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Typ C och D
1 cyl. 4 taktsmotor
Standard utrustning:
Propelleraxel ca. 2 m. (Liingre

axel mot pristilkigg. Se mSttskiss sista sid.)
Stiivhylsa genomg6ende med
packbox ut- och inviindigt.)
Ljudddmpare.

Briinsletank

av metall

med

kran och forskruvningar (15 l.
for typ C och 30 l. fcjr typ D.)

Bottenkran

med

bordliigg-

ningsfOrskruvning.
Bottens

iI.

Start- och smciroljekanna.
Bensinror av koppar (2 rr )
Vattenrcir av koppar (2 nr.)
Skiftnyckel samt avdragare
for ventillock.
Utrustning

1.

Motorerna levereras med fiiliande utrustningar:
Endast motor med impulsmagnet och sjdlvreglerade forgasare.
Med impulsmagnet och sjdlvreglerade fcirgasare, stdllbar propellerutrustning och standard utrustning enl. ovan.
Utrustn. VR: Samma som utrustning V men forsedd med kedjestart.
Utrustn. K: Med impulsmagnet och sjiilvreglerade forgasare, stiillbar pro-

I:
Utrustn. V:
Utrustn.

Utrustn.

G:

pellerutrustning, frikoppling och kedjestart samt standarci utrustning enl. ovan. (Se bilden p6 fcirsta sidan).
Motorn fdrsedd med backslag och propellerutrustning (treb!adig fast propeller), kediestart samt standard utrustning enl.
ovan.

di speciell l5g hastighet 6 b6ten annars iir dnskviird, rekonrvi utrustning K framfcir utrustning G, emedan man d5 har mdjlighet
att reglera b6tens fart iiven med propellerstigningen. I Norge anviindes stiillbara propellrar i alla typer av bStar och vtr stora produktion och m6ngSriga
erfarenhet av stdllbara propellrar, gsranterar Eder en slitsterk propellerutFor fiske, eller
mendera

rustning.
Utrustningarna V resp. VR kan 6ven ievereras med en speciell s.k. seglings
propeller, diir bladen under segling kan stiillas in i b6tens ldngdriktning.

o Det ligger 50 6rs erfarenhet av
motortillverkning bakom varje
F.M.-motor.

o Noggrann kontroll av material
samt precisionsarbete ger oss
mojlighet att liimna 2 6rs garanti.

IIM

Motorerna genomg6r en noggrann
kontroll och provkdrning och dr

konstruerad for hSrdkcirning i v6ra
nordiska farvatten.
Reservdelar kan levereras omg6ende frSn lager i Sverige.

GiR LIKA SAKERT SOM TIDEN

ll'Dl

FT[

FREDRIKSSTAD

MOTORFABRIK

A.S

Beskrivning:

Gylindern iir gjuten av speciallegering.
Vevhus av gjutj?irn.
Vevaxel av hejarsmitt st6l och noggrannt slipad.
Vevstake av hejarsmitt stel i 1-sektion.
Ramlager: Kraftiga bronsbussningar med lagerytor av hcigsta kvalitet

vitmetall. Utbytbara.
Kylning: Vattenkylda medelst kugghjulspump, helt i brons.
Tiindning: lmpulskopplad magnet.
Fiirgasare: Sjdlvreglerade (och liimplig frir fotogendrift.)
Ventiler av kromnickelst6l. Utbytbara ventilstyrningar.
Kamaxel: Kammar av hdrdat kromnickelst8l.
Ventillyftare: Trissor liiper mot kamaxeln. Utbytbara styrningar.
Kanna av gjutjtirn.

Kannbutt av hdrdat st6l med bussing av fosforbrons.
Propellerutrustning: Helt av metall, oavsett om det

iir frtgan om stiillbar
eller fast propeller.
Frikoppling och reversering: BAda dessa dr fastmonterade 5 motorn, gdr i
oljebad och dr stabilt byggda. Packning vid utgiende axel till propelleraxeln,
hindrar vatten att inntrenga i frikoppling och reverseringsanordning.
Fotogenutrustning: F.M.-motorn 96r lika bra pA fotogen som p5 bensin, men
m8ste givetsvis startas och varmkcjras pfl bensin. Frir undvikande av onddigt
slitage, bcir motorn vid saktag8ng kdras p6 bensin. Fotogenutrustningen bestdr av dubbeltank A ca.20 liter for typ C och ca.30 liter fdr typ D (varav ca.
30 o,/o for bensin och ca. 70olo lor fotogen) dubbla brdnsleror, trevdgskran
vid fcirgasaren samt forvdrmningsanordning.

Extrautrustning:

Fdrskvattenkylning, med de frirdelar detta
manteln och vintertid kan glycol inblandas

ger (ingen rostbildning i

i vattnet, vilket forhindrar

kyl-

isbild-

:":TSlnmonterasrdrent:':'

\.^

F.M. motorn dr enkelt konstruerad, sE att man slipper anvdnda specialverktyg fcir demonteringen.
V6r garanti pd tvd (2) 5r borgar fcir kvalit6en. 6ver 17.000 F.M.-motorer har

gett ut frtn vtr fabrik.
Smcirjsystemet 6 dessa encyl. motorer dr av gammal beprrivad typ. Det dr
ett veksystem och de olika smorjstiillen f6r alltid en liten tillf<irsel av fdrsk
olja och detta dr speciellt viktigt vid drift p5 billigare briinslen, som motorfotogen eller solarolja.
Kop en F.M.-motor. Den ger Eder hrigsta kvalitet till ldgsta pris och den har
en otroligt lugn och jiimn gtng.
Skulle Edert dnskemil vara en flercylindrig motor, kan vi erbjuda Eder 2resp. 4-cyl. motorer

frin

6 och upp

till

35 hkr.

Vi hjdlper Eder gdrna att viilja ut den motor som bdst passar just Eder b6t.
Meddela oss bStens typ och mitt.
Ratt

f,'rl

till

konstruktionsfrirdndringar fiirbehdlles.
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Mittskiss. Stallbar propellerutrustning.
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Vid andra lSngder pA X och Y meste detta anges vid bestallning.
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