiel met de verstelbare stiftsleutel (1) 

vasthouden, moer 12, linkse draad) losschroeven en de schijf verwijderen.  

 

 

Afb. 9 
 

 

 

 

 

 

Het vliegwiel met de vliegwieltrekker (1) en 2  

cylinderkopschroeven M 5 x 70 lostrekken. Spie uitnemen. 

 

Afb. 10 
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Rem  

Veer (2) loshaken (gebruik hiervoor bijv. een omgebouwde tang (A 19-DIN 5254) voor uitwendige 
seegerringen. 

Blokkeerplaat losschroeven en de remhevel (3) wegnemen. 
  

Carburateur en Membraanplaat. 

Schroef de carburateur (1) los, let op de pakkingring!  

De membraanplaat (2) losschroeven en de pakking verwijderen. 

 

Opmerking:  

Bij de SACHS 301/AB is de membraanplaat d.m.v. een speciaal schroef (11 M 5 x 15 onmanipuleerbaar aan 

het carter bevestigd. Om de schroeven aan het carter (1, 4, 8, afb. 14) te bereiken moeten de 3 

perforatiegaten (2) doorbroken worden.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Afb. 11 

Afb. 12 

Afb. 13 
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Motorblok openen 

12 Cilinderkopschroeven met binnenzestkant losschroeven en het onderste deel van het carter verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krukas en aandrijving 

De complete krukas met zuiger en hoofdas uitnemen. 

Let op! 

Bij het uitnemen mag de krukas niet verdraaien, (om beschadiging van de zuigerring te voorkomen). 

Let goed op de halve schijven. 

Alle delen reinigen, controleren op slijtage en zonodig vervangen. 

Bij een grote beurt van de motor is het aan te bevelen alle dichtingen en pakkingen te vernieuwen.  

Gebruik alleen originele SACHS- onderdelen! 

 

  
Afb.15 a 

3 traps overbrenging 

Afb.15 b 

één traps overbrenging 
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Werken aan losse delen 
Hoofdas 3-traps overbrenging Uit elkaar nemen / samenstellen 
Oliekeerring (1) en naaldlager verwijderen. Zeskant moer (3) en stelconus (4) losdraaien en verwijderen. 
Vrijloophuls (5) en het inliggende kogellager verwijderen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

De hoofdas in een bankschroef klemmen (gebruik schermplaten). 
De zeskant moer (1) losdraaien, schijf (2), rubber- afdichtring (3), lagerbus (41, schijf (5) en tandwielen (6) 
verwijderen. 
 

 Let op het naaldlager en de tussen de tandwielen liggende schijven! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pallen 
Borgveer (1) en pallen (2) verwijderen. Opmerking: 

De paldrager is vast verbonden met het 3e- traptandwiel. 
De pallen passend volgens de vorm in de uitsparingen leggen en de borgveer (II met de omgezette kant in de 
uitsparing van de paldrager monteren, zodat de borgveer niet draaien kan.  
 
  

Afb. 16 
 

Afb. 17 

Afb. 18 
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Naafhuls 
De oliekeerring (1) en de kogelring (2) wegnemen. Opmerking: 
  
Om het uitpersen te vergemakkelijken kan het naaf huls in de vertanding van het achterwiel gelegd worden. 
Bij het monteren de kogelring met de kogels naar voren inleggen en dan de oliekeerring (1, afdichtring naar 
binnen geheel inpersen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In elkaar zetten 
Voor het monteren alle lagers licht invetten met olie. 
  
Het naaldlager resp. bus (8) en tandwiel (9), met de paldrager naar voren, aanbrengen. Ring (11, dik 1 mm), 
naaldlager (13), dubbele tand-wiel (121 met het kleine tandwiel naar voren, en de ring (14, dik 2 mm) 
monteren. 
 
 

 

Afb. 19 

Afb. 20 
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De axiale speling met een voelermaat opmeten, (zie afb.) 
De axiale speling 0,02...0,12 mm; 
  
hiervoor opvulschijven naar behoefte gebruiken. (10-afb.22)  
 

 
Lagerbus (15), afdichtring (16) en schijf (17, 
dik 2 mm) opschuiven en de moer M 10 x 1 (18) 
vastdraaien. 
Aandraaimoment 40 Nm. (4 Kpm). Kogelring (6), met de dichte zijde naar voren, aanbrengen en de naafhuls 
(5) met een kleine rechtse draaiing over de pallen schuiven. De stelconus (2) aanbrengen en met 
zeskantmoer M 10 x 1 (1) borgen. Aandraaimoment 40 Nm. (4 kpm). Opmerking: 
  
De naafhuls moet spelingvrij gemonteerd worden, maar de lagers mogen niet onder druk staan. Kontroleer 
zorgvuldig op speling en op lichtlopen. Naaldlager (4) en de oliekeerring (3) met de afdichtring naar voren 
aanbrengen. 

Afb.  21 
 

Afb.  21 
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Hoofdas 1-traps overbrenging Uit elkaar nemen / samenstellen 
 
Oliekeerring (1) en naaldlager verwijderen. Zeskante moer (3) en stelconus (4) losdraaien en verwijderen. 
Vrijloophuls (5) en het inliggende kogellager verwijderen . 
 

 
De hoofdas in een bankschroef klemmen (gebruik schermplaten). 
De zeskante moer (1) losdraaien. schijf (2), rubberafdichtring (3), lagerbus (4), schijf (5) en tandwielen (6) 
verwijderen. 
Let op het naaldlager en de afstandsbus.  

Pallen 
Borgveer (1) en pallen (2) verwijderen. 
Opmerking: 
De paldrager is vast verbonden. 
De  pallen passend volgens de vorm in de uitsparingen leggen en de borgveer (1) met de omgezette kant in 
de uitsparing van de paldrager monteren zodat de borgveer niet draaien kan.  

Afb. 23 

Afb. 24 

Afb. 25 



 SACHS-MOTOR-Type 301/A - 301/AB  

18 
http://spartamet.forum2go.nl 

Naafhuls 
De oliekeerring (1) en de kogelring 12) wegnemen 

 Opmerking; 

Om het uitpersen te vergemakkelijken kan de naafhuls in de vertanding van het achterwiel gelegd worden  

Bij het monteren de kogelring met de kogels naar voren inleggen en dan de oliekeerring (1 afdichting naar 

binnen) geheel inpersen  

 

 

 

 

 

 

 

 

In elkaar zetten 

Voor het monteren alle lagers licht Invetten met olie. 
Naaldlagerkrans (8), afstandsbus (9), naaldlager 110), 
tandwiel (10) met de paldrager vooraf pJaatsen. 
Opvulringen (12) naar behoefte plaatsen zie axiale speling. 
Ring (13. dikte 2 mm.), lagerbus (14), afdichtings ring (15). 
ring (16. dikte ? mm ) en zeskantmoer (17) M10 x 1 
vastdraaien. Axiale speling volgens pijl controleren 0 ± 0.05 
mm. 
Aandraaimoment 40 Nm 14 Kpm). 
Kogelring (6). met de dichte zijde naar voren. aan brengen en 
de naafhuls (5) met een kleine rechtse draaiing over de pallen 
schuiven. 
De stelconus (12) aanbrengen en met zeskantmoer (17) M 10 
x 1  borgen. 
Opmerking: 
De naafhuls moet spelingvrij gemonteerd worden, maar de 
lagers mogen niet onder druk staan.  
Kontroleer zorgvuldig op speling en op lichtlopen. 
Naaldlager (4) on de oliekeerring (3) met de afdichtring naar 
voren aanbrengen 
 
  

Afb. 26 

 

Afb. 27 
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Krukas 
Aandrijfas (1) in zijn geheel verwijderen. Voor het uit elkaar nemen en samenstellen, zie afb. 33...39. Zuiger 
Beide borgveertjes 111) verwijderen. Zuigerpen (10) met de montagestift eruit drukken (schuifpassing) en 
indien noodzakelijk zuigerpentrekker (12) gebruiken. Let op! Bij vervanging van de zuiger en cylinder, er goed 
op letten dat deze de juiste tekens hebben. De zuiger is aan de bovenkant voorzien van een: B, C, of D. De 
cilinder is en de krukasruimte voorzien van een: rode, groene, blauwe of witte stip. Bij het samenvoegen van 
zuiger en cilinder hoort: 
B bij rood 
C bij groen of blauw  
D bij wit  

 
 
Afb. 28 
 
 
 
Naaldlager 
Naaldlager (5) met een passende pen zodanig inpersen, dat het aan weerszijden uitsteekt.  
 
Montage van de zuiger 
Zuiger met de montagestift (de pijl op de zuiger wijst naar de uitlaat op de krukstang plaatsen, zuigerpen 
(10) in de zuigerpen duwen. - De zuiger, indien nodig, verwarmen -. Daarna beide borgveren (11) inzetten. 
Kogellager 
Oliekeerring (8) verwijderen. Het kogellager (3) met gebruik van de trekschalen (6), de trekhuls (7) en de 
spanring (4) eraf trekken. Ring wegnemen. 
De tussenplaat (9) tussen de krukwangen plaatsen en de beide einden steunen zodat de krukas er vrij op ligt. 
Ring (2, dik 0,5 mm) plaatsen. 
Kogellager (3) tot 60...80°C verwarmen en op de krukas duwen zodanig dat de groef van de halve ring boven 
ligt. Na afkoelen even napersen. 
De groef van de oliekeerring met hoge temp, vet, Alvania-3, vullen en de afdichtring licht insmeren.   
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Centrifugaalkoppeling 
Uit elkaar nemen 
De trekveer met een zelfgemaakte draadhaak (0 1 mm staaldraad een eind omgezet met radius 3 mm, met 
houten handvat openen en er uit trekken. Trek de veer niet te ver uit! Verwijder de frictiebanden (2) en de 
koppeling segmenten (3). 
  
De dikte van de koppelingvoering 0,7 - 0,75 mm. De slijtgrensdikte: 0,2 mm. 
Afb. 29 
 

 
 
Samenstellen 
De koppelingsegmenten (3) inhaken. 
De beide frictiebanden (2) met de uitsparing naar 
beneden inschuiven. 
Deze uitsparingen zetten zich vast in de koppelingssegmenten (zie pijl, afb. 24). Let op! 
Bij het schamierpunt van het koppeling segment moet het einde van de frictieband (1 -afb. 31), behorende bij 
dit segment, altijd op de andere frictieband liggen.  
Opmerking: 
De trekveer (1) kan alleen ingebracht worden wanneer de frictiebanden in de koppelingssegmenten vast 
gehaakt zijn. 
  
De trekveer doorschuiven en met behulp van 2 draadhaken de uiteinden aan elkaar haken. (Trek de veer niet 
onnodig ver uit!) 

 
 
 

  

Afb.31 
Afb.30 
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Ter vervanging wordt de koppeling compleet op een fixeerplaat geleverd F&Sbestelnummmer 2984 001 201.  

Bij reparaties wordt de fixeerplaat met de koppelingsdelen op de krukaswang geplaatst. waarna de gehele 

koppeling van hieruit over de krukaswang wordt geschoven. De fixeerplaat wordt niet langer gebruikt. 

Controleer of de frictiebanden en de koppelingsdelen op de juiste plaats in de krukaswang zitten. 

  

Aandrijfas met koppelingskorf, 1 traps aandrijving, uit elkaar nemen. 

Naaldlagerbus (1) en oliekeerring (2) verwijderen. Groefkogellager (3) met afneemschalen (2), borgring (4) 

met afneemhuls (5) verwijderen. 

 

Samenstellen. 

 

Delen in de omgekeerde volgorde monteren. 

 

  

Afb. 32 

Afb. 33 
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Aandrijfas en Koppelingshuis, 3-traps overbrenging, uit elkaar nemen. 
  
Naaldlager (1), ringen (2), dubbeltandwiel - 2e en 3e gang (3) en naaldlager (4) verwijderen. 
 

 
Het koppelinghuis (1) met een verstelbare stiftsleutel (2) vasthouden en de cilinderkopschroef met 
binnenzeskant M 6 x 50 (3) tot kophoogte losdraaien. 
  
Door met een kunststofhamer op de boutkop (3) te slaan wordt de aandrijfas van het koppelinghuis 
gescheiden. 
  
Nu de binnenzeskantbout (3) eruit draaien en de oliekeerring (6, afb. 35) wegnemen.  
 
Het kogellager (1) met gebruik van bout (3), reparatiegereedschap nr. 8, trekschalen (2), spanring (4) en 
trekhuls (5) verwijderen. De as (9. afb. 35) wegnemen. 
 

 
 
Samenstellen 

Afb. 35 

Afb. 36 

Afb. 37 
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De oliekeerring (6) met de afdichtring naar voren, op de aandrijfas (5) schuiven. De as (9) met de 
cilinderkopschroef met binnenzeskant M 6 x 50 (10) in het koppelingshuis (8) plaatsen en het kogellager (7) 
met de groef naar buiten aanbrengen. De onderdelen met de aandrijfas (5) handvast samenschroeven. 
 

 
 
Het tandwiel als in afb. 39 aangegeven, vastzetten en beide assen vastdraaien. Aandraaimoment 15...17 Nm 
(1,5...1,7 kpm). 
 

 
 
Het naaldlager (4), dubbeltandwiel (3) met het grote tandwiel naar voren, 2 ringen (2. dik 0,5 mm) en het 
naaldlager (1) aanbrengen. Daarna het naaldlager (11) aanbrengen en de samengestelde aandrijfas 
samenvoegen met de kruk-as. 
 

 
  

Afb. 39 

Afb. 38 
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Handstarter 
Demontage 
Klemhuls (1) uit de starterknop (3) nemen, de knoop uit het koord halen en het koord terug laten lopen.  
Schroef (5) losdraaien en buitenkabel (4) verwijderen. 
 
 

 
 
Remveer (3) en meenemer (4) verwijderen. Borgveer (2) verwijderen. 
  
Haspel (1) voorzichtig uit nemen, oppassen dat de daaronder liggende spiraalveer er niet uit springt, en 
daarna het trekkoord demonteren. De daaronder liggende aanloopring verwijderen. 
 

Om de spiraalveer uit de haspel te nemen moet men de veereinden oplichten en daarbij de duimen 
beurtelings oplichten en de spiraalveer er uit laten komen.  
  

Afb. 40 

Afb. 41 

Afb. 42 
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Samenstellen 
Een nieuwe veer is al gewikkeld en met een binddraad bij elkaar gehouden welke bij het inzetten van de veer 
verwijderd moet worden. Indien de oude spiraalveer nog bruikbaar is, kan deze na goed schoon gemaakt te 
zijn, winding voor winding in de haspel gerold worden. De pijl geeft de wikkelrichting aan. De spiraalveer 
moet vlak liggen. Het veereind (1) zodanig richten dat het veereind niet boven de lagerboring komt.  
De spiraalveer iets met dunne olie bestrijken (Anti corit 5).  
De lagerboring met Staburags NBU 4 MF insmeren. 
 

 
Aan een zijde van het nieuwe trekkoord (1) een knoop (afb. 48) leggen.  
Het koord door het haspeloog trekken en daarna stevig, in de pijlrichting, op de haspel winden.  
Opmerking: 
Met buitenkabellengte 355 mm (zie afb. 39, maat A) het trekkoord tot 1400 mm  inkorten. Met 
buitenkabellangte 405 mm (zie afb. 39, maat A) een trekkoord van 1450 mm  monteren. 
 

 
Aanloopring alleen bij carterdeksels zonder witte ,,SACHS" opschrift inleggen. Haspel met spiraalveer en 
trekkoord aanbrengen en trekkoord (1) door de opening in het carter trekken. 
 
 

Afb. 43 

Afb. 44 

Afb. 45 
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Borgveer (2) aanbrengen, meenemer (4) plaatsen en remveer (3) aanbrengen. 
 

Het trekkoord naar buiten trekken en door de buitenkabel (4) voeren. 
Starterknop (3) over het koord schuiven en een knoop (afb. 40] in het koord leggen. Let op! 
Ruststand van de meenemer (4, afb. 38) in gestreepte gedeelte. Met knoop (2) stand van de meenemer 
corrigeren. 
De knoop in de klemhuls schuiven en in de starterknop trekken.  
De buitenkabel (4) met een schroefje (5) vastzetten.  

 
 
Opmerking! 
Wei even de werking testen! 
De meenemer moet makkelijk heen en weer bewegen 
 

 

Afb. 46 

Afb. 47 

Afb. 48 
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Schema voor Ontsteking 
Aansluitingen en bedradingskleuren 
1 = Elektronische module 

2 = Ontstekingsspoel 
3 = Carburateur 
Uitv. MOTOPLAT Uitv. PROFREX 
a = geel    a = zwart (massa) 
b = blauw  b = rood 
c = rood  c - blauw 
 
Opmerking 
Wanneer de rode- en de blauwe aansluitingen op de elektronische 
module verwisseld worden werkt de ontsteking niet. 
Dit is echter niet schadelijk voor de elektronische module. 
 
Testen 
De elektronische ontstekingsspoel en de elektronische module kunnen 
met de gangbare testmethode (weerstandsmeting) niet getest worden.  
De onstekingsspoel kan men met de in de handel gebruikelijke 
testapparatuur niet testen. Alleen de werking kan, zoals op blz. 31 
beschreven, gecontroleerd worden. 
 
 
 
Let op! 

Bij nabestelling goed op de voorgeschreven samenvoeging van de ontstekingsspoel en de module letten. 
  
PRUFREX-ontstekingsspoel (blauw alleen met PRUFREX-module (blauw) gebruiken of MOTOPLAT-
ontstekingsspoel (zwart) alleen met MOTQPLAT-module (rood gebruiken.  

 
Het testen van de elektronische ontstekingsspoel met behulp van een 
multimeter.  
MOTOPLAT ontstekingsspoel (kleur zwart) F&Sbestelnummer 2968 003 
100, 
Meetpennen aan blauwe kabel en ijzerkern van de spoel. 
Meteruitslag: 100 - 150 Ohm Bij een defecte ontstekingsspoel slaat de 
meter niet uit.  
 
 

 
 
PRUFREX ontstekingsspoel (kleur blauw). F&S-bestelnummer 2985 003 
110. 
Meetpennen aan rode kabel en blauwe dan wel zwarte kabel 
Meteruitslag 1 kOhm. 
Bij een defecte ontstekingsspoel slaat de meter niet uit of is de 
weerstand minder dan 1 kOhm 
 
 
 
 

Opgelet! 
Wanneer de meetwaarden in orde zijn, verwarm de spoel dan tot ca. 90° C en herhaal de meting  
Het testen van de elektronica module (1, afb. 49) is niet mogelijk  

Afb. 49 

Afb. 50 

Afb. 51 
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Carburateur 
 

De carburateuruitvoering en de keuze van de sproeiermaten 
zijn na omvangrijke proefnemingen door de fabriek 
vastgelegd De carburateur moet van tijd tot tijd met benzine 
worden schoongemaakt. 
De carburateur word door 2 kabelbediende hevels gestuurd 
welke de volgende functies hebben 
 
Koude start (choke) — d.m.v.  starthevel  (1) 
 
Gas    — d.m.v.  gashevel  (2) 
 
Stop   — d.m.v. starthevel  (1)  wordt de inwendige 
benzinekraan gesloten en de ontsteking kortgesloten 
 
Stelschroef (3) — stationair afstelling.  
Stationair toerental: 2300...2500;min. 
 
 

 
Membraanplaat 
De membraanplaat (4) is slechts compleet leverbaar. 
Hier niets aan wijzigen. 
De membraanlip (5) moet geheel vlak aanleggen. De doorlaat van de membraanlip mag tot max 0.2 mm 
oplopen 
 
 
Beproeven van de kortsluitvoorziening in de carburateur 

 
De rode- en zwarte testsnoeren aan de SACHS testboy 
aansluiten. (zie afb. 53) De starthevel (1) naar voreri drukken.(pijl 
richting). Dan moet kort voor de aanslag (dan sluit de brand- 
stoftoevoor) de SACHS testbov een zoemtoon geven 
Is die niet het geval dan; 
is het konsluirtcircuit verbroken 
is er geen kontakt in de steker 
de kortsluitinrichting in de carburateur testen (de drukveer voor 
kortsluit-massa kontakt ) 
 
 

 
 

Afb. 51 

Afb. 51 
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Carburateur Bing  
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Vlotterkamer (BING) 
 

De vlotterkamer (3) met pakking losschroeven en 
wegnemen. 
De vlotter (2) verwijderen. 
De hoofdsproeier met zeef losschroeven. 
Deze delen met benzine schoonmaken 
De delen op slijtage controleren en zonodig ver- 
vangen: 
— de zeef van de hoofdsproeier (4) op beschadiging 
controleren. 
— de vlotter (2) op beschadiging en dichtheid 
controleren.  
— de ontluchting (1) van de vlotter kamer op 

verstopping controleren. 
 
Afb 54 

 
 
Bovenplaat van carburateur (BING) 
Let goed bij het wegnemen van de bovenplaat op de 
kontaktveer (1) en op het plaatje met het vulstukje (3). 
Let bij het plaatsen van de bovenplaat or goed op dat de 
kontaktstift (2) in de kontaktveer (1) en het plaatje met 
vulstukje (3) in de gasschuif komt  
 
   
Afb. 55 
  
 
 

 
 

 
 
Als de gasschuif (2) vernieuwd wordt. moet bij de 
gemonteerde bovenplaat en gesloten gasschuif (zie pijl) de 
seegerring (1) tegen de rand van de bovenplaat liggen. Pas 
daarna kunnen de volgende onderdelen aangebracht worden. 
 
  

 

Afb. 56 
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Carburateur TK (Sachs) 
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Vlotterkamer (SACHS) 
 
Vlotterkamer (3) met afdichting losschroeven Vlotter (2) 
verwijderen.  
Hoofdsproeier met zeef verwijderen  
Onderdelen met wat brandstof reinigen  
Onderdelen controleren op slijtage en zonodig  
Vervangen 
 
- Zeefkousje op de hoofdsproeier (4) controleren 
beschadigingen 
 
- Vlotter (2) controleren op beschadigingen en lekkage. 
 
- Vlotternaaldpunt controleren op slijtage  
 

                                                         - Ontluchtingsgat in vlotterkamer controleren 
 
Afb. 57 
 
 

 
Het brandstofniveau in de vlotterkamer. 
Plaats de carburateur met de vlotterkamer naar  
boven gericht. Verwijder de vlotterkamer en de vlotter. 
 
De afstand tussen de vorkhefboom (6) en het  
carburateurhuis dient 2.5 ± 0.5 mm te zijn 
  
Verbuig, indien noodzakelijk, de vorkhefboom. 
 
 
Afb. 58 
  



 SACHS-MOTOR-Type 301/A - 301/AB  

33 
http://spartamet.forum2go.nl 

 

Carburateurgedeelte (SACHS) 
1  = carburateurhuis 

2  = vtotter 

3  = pakking 

4  = vlotterkamer 

5  = vlotternaald 

6  = vorkhefboom 

7  = stift 

8  = bolverzonkenschroef 

9  = filter 

10 = hoofdsproeier 

11 = start (choke) schuif 

12 = stift 

13 = gasschuif 

14 = opvulstuk 

15 = plaat 

16 = afdichtingsring 

17 = contactveer 

18 = contactstift 

19 = klemring 

20 = pakking 

21 = pakking 

22 = dekselplaat 

23 = as 

24 = draaiveer 

25 = start (choke) hefboom 

26 = borgring 

27 = ring 

28 = ring 

29 = drukveer 

30 = ring 

31 = borgring 

32 = borgring 

33 = ring 

34 = draaiveer 

  

Afb. 59 
 



 SACHS-MOTOR-Type 301/A - 301/AB  

34 
http://spartamet.forum2go.nl 

Onderhoud 

Ontkolen 
De koolaanslag in de verbrandingsruimte en de uitlaatpoort moet worden verwijderd als het motorvermogen 

terugloopt of de motor de neiging heeft,ook bij een goed afgestelde carburateur, te gaan viertakten 

 

Cylinder 
De koolaanslag in de verbrandingsruimte en in de cylinderkanalen voorzichtig met een schroevendraaier 

verwijderen 

 

Zuiger 
Alleen de losse koolschilfers op de zuigerkop verwijderen. Niet proberen de zuigerkop blank te schuren. 

 

Uitlaatdemper 
De uitlaatdemper kan niet ontkoold worden daar deze met steenwol gevuld is en moet naar behoefte 

vernieuwd worden. Alle veranderingen aan de uitlaatdemper worden afgeraden daar deze de snelheid, het 

brandstofgebruik en het geluid ongunstig beinvloeden Bovendien zijn veranderingen aan de uitlaatdemper in 

strijd met wettelijke voorschriften. 

 
Doorsnede uitlaat 
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Vervangen van de oliekeerring aan vliegwielzijde  
(zonder demontage van de motor)  

Uittrekken van de oliekeerring 

Voor het uittrekken altijd de inbouwmaat X. 0 of Y vaststellen 

zodat de nieuwe oliekeerring weer met dezelfde inbouwmaat 

gemonteerd kan worden.  Dit om motorstoringen door 

afgesloten olieboringen in het carter of door het aanlopen van 

draaiende delen te vermijden. 

 

 

Let op! 

Bij een vastzittende oliekeerring scheurt de metalen rand uit. Dan moet de oliekeerring met behulp van een 

drevel uit de fitting verwijderd worden. De trekker zodanig plaatsen, dat de beide haken (1) achter de 

metalen rand van de oliekeerring grijpen. Wanneer de trekker niet voldoende ingebracht kan worden moet 

men een van de armen van de trekker losmaken en de beide haken schuin inbrengen.  Daarna de beide 

armen gelijkmatig aanspannen,  waarbij er op gelet moet worden dat de drukbout en de as in elkaars 

verlengde liggen. 

Aanbrengen van de oliekeerring. 

Voordat men de met rubber beklede oliekeerring gaat aanbrengen eerst kontroteren of de carterrand een 

afronding heeft van ca. 1 mm. Zo niet, dan moet dit met een driehoekig schraapijzer en met schuurlinnen 

aangebracht worden om te voorkomen dat de rubberbekleding van de oliekeerring opstroopt. Om te 

vermijden dat bij het afronden van de rand spanen en slijpsel in het carter vallen moet deze afgedekt worden 

Hiervoor kan men het beste de oude oliekeerring nemen waarvan de buitenste rand tot aan de vlakke kant 

afgeslepen wordt en druk dan de oude keerring ondersteboven tot aan het lager op de lagerzitting.Na het 

verwijderen van de spanen. 2 zelftappende schroefjes in de oude oliekeerring draaien en deze eruit trekken. 

Smeer de afdichtring en het trekveertje van de neuwe oliekeering in met hoge temp. bestendig vet-Alvania 3- 

en de buitenkant in met vloeibare pakking Nr. 40 

Let bij het opschuiven van de oliekeerring erop dat de afdichtring niet door scherpe kanten van de as en van 

de spiebaan beschadigd wordt.  

De oliekeerring met behulp van een passende buis inpersen Let op de inbouwmaat zoals aangegeven bij 

afbeelding 60. 

Afb. 60 
 

Afb. 61 
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Het in elkaar zetten van de motor 

De cylinder. (zie afb.62) met 3 cylinderkopschroeven M 6 x 20 en 6-schijven (ᴓ 30) aan de montagebok. 

vastzetten. De halve schijven (2) inleggen.  

 

Krukas en aandrijving. 
De cylinderwand en de zuiger met dunne olie invetten. 

Zuigerveer tegen blokkeerstift leggen. 

De zuiger in de aangeschuinde cylinder schuiven. 

De samengestelde krukas plaatsen. 

Let op dat de beide kogellagers met hun groeven in de halve schijven passen (2. afb 62). 

De oliekeerringen (1 en 2) zodanig aanbrengen dat ze vlak met de buitenkant van het carter liggen. 

Het naaldlager (5) tot aan de aanslag tegen het tandwiel drukken.  

De voor gemonteerde aandrijfas (3) plaatsen en de oliekeerring (4) vlak met de buitenkant van het carter 

aanbrengen.  

 

 

Bestrijk de deelvlakken van het onderste carterdeel met LOCTITE 518.  Dit afdichtingsmiddel mag niet in de 

Afb 63 3-traps overbrenging  

 

Afb 64 1-traps overbrenging  
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lager zittingen komen! 

Let op! Breng het afdichtingsmiddel zuinig aan op het door pijlen (afb. 62) aangegeven deel om te vermijden 

dat de ontluchtingskanalen verstopt raken. 

Breng een drupje LOCTITE 270 aan op de buiten ringen van de lagers (5 en 6, afb. 63. 64). 

Motorblok in elkaar schroeven De carterdelen met 10 cilinderkopbouten met binnenzeskant  M 6 x 35 en 2-

cilinderkopbouten met binnenzeskant (1 en 4) M 6 x 55 vastzetten  

Opgelet! Deze bouten in de volgorde 1.. 12 (afb. 65) vastdraaien.  

Aandraaimoment 9... 11 Nm (0.9... 1.1 kpm) 

 

Opmerking: 

Bij de SACHS 301 /AB is de membraanplaat d.m.v. een specialschroef (1)  M 5 x 15 onmanipuleerbaar aan 

het carter bevestigd. Om de schroeven aan het carter (1,4,8. afb. 65) te bereiken moeten de 3 

perforatiegaten (2) doorbroken worden.  

 

  

Afb 66 

 

Afb 67  
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Rem 
De lagerbout (4) wordt met LOCTITE 518 in het carter afgedicht. 

Aandraaimoment 25 Nm (2,5 kpm) 

Met 2 zelftappende bouten M 4 x 10. de blokkeerplaat en remhevel (3) vastdraaien. 

De remschoen (1) aanbrengen en veer (2) met een zelfbouwtang monteren. 

Magneetvliegwiel 

De spie in de krukas plaatsen. Het conische deel van krukas en vliegwiel ontvetten (wasbenzine).  Het 

vliegwiel monteren (let op de spie!). Schijf aanbrengen en de moer M 8 x 1 opdraaien. Het vliegwiel met de 

stiftsleutel tegenhouden en de moer vastdraaien. Aandraaimoment 30 Nm (3 kpm). 

Ontstekingsspoel 
De ontstekingsspoel zie afb 70 met 2 zelftappende bolcilinderkopschroeven (3 en 4) los bevestigen De 

massakabel met een zelftappende schroef (3) vastzetten. 

De ruimte 0,4 mm tussen de ankerkernen en de onstekingsspoel instellen en de ontstekingsspoel vastzetten. 

Ontstekingskabel met rubbertule (5) door de bovenplaat van de carburateur steken Verdere instelling voor 

de ontsteking is niet nodig. 

Voor het testen van de ontstekingsspoel zie afb. 72.  

Afb 70  

 

Afb 69  

 

Afb 68  
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Steek de kortsluitdraad, vanaf de carburateur, door de opening (5). 

De bedrading door opening (4) voeren. 

Het aanzuiggeruisdemperhuis met cilinderkop schroef (2) M 5 x 12 en M 5 x 80 (met vloeibare pakking Nr. 

40) en schijf (3) vastdraaien. Zorg dat de bedrading niet klem komt!! 

 Uitv. MOTOPLAT Uitv. PRUFREX 
a = geel    a = zwart (massa) 
b = blauw  b = rood 
c = rood  c - blauw 

 

Luchtfilter (2) plaatsen. 

Aanzuiggeruisdemperdeksel met 2 zelftappende schroeven (M 5 x 35) vastschroeven.  

Opmerking: Let op dat bij het aanbrengen van de aanzuiggeruisdemperdeksel de bedrading niet klem 

komen. Handstarter (3) met drie zelftappende schroeven (M5 x 40) vastzetten. 

 

Testen van de ontstekingsspoel 
Voordat de bougiedop aangebracht wordt. de ontstekingskabel 4 - 6 mm van de massa houden, een paar 

maal flink starten en zien of er een behoorlijke vonk is. Indien er geen vonk getrokken wordt dan de isolatie 

van de ontstekings- en kortsluitdraad en de massa van de bevestiging van de ontstekingsspoel aan het carter 

controleren. Ook de stekeraansluitingen op de elektronische module op goed contact controleren.  

 

Opmerking: 

Wanneer de aansluitingen op de elektronische module verwisseld worden, werkt de ontsteking niet. Blijkt dat 

bij herhaalde startpogingen nog geen vonk getrokken wordt, wordt geadviseerd eerst de elektronische 

module te vervangen. Heeft dit nog geen resultaat dan moet de ontstekingsspoel vervangen worden Let op! 

Bij nabestelling goed op de voorgeschreven samenvoeging van de ontstekingsspoel en de module letten.  

PRUFREX-ontstekingsspoel (blauw) alleen met PRUFREX-module (blauw) of MOTOPLAT-ontstekingsspoel 

(zwart) alleen met MOTOPLAT-module (rood). 

Afb 72  

 

Afb 71  
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De motor van de montagebok losschroeven. De afsluiting in de demper leggen. De demper met 4 boutjes  

M 6 x 16 vastzetten. Het achterwiel op de naaf plaatsen en de motor met het freewheel vastdraaien. Voor 

het demonteren en monteren van het achterwiel met motor. Zie blz. 7.  

Bedieningskabels en-hendels 
A = Bedieningshevel voor koude start (choke), rijden en uitzetten van de motor 

B = Gashandvat 

1 = Stelbout CHOKEKABEL (koudestart) 

2 = Stelbout GASKABEL 

3 = Stelbout ACHTERREMKABEL 

Verklaring der symbolen 

Stand 0 : motor uit en benzinetoevoer afgesloten).  

Stand 1 : motor starten en rijden  

Stand 2 (ᴓ) : koude motor starten (choke) 

 

Afstellen van de carburateur en de bedieningskabels 
De stelbout (2, afb. 74) voor de gaskabel instellen zodat de kabel ca. 1 mm speling heeft. De bedieningshevel 

(A, afb. 74) in de O-stand (stop) zetten. Vervolgens de chokekabel met de stelbout (1, afb. 74) instellen zodat 

tussen de start- hevel van de carburateur (1) en de onderste schijf iets ruimte is (max. 1 mm). De veer (4) 

moet dan licht onder spanning staan. Dan is de inwendige bezinekraan gesloten. 

Bedieningshevel (A, afb. 74) op stand 2 (ᴓ) zetten. 

Controleer of de hevel (1) geheel terugveert, zodat de startschuif volledig sluit. Daarna de bedieningshevel 

(A, afb. 74) op stand 1 zetten, motor starten en met een warme motor het stationaire toerental op ca. 2300 - 

2500/min. met stelschroef (3) afstellen. Bij deze afstelling is voorzichtigheid geboden, daar bij een te hoog 

toerental de koppeling aan- grijpt.  

Opm.:  Na het afstellen altijd de stelbouten weer vastzetten met de borgmoer. 

Afb 74  

 

Afb 73  

 

Afb 75  
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Achterrem 
Het slijten van de remvoeringen is van buitenaf waar te nemen, door de steeds groter wordende vrije slag 

van de remhendel. 

 

 

 

 

 

 

Instellen 

Draai de stelbout (3, afb. 74) geheel naar binnen. Daarna stelschroef (1) zodanig uitdraaien dat de vrije slag 

van de remhendel klein is. Daarna met stelbout (3, afb. 74) de remkabel juist afstellen. De remhendels 

mogen bij het remmen niet tegen de handvatten komen en de wielen moeten met aangetrokken rem, vrij 

lopen. 

Slijtgrens van de remvoering 

Wanneer met een aangetrokken rem de afstand tussen de hevel en het huis 10 mm resp. 14 mm of meer is, 

wordt reparatie (b.v. vervangen van rem schoenen) noodzakelijk! 

 

 

 

 

 

 

Opgelet!  

Bij gietstuk-nr. 

2913 001 099 10 mm 

2913 001 199 10 mm 

Bij gietstuk-nr. 

2913 001 299 14 mm 

(zie pijlen in afb. 78) 

 

 

  

 

Afb 77  

 

Afb 76  

 

Afb 78  
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Onderhoudsschema 

Smeermiddel en hoeveelheid resp. onderhoudswerkzaamheden 

Proefrit 

Algemene controle op het functioneren en verkeersveiligheid. 

Carburateur 

Carburateurhuis en diverse onderdelen in terpentine reinigen. 

Sproeierboringen uitsluitend met perslucht uitblazen. 

Afstellen zie blz. 39 

Stationair toerental beproeven c.q. afstellen. 2300 2500/min 

Benzinefilter 

Trek voor het vervangen van het filter de bovenste slang van het filter en steek het einde de tank. Let bij het 

aanbrengen op de juiste door- stroomrichting (pijl op filter). Jaarlijks, of In geval van beschadiging, het filter 

met slangen vernieuwen. Gebruik hiervoor alleen de originele /wane rubber slangen. 

Bowdenkabel 

Indien speciale smeernippels aan de bowdenkabels aanwezig zijn. met dunne olie smeren. anders de 

bowdenkabels losnemen en de binnenkabels goed invetten Bowdenkabels moeten vloeiend kjpen en mogen 

niet knikken. 

Motor en uitlaatsysteem 

Ontkolen (zie pag.32) 

Remmen 

Bij slechte remwerking de hendels. kabels en remhevels controleren en nastellen. Draaipunten, geleidingen 

en binnenkabels smeren met dunne olie. Geknikte of geklemde kabels vervangen Remvoering waarop olie is 

gekomen. moeten vervangen worden. daar de geringste vervuiling met olie de remwerking vermindert 

Wanneer de remvoering glimt. deze dan opschuren of vernieuwen.  

Opmerking: de remvoering is asbestvrij. 

Banden druk controleren 

voor 2.8 bar (ato), achter 3.8 bar (ato) 

Bandenprofiel controleren 

Oliecontrole (met transparante controleschroef)  
 

De motor 1 A 2 min. laten lopen. De motor afzetten en het voertuig rechtop zetten. 

Is het oliepeil niet tot aan de bovenste rand van de kegel van de controleschroef (= 

onderste rand van het controle gat) dan is het zichtpunt van de olie (zie pijl) kleiner 

dan 10 mm. dan de controle- schroef er uit draaien en vervolgens tot de onderste 

rand van het controlegat bijvullen met SACHS-transmissieolie. 

Bij het geheel opnieuw vullen 70 cm3  resp. 90 cm  SACHS-transmissieolie (bestel-nr. 

2969 002 010) gebruiken of: 

SHELL-SPIRAX MB 90 ( = SHELL-SPIRAX HD 90) 

TEXACO Geartex TP-B SAE 85 W-90 

BP Energear Hypo SAE 90 (= BP Energo-Hypogear 90-EP) 

BP Energear FE 80 W 90 ( = BP Multigear - FE 80 W/90 EP) 

CASTROL EPX 90. 

 

Bijvullen zoals hierboven omschreven. Olie verversen is niet nodig. Schaden veroorzaakt door gebruik van 

andere oliesoorten worden niet gegarandeerd. 
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Smeer- en hechtmiddelen 
die bij de montage van de motoren benodigd zijn. 

Vloeibare pakking Nr. 40 (F&S Best.-nr. 0999 107 001) (SPARTA best.-nr. 071 330) 

LOCTITE 518 (F&S Best.-nr. 0250 166 002) (SPARTA best.-nr. 071 340) 

LOCTITE 270 (F&S Best.-nr. 0250 158 001) (SPARTA best.-nr. 071 342) 

Anti corrosieolie (F&S Best.-nr. 0969 090 005) SPARTA best.-nr. 071 350) 

Staburags NBU 4 MF (Vet speciaal voor lage temperaturen)  

Alvania 3 (kogellagervet) 

Anticorit 5  

 

Conserveren van de motor 
Als de motor voor een lange tijd niet gebruikt wordt bestaat er ge- vaar van roestvorming. Tank leeg laten 

lopen. 

V6or het opbergen van de het voertuig de carburateur te legen door de motor te laten lopen tot deze door 

benzinegebrek stil staat. Daardoor wordt vergumming van de benzine vermeden. Ter bescherming van de 

lagers, krukas en cylinder 3...5 cm3 door het bougiegat en 8...10 cm3 Sachs-anti-corrosieolie (bestel nr. 

071350) door de carburateurinlaat spuiten. 

Aanbevolen wordt de motor met motorreiniger en met Sachs-anti- roestlak (bestel nr. 071380) te 

behandelen. 

Opgelet! 

Brandstof en mengsmering is in daarvoor geschikte tanks te bewaren (tank van het voertuig of anderszins). 

Deze moeten voor het opslaan van brandstof toegestaan, schoon en goed afsluitbaar zijn. Hoewel niet 

absoluut noodzakelijk, wordt aanbevolen om bij langdurige stilstand tank en carburateur leeg te laten lopen 

en bij ingebruikname van verse brandstof t voorzien. 

Voor verharsing in het brandstof- en carburateursysteem, alsmede voor uitwendige en inwendige 

roestvorming van de motor, wordt geen garantie verleend. 

Wintergebruik en bescherming tegen corrosie 
Door strooizout kan, voor zover geen directe tegenmaatregelen ge nomen worden, aanzienlijke schade aan 

motor en frame optreden. 

Aanbevolen wordt: 

Het fietsgedeelte (spec, aluminium naven en andere aluminium delen), de motor (vooral het carter en de 

cylinder) na lange ritten grondig met Sachs motor- en naafreiniger (best.nr. 071370) te reinigen, (eventueel 

afborstelen maar nooit met een staalborstel). Vervolgens met Sachs antiroestlak (best.nr. 071380) 

behandelen. 

Attentie! 

Gebruik van hogedruk water/stoomspuiten en agressieve reinigingsmiddelen kunnen schade veroorzaken 

aan de lak, decoraties, de wiellagers, remmen en de carburateur. 
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Storingen oplossen 

Storing Mogelijke Oorzaak Mogelijke fout Wat te doen 

1. Motor 
start niet 

1.1 Benzine toevoer Benzine filter 
vervuild 

Filter vernieuwen 

Water en vuil in tank Tank reinigen 

Tank ontluchting in 
dop verstopt of 
afgedekt 

Ontluchting schoonmaken resp. 
vrijhouden 

  1.2 Carburateur Gasschuif wordt niet 
meegenomen door 
bedieningshevel 

Repareren 

Afstelling chokekabel 
niet goed 

Kabel in choke stand spelingvrij 
afstellen 

Sproeier verstopt Carburateur schoonmaken, sproeier 
doorblazen 

Sproeierzeef vervuild Sproeierzeef schoonmaken 
vernieuwen 

  1.3 
Aanzuigmembraan 

Membraan sluit niet 
af 

Membraan richten zodat aanzuig- 
opening afgedicht wordt 

Membraan vervangen 

  1.4 
Kortsluitschakelaar 

Bedienings handle 
niet op stand I of 
choke 

In juiste stand plaatsen 

  1.5 Bougie Verkeerde 
warmtegraad 

Juiste type bougie monteren Bosch 
WR 10 FC 

Bougie nat Drogen of nieuwe bougie monteren 

Foutieve electrode 
afstand 

Goede afstand instellen 0, 5 mm 

SAE moertje op 
bougie ontbreekt 

SAE moertje monteren 

  1.6 Bougiedop Dop niet goed 
aangesloten 

Dop correct monteren 

  1.7 Bedrading Kortsluiting door 
defecte bedrading 

Bedrading controleren en eventueel 
vervangen 

Slechte stekker 
verbinding 

Controleren en eventueel vervangen 

Storing in 
kortsluitsysteem in 
carburateur 

Stekkerverbinding in blauwe draad 
naar carburateur losmaken 

  Als dan wel een vonk verkregen 
wordt, moet het kortsluitsysteem. in 
de carburateur gerepareerd of 
vervangen worden 

  1.8 Ontstekings spoel 
en module 

Spoel niet goed 
gemonteerd 

Correct monteren. Luchtspleet 

Spoel defect 0,4 mm denk ook aan draairichting 

 
Module defect 

Spoel vervangen 

  Module vervangen 
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Storing Mogelijke Oorzaak Mogelijke fout Wat te doen 

2. Slecht 
starter bij 
warme 
motor of 
slaat af bij 
stationair 
draaien 

2.1. Carburateur 
afstelling 

Te laag stationair 
toerental 

Stationair toerental afstellen op 
2300-2500 RPM 

3. Motor 
heeft te 
weinig 
trekkracht 

3.1.   Benzinetoevoer Zie 1.1.   

3.2.   Carburateur Zie 1.2.   

3.3.   Membraan Zie 1.3.   

3.4.   Uitlaat Verstopt door 
verkoling 

Controleren of tegendruk 
ondervonden wordt, zoja 
doorblazen met perslucht 

    Gat 3 mm boren direkt boven uitlaat 
pijpje en d.m.v. een spaak o.i.d. de 
verstopping doorprikken. Gat 
daarna afsluiten met een parker 

3.5.   Luchtfilter Vervuild Vervangen 

3.6.   Ontstekingsspo
el 

Aanlopen tegen 
vliegwiel 

 Spoel afstellen luchtspleet 0,4 mm 

3.7.   Remmen Remvoeringen slepen 
aan 

Remmen afstellen 

3.8.   Achterwiellage
rs 

Lagers te strak 
afgesteld 

Speling correct afstellen (spelingvrij) 

4. Motor 
stopt tijdens 
het rijden 

4.1 Benzine toevoer Zie 1.1.   

4.2.   Carburateur Zie 1.2.   

4.3.   Bougie Parel in bougie Schoonmaken 

4.4.   Ontsteking Kortsluiting in 
ontstekingsspoel 

Vervangen 

5. Koppeling 
klapt of 
schokt 

5.1.   Te vette 
smering 

Koppelingsegmenten 
te vet 

 Motor goed op bedrijfstemperatuur 
rijden (mix 1:100 gebruiken) 

5.2.   Kabelalstelling  Kabelafstelling niet 
goed 

Afstelling controleren 

5.3.   Rubberuitlaat 
afsteuning 

Niet goed 
gemonteerd 

Stationair toerental afstellen 2300-
2500 RPM 

  Versleten Meefietsen bij wegrijden 

    Repareren 

    Vervangen 
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Storing Mogelijke 
Oorzaak 

Mogelijke fout Wat te doen 

6. Achterrem 
werkt niet 

6.1.   Vuil op 
remsegmenten 

Remsegmenten vuil 
door bijv. het reinigen 
van het voertuig met 
een hoge drukreiniger 

Remsegmenten en trommel schoon- 
maken 

6.2.   Olie op 
remsegmenten 

Remkabel te veel 
gesmeerd waardoor 
deze op rem komt 

Remsegmenten vervangen en 
remtrommel reinigen 

   
Olie lekkage langs 
afdichting op 
uitgaande as door 
drukopbouw in carter 

 
Carterontluchting ontstoppen door 
met perslucht van 1 -1 1/2 atm. in 
vulopening te blazen, hierbij moet 
uittredende lucht voelbaar zijn bij de 
bovenste inbusbout van carter. 
(Hierbij bevind zich de ontluchtings- 
opening). 

7. 
Carburateur 
lekt 

7.1.   Kabels Kabelafstelling niet 
goed 

Controleren en afstellen 

7.2.   Slangen  Lekkages langs 
slangen 

Slangen controleren en evt. 
vervangen 

7.3.   Carburateur Vlotterkamer vuil Reinigen 

  Pakkingen lek Pakkingen vervangen 

  Membraan lek Controleren evt. vervangen 

  Vlotter of vlotternaald 
niet goed 

Controleren evt. vervangen 

    Nooit met perslucht benzine toevoer 
op carburateur boven plaat 
doorblazen dit i.v.m. beschadiging 
afsluit membraan. 
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