
Deze solexen zijn 
volledig 
gerestaureerd. Om 
ervoor te zorgen dat 
de motor mooi 
stationair loopt en 
goed oppikt zullen we 
nog wel het een en 
ander af moeten 
stellen…

afstelling van het 
vlotterniveau en 
inspuithoeveelheid van 
de acceleratiepomp 
zijn essentieel voor 
een goed lopende 
motor. Deze 
afstellingen kunnen  
worden gedaan met de 
carburateurs op de 
motor, maar Om 
viezigheid te 
voorkomen heb ik deze 
afstellingen op de 
werkbank gedaan. 
Vervolgens is de 
luchtsynchroniteit 
afgesteld om ervoor 
te zorgen dat deze 
carburateurs meteen 
goed lopen na 
montage op de motor.  
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regelbare 
spanning zorgt 
ervoor dat de 
benzine druk 
nagebootst kan 
worden. Een 
mechanische 
pomp Voor een 
912 hoort tussen 
de 0,2-0,24 bar 
aan druk te 
geven. In deze 
foto zou ik de 
druk nog wat op 
mogen voeren :).

Das Werkzeug zur Schwimmergehäuse-
kraftstoffniveauprüfung und einspritzmenge- 
Einstellung. Kortom een afsteltafel met een 

elektrische benzinepomp en een opvangbak voor de 
benzine ;)

Voor de afstelling van het 
vlotterniveau is het 
belangrijk dat de 

carburateurs waterpas 
staan. Op die manier krijg je 

geen vertekend beeld van het 
niveau.

Het vlotterniveau wordt afgesteld 
door het heveltje waar de vlotter op 
rust omhoog of omlaag af te stellen 

door middel van een schroef aan de 
buitenkant. Bij het uitdraaien van deze 
schroef wordt het niveau hoger en bij 

indraaien wordt het niveau lager. 

bij solexen kan Het vlotterniveau op twee manieren gemeten worden. De makkelijkste manier is met 
behulp van een meetglas. Deze wordt in de opening van de hoofdsproeier geschroefd. De 

voorgeschreven waarde staat op het glas geëtst. De tweede methode is met behulp van de plug die in 
de vlotterkamer geschroefd zit. Achter deze plug zit een gleufje die het voorgeschreven 

vlotterniveau aangeeft. Als de benzine tot aan dit gleufje komt, dan staat het niveau goed. Het 
vlotterniveau afstellen is een iteratief proces. Vul de carburateur met benzine onder een druk van 

0,2-0,24 bar totdat de vlotternaald de toevoer stopt. Staat het niveau verkeerd, dan zal deze 
bijgesteld moeten worden. Na het afstellen kun je iedere keer wat benzine uit de carburateur laten 

lopen en opnieuw testen totdat het niveau naar wens is :). 



De inspuithoeveelheid van de acceleratiepomp wordt gemeten met een klein 
meetglaasje die precies onder de inspuitnozzle past. Voor de diy zou je 

hiervoor ook een omgebogen rietje  kunnen gebruiken. Dit rietje moet dan 
wel gekalibreerd worden om een hoeveelheid van 0,45cc te kunnen 

meten ;).

Per twee volledige slagen van de gashendel moet uit 
iedere nozzle een hoeveelheid van 0,45 cc komen. 

Deze set solexen zijn voorzien van ‘split shafts’ waardoor de gaskleppen 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden afgesteld door het stelblok 

tussen de assen te verdraaien. 

Als laatste stap 
wordt de 

luchtstroom van 
de carburateurs 
synchroon gezet 
door middel van 
een vaccuumdoos 

waar de 
carburateurs op 

bevestigd worden. 
Dit vacuüm wordt 
gecreëerd door 
een 1500 watt 

miele stofzuiger.

Wanneer de 
gaskleppen 
ten opzichte 
van elkaar 
synchroon 

staan kunnen 
ze 

vervolgens 
met de 

stationair 
schroef 

gelijkmatig 
afgesteld 
worden. 

Mocht er te veel 
of te weinig 

benzine uit deze 
nozzles komen 

dan kan dit 
afgesteld worden 
door de stelmoer 

van de 
acceleratiepomp 
naar binnen te 

draaien voor een 
grotere 

opbrengst of naar 
buiten voor een 

kleinere 
opbrengst.

Door middel van 
synchrometers kan 

de luchtstroom 
afgelezen worden 

in kg/h. beide 
carburateurs 

worden op alle vier 
de boringen 
synchroon 

afgesteld op 3,5-4 
kg/h. dit komt 

overeen met een 
stationair 

toerental van ca. 
850-900 rpm.
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