
CROSS 50 cc 2 - TAKT 
 
Montering 
# monter styre på styregaffel  
# juster begge bremsehendelene i ønsket posisjon og stram til skruene 
# sett på framhjulet med en avstandshylse på hver side av hjulet. 
# løft opp bakenden av crosseren monter demperen 
# kjeden er som regel for stram så denne må justeres før bruk, løsne bolten  
som er i senter av felgen og juster mutterene i hver ende av bakgaffelene 
kjeden skal ha en slakke på ca 1,5 cm . 
# kjeden smøres med kjedeolje 
# bremsene foran og bak må justeres før bruk… grovjustering kan gjøres der  
vaieren er skrudd fast i bremsekalipter (foran og bak) og deretter i senter av  
bremsekalipter … løsne skruen og juster umbracoskruen og sett til mutteren  
# finjustering av bremsene gjøres på bremsehendelene –lik sykkelbremser. 
 
# 2 – taktsmotorer skal ha oljeblandet bensin ! 
Blandingsforholdet er 4 % dvs: eks 5 liter bensin og 2 dl 2 taktsolje 
Dette blandes før en fyller bensintanken på crosseren 
 
start av crosseren 
# tenningnøkkel i ”on” posisjon 
# bensinkran settes i vertikal stilling ”på” ( på forgasser ) horisontal stilling er  
Bensinkranen ”av”  
# stoppknapp på venstre side av styret i riktig posisjon  
# chokehendel (ved bensinkran) skyves opp .. da er choken på. 
# dra i startsnoren slik at en kjenner motstand i så nære som startsnorspolen  
Som mulig.. aldri dra snora helt ut. Sjekk hvor langt den kan trekkes og dra  
Ca 80 % av den totale lengden 
# når motoren starter skyves chokehendelen ned ”av” 
# tomgang justeres på høyre side av forgasseren.. på side av forgasseren  
Skruehodet peker noe nedover…. Juster tomgangen så langt ned uten at  
Moteren stopper----er tomgangen for høy slites clutchen unødig. 
 
Vedlikehold 
# kontroll og ettersyn av crosser må jevnlig utføres for førerens sikkerhet 
# alle skruer og mutrer.. bremsedetaljer…  
# gassvaieren må kontrolleres at den ikke ligger i klem og at den fungere  
Uhindret når det er bevegelse i styret.  
# alle vaiere kan med fordel smøres tynn olje.. også gasshåndtakets 
Bevegelige deler 
# Dekk til luftfilter ved vask---- aldri bruk høytrykkspyler. 
 
NB! Vi henviser til veitrafikkloven og norsk motor forbund sine regler  
Og lover ved bruk av uregistrerte kjøretøy 

 
 


