
De I75 cm3 tweetakt Terrot & Magnat Debon

Type L Lg24-1938

L923: I)e aankondiging.
In numm er 107 van 4 oktober 1923 bracht het tijdschrift MOTOCYCLISME in een paar
woorden "de nieuwe TERROT-motoren" voor het jaar 1924. Het gamma had als bijzonderheid
een nieuw model dat werd aangeduid als "Motorette 2HP" type L" en werd omschreven als een

verkleind model van de 2 314 ÉP maar met de zelfde uiterlijke aanblik. De tweetaktmotor en de
versnellingsbak waren van Terrot-fabrikaat. Dit waren de enige bijzonderheden die werden
gegeven.
De rest van het programma werd gevormd door de Cycloretterl ll2 HP (57 x 1l .=l1l-try1)
type TT, de Mo'tore-tte 2 314 He type ET (70 x 70 :- 269 gT') e-n. lret rqgtogrjwiel 3 ll2 HP
Sliort, type GT, uitgerust met een-Terrot-JAP Sport (70 1 90 : 346 cmr). Een m11$ later
nàemt tÍe ITIOTORREVUE een bromfiets van 2 pk, die in werkelijkheid ons type L is,
aangekondigd op de automobieltentoonstelling met een pqrjg van 255.0 F. De technische
besóhrijving, bedroevend armoedig, is negatief beïnvloed door vergissingen.

Les 175 cÍn3 type L
1924-1938deux

telïrps

L9242 De Presentatie.
Men moet wachten op de katalogus van Terrot, van 15 februari 1924, om meer details te
krijgen. De Motorettè werd er getoond met twee illustraties die, tussen twee haakjes, zullen
worden gebruikt tot aan het einde van 1927.
Het nieuwe model bestaat uit twee versies: type L Standaard en het type LD voor dames en
geestelijken. De LD is uitgerust met een open frame, (denk aan het frame van een damesfiets;
vert.) met een metalen motorkap die diensi deed als beenscherming en een leren afdekblad die
de motor en de magneet geheel bedekten. Dit geheel werd maar vastgehouden door een veer
met twee vleugelmóeren.-Gelijk in alle illustraties die de LD presenteren, is dat ze voorzien zijn
van dit afdekblad, het was ook een accessoire voor 75 F.
Deze twee motorettes wegen 60 kg en werden opgegeven voor 50 km/h. De versie "Standaard"
is verkrijgbaar voor een prijs van2650 F, de "Dames-" versie voor 2700 F. Er werd 35 F
gevraagdbm de rubberen voetsteunen te vervangen door aluminium treeplanken.
De moÍor, die gelijk is bij beide modellen, is een ééncilinder tweeslag-motor met drie poorten
en voorkqfnpreósie- in het carter, de boring van 57 mm en de slag van 68 ffiffi, maakt
173,5 cmr. De gietijzeren cilinder is hoekig semi-parallepideum-achtig voorover geheld in een

hoek van ongeveer 30 graden ten opzichte van de machine. De koelvinnen zijn zo geplaatst dat
ze rn het horizontale vlák liggen. Tèneinde de draaiingshoek van de drijfstang te beperken als

tegenhanger van de slagen van de motor en toch de optredende wrijvingen door verhitting en de

slfjtage tè beperken , is de cilinder licht naar voren, excentrisch gerygnteerd._fte__gietijzeÍen
ziiger met kèerschot, bestaat uit twee aan elkaar geklonken delen (57 x a x Q. Het r!.ico van
kleven werd toch beperkt door een vakwerk met gaten in het middelste gedeelte. De drijfstang
is van versterkt staal, scharnierend op de krukpen van de krukas met daar tussenin een lager



met 13 aaneensluitende rollen waar-
van de laterale verplaatsing werd be-
perkt door de flanken van de kruk-
tap-groef. De zuigerpen draait in het
zuigereinde (small-end; vert.) van de
drijfstang in een bronzen bus en hij
is met lichte wrijving in de rug van
de zuiger gemonteerd. De zuigerpen
wordt aan de linkerkant vastge-
houden door een soort seeger-ring
die rust in een groef en is aan de
rechterkant door een verkoperd
plaatje vast geperst.
De nikkelstalen krukas bestaat uit
vijf delen: de twee krukwangen zijn
verbonden door de kruktap met een
spieloze konische verbinding zonder
moeren. Er zijn twee
kontragewichten op de krukwangen
gezet. De krukas draait op twee
bronzen lagerbussen, die door hun
grote lengte luchtdicht zljn,
onontbeerlijk in alle carters van
tweetakt-motoren.
De linkerzljde van de krukas draagt
door middel van een konische
passing en een Woodruff-spie een
groot vliegwiel van smeedstaal

waarop (linkse schroefdraad) het kettingtandwiel van de primaire transmissie is geschroefd, die
\4 of 18 tanden kan tellen met een steek van Vz inch (-I2,7 mm). De vergrendeling van het
geheel, extern vliegwiel en kettingtandwiel op de krukas, is geborgd met een g{gte dopmoer 

_

(tintcse draad). Gebruik na het losdraaien van deze moer een trekker voor het uitbouwen van het
vliegwiel. HU kan dezelfde rol spelen voor het lostrekken van het kettingt?ndwiel op de
magneet, die-gemonteerd is aan de rechter zijde van de krukas met een spieloze verbiltding.
De-"half automatische" carburateur is bevestigd aan de rechter zljde van de cilinder. De
vernikkelde uitlaatp|p is gemonteerd aan de voorkant en ontwijkt de frame-buis aan de
tinkerkant. De cilindiische aluminium demper is vooraan onder de motor geplaatst. De ontste-
king is vast vervroegd en komt van een magneet met hoge spanning.
De primaire transmissie komt tot stand door middel van een ketting met 35 tanden aan het
koppelingsplateau, die bekleed is met stukjes kurk, en zet derhalve de beklede plaat it-t d.
posilie "óntkoppeld". HU draait loos op de primaire as van de versnellingsbak dankzij een
kogellager (35 x 57 x 9). In de positie "gekoppeld" is hij verbonden met de primaire as door de
regelbaie druk van zes veren, die onbeweeglijk tegen draaien tussen twee gladde platen zitten.
nè linker plaat schuift over de primaire as terwijl de rechter is verbonden door een konus met
spie. De hèfboom van de koppeling wordt bediend door een hendel aan het stuur via een
"Bowden" kabel, die werkt op een helicoïdale schroef met drie schroefdraden (waarschijnlijk op
alle eerste modellen), daarna 5 draden.
De versnellingsbak heeft twee versnellingen, met kickstarter en tandwielen met direkte
aandrijving. Hij is samengesteld uit een primaire as die drager is van een schuifkraag met
klauwen en een tandwiel van 16 tanden voor de eerste, een
dubbele rij tussenliggende tandwielen en een tandwiel op de uitgaande as van 20 tanden. De
vergrendeling van de versnellingen vindt plaats door verschuiving van het ?angrUpendg p.r,
die-de beweging overbrengt van de gegroefde primaire as, dus het tandwiel van de primaire, op
het tandwiel-van de uitgaande; (direkte aandrijving).De verschuiving van de schuifkraag is
gezekerd door een schakelvork die wordt bediend door een hefboom aan de rechterkant van de
tank.



Het eindtandwiel draagt de riemschijf (riempoulie) die de leren riem van 19 mm van de
sekundaire transmissie aandrijft. HU draait in het carter van de versnellingsbak op een
kogellag er (20 x 47 x 14) .

Een reÀ, bekleed met F'érodo werd bediend door de rechterhand, die werkt op het vlak van de

Détails du rnoteur, de la Jbuche osc'illante
et de la boíte 2 vitesses, chaíne-courruie à
ilisque d'utthruyuge unit1trc.

riemschijf van het achterwiel. De voetrem die wordt bediend door de linkerhiel, is een door een
fiber-materiaal bekleed remblok dat zich aandrukt in de groef van dezelfde riemschijf. De
voorophanging is de hangende Terrot vork met speling-begrenzing die werkt met twee
antagonistische (elkaar tegenwerkende) veren: de bovenste veer wordt de "stootveer" en de
kleine wordt de "schokdemper" genoemd.
De wielen zijn uitgerust met hielbanden van 600 x 55. De benzinetank, "entre-tubes" (letterlijk:
-tussen de buizen-. Deze term gebruih de fransman voor het "oude" model benzinetank die tot
aan het einde van de jaren twintig voor komt. Dit in tegenstelling tot de moderne zadeltank die
vanaf de twintiger jaren steeds meer toepassing vindt, tot de dag van vandaag) bevat 6 liter
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benzine met een mengsel van 10 % olie. Het afneembare reservetank met een inhoud van 0,7
liter olie, is op de achterkant van een kleine, uit buizen gemaakte bagagedrager geplaatst.
Een foedraal met gereedschap, goed voorzien naar het schijnt, kan worden opgebo,rgen in een
zadeltas, die is geplaatst aan een framebuis onder het zadel. Hrj wordt afgesloten door een slot
(behalve misschien de allereerste modellen type L) en twee tongetjes van leer.
Behalve zijn open frame en een iets meer omhullend voorspatbord aan het achterste gedeelte,
verschilde-de Motorette LD voor dames van het standaard model door een benzinetank van
maar 5 liter gevormd als een cilindrische blik en dwars geplaatst achter het balhoofd.
Wat leert de vakpers ons ín 1924 ? Geen grote dingen, laat ons zíen en oordelen: u La Revue
Motocycliste et Automobile" van 25 september verduidelijkt dat het maximaal vermogen ligt bij
2750 toeren per minuut, dat het frame is gemaakt van getrokken stalen buizen zonder lasnaden
met smeedbare hardgesoldeerde gietíjzeren koppelingen en dat een model "Sport" voortaan
wordt toegevoegd aán de modellen "Standaard" en "Dames" die al bestaan. "Motocyclisme" van
2 oktober-kondigt ons vereenvoudigde modellen aan die geleverd gaan worden maar verschaft
ons slechts totaal onjuiste bijzonderheden. Tenslotte stelt "Moto-Revue", in zijn nummer van 1

december volkomen nieuwe illustraties voor van de Terrot motorfiets type L en de Terrot voor
dames, type LD.
TegelijkertijS biedt Magnat Debon ook
een 175 cmJ tweetakt met drie spoel-
poorten aan, gedoopt als.type LM en
voorzien van een versnellingsbak met twee
versnellingen. Maar de gelijkenis houdt
daarmee op. Het A.h"."J andere frame is
voorzien van een Druid vork, maar vooral
de motor is heel anders want de
afmetingen zijn 59 x 64, de uitlaat is
uitgevoerd als een erg lange vernikkelde
buis, simpel toegeknepen aan het uiteinde.
Deze heel bijzondere machine is afgebeeld
in "Motocyclisme" van 10 oktober.

19252 De diversifikatie
Naast de modellen L en LD die geen
wijzigingen lijken te hebben ondergazn,
verschijnen de vereenvoudigde modellen
"Cyclorette" genaamd, type LC en LCK.
De twee modellen zijn voorzien van wat
Terrot noemt een "boite-relais"; in
werkelijkheid gaat het om een wissel-as
die de beweging van de primaire ketting
omzet naar de (leren) drijfriem van het
achterwiel via een koppeling (LC) of een
koppeling met een kickstarter (LCK). Aan
het begin van het jaar kosten de typen L
en LD nog steeds 2650 en 2700 F. De

typen LC en LCK zijn verkrijgbaar voor een prijs van2250 en 2325 F. Een sportmodel, het
type LS bestaat ook, voorzien van een nieuwe cilinder met twee uitlaten, een AMAC Sporting
carburateur, een magneet met regelbare vervroeging en een TT stuur. De prijs is 2850 F en de
snelheid die wordt opgegeven is 75 km/h.

L9262 Geen wiizieingen.
De ontwikkeling die stéeds zichibaarder wordt is de mogelijkheid voor de klant de oude dwarse
aluminium demper te krijgen of een dwarse plaatstalen demper met nikkelen zijvlakken. Ook
dient opgemerkt te worden dat het type L, waarvan de prUs de 2850 F is voorbtj gegaan, een
voorspatbord krijgt van het "Dames"-model, voorzien van "bavolets" (:spatlappen) aan het
achterste gedeelte. De,,grootte is 90 mm. Haar benaming was "Motorette 2 HP" en wordt nu 2
CV Tourisme 175 cmr" . (HP staat voor Horse-Power en CV voor Cheval-Vapeur; dus beiden

1926 : 175 cm3 LS < sport ,

1924 : 175 cnLl LD



PaardeKracht, hoewel in het frans oorspronkelijk de verhouding in kracht tussen een paard
"cheval" en een stoommachine "vapeur" werd uitgedruh. CV was gok een FISCALE

paardekracht-eenheid en louam ooispronkelijk overeen met 166 cmr cilinderinhoud. Paul),Het
model LS "Sport" kon een installatiè krijgen om de uitlaat helemaal te openen, door een klep
die bediend werd door de linker voet. Tenslotte krijgt het model LD "Dame" beenbeschermers
en treeplanken van aluminium. Een studie van de losse onderdelen-catalogu.s van 1926 leert ons

enkele bijzonderheden: geen enkel ander model bezit een voorstandaard, bU de optie 
^

"Cantileier-zadel" wordt een speciale bagagedrager meegeleverd, de magneet is van frans
fabrikaat of een Salmson.
De "Tourisme" motoren krijgen een Gilardoni No. 22 bougie, de "Sport" motoren een No. 100.

Er bestaan trouwens twee typen "Sport" motoren, aangeduid LS, enkele uitlaat met Alpax-
zlertgeÍ, en de LSS met tweé uitlaten en Alpax-zuiger of gietij zer. Deze motoren kunnen als

opde één of twee zeeÍ lange uitlaatpijpen krijgen in plaats van geen dempers, en is ook "Sport"
gedoopt.
Tenslotte zljn de modellen LC en LCK
niet meer voorzien van een olietank aan de
bagagedrager,, en ze krijgen een schom-
melvork met vernikkelde veren, zonder
veeromhulsel.

L9272 De inflatie
In de catalogus van 1927 blijven de drie
hoofdmodellen over: de "Tourisme" type
L, de "Sport" type LS en de "Dame" type
LD. De laatste profiteert van een vork van
het type Druïd met twee laterazlveren, van
hieldraadbanden 25 x 3 en van meer om-
hullende leren kap waarvan de basis duide-
lijk scherper is ingesneden naar de onder-
kant dan bij de vorige modellen.
In de loop van het jaar laat men een nieuw
zuinig model verschijnen, maar deze keer
uitgerust met een bak met twee versnellin-
gen met koppeling en kickstarter. Het gaat
hier om de LP "Speciale", die voor nog
geen 2550 F is verkocht. Het jaar 1927
geeft aanleiding tot een herwaardering van de prijzen: terwrjl in 1926 de L 2850 F waard was,
passeert ze de 2gSO F aan het begin van 1927 en 3350 p ll de loop van het iaar, de LS en de

LU stijgen dan in waarde tot respectievelijk 3450 F en 3500 F.
Het is-in Oie tljd, schijnt't, dat de eerste Magnat Debon verscheen, type L waarvan de motoren
wel 57 x 68 meten. Maar deze informatie verschaft de Autocyclo-catalogus en is nog niet
bevestigd, nog elders ontzenuwd door andere bronnen, en men erkent dan ook dat we het met
de grootst mogelijke reserve op moeten vatten. Het type L zou LM2 genoemd zljn en zou
sleChts bestaan hebben in 1927 en zou de typen LM en LM 1 vervangen die 59 x 64 hebben
gemeten . Ze kostte 3400 F.

L928: De Yermeerdering
Vanaf september 1928 verschijnen dáTerrot-publicaties die de Salon aankondlgen endus de
nieuwe modellen voor L928. Naast de modellen L en LS, die reeds bekend zijn, werden de
modellen LC "Confort", LSC "Sport Confort" en S "Dame Confort" gepresenteerd. Het laatste
model zou in geen enkel ander dokument verschijnen. De werkelijke modellen in de catalogus
van 1928 zijn de:

LP, die krijgt voortaan de
LSP "Sport Standard",
LC "Tourisme Confort",
LSC "Sport Confort" en
LDC "Dame Confort".

Carburateurs possibles sur les modèles 19?ó

L LD LC LCK LS LSS

AMAL
30 H.Y D \T oul OUI out OUT

2-i H.\'. sp. out

t5 T.T.2-r oul

15 NÍ.Y. sp. out

25 lvÍ.Y. sp. out

30 P.J.,\-.P. OUI

BRO\tv'N end
BARLOW
Baby 2 temps

OUÍ OUI

LONGUE.\ÍARE
L,B H 2.18

OUI OUI

aanduiding "Tourisme Standard"



Het jaar 1928 is dus het jaar van de modellen "2CY Confort" . Zïi krijgen ballonbanden 25 x 3
(3.00 x 19), een sekundaire transmissie met een ketting, een nieuwe vork van het type Druïd,
een nieuwe benzinetank van 10 liter (steeds entre-tubes, maar waarvan het bovenvlak niet meer
vlak is, de kromming is hetzelfde als van de bovenste framebuis), en een nieuwe bagagedrager
die een beetje minder tenger oogt, veel beter te gebruiken voor een duo-zadeL De bak, alqtjd
met twee versnellingen, ii voorzien van een koppeling met twee schijven. In werkelijkheid zijn
het slechts opgelapte ouderwetse modellen met hun verouderde remmen op de velgpoelie; voor
zover mogelijk blijven de 175's op de achtergrond in hun ontwikkeling in vergelijking met de
250 twee-takt "Confort" die al sinds een jaar profiteert van een bak met drie versnellingen,
stootrubbers aan de zijkant van de tank en trommelremmen. ,i:.'.."',

Magnat"Behon annenceert op de Salon de typen I_M, I-MS en LMC, en-veFVfilgens een
progiamma:ii19281;id!È"'Ëp typen LMP, LMSP, LMC en LMSC bevat. De U milgen zijn g.elUk

àanffe vanj'1Têrru,|ige1iM als verwljzing erbrj. Daarent999l,:heP-ft 4-" -ttg'^.14n,Magnat Debon
altijd.'tWèe UitffitËUËêh. Daarentegón hébben, net als bij Telrict;' a[eeu"de,,,,',Spoit"-modellen
een magnegt met variabelg vervrOeging. ,,,ii,iii,ii,,,,,,,,,,,,,,, .. i' i1.'i111'.'' "''ir,,
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De ÉbpregntéeÏileiimAOëïbÉ,iiiri-eeliik aan die van 1928, op'Zl:n',.iiï*.iiSflhun mnduidihgen;',De $bpre$ntee-ide,...màdëïleÈ.',zij,ri-gelijk aan die van 1929,_gp ll,n,,4ifist1hug., nd+i ge.n+,.i.In

werËêiiikhêid"Vëidwêèn"'trêt 
''ffióOel 

I-Sp en het model LSC krij$tiiieen páàr Uu,ïS-Vrurni$e, derrry.

aan de 
-zrjkant. Alle "confort"-versies kunnen als :L,tï "::ji*Ïltïi"qllpp;'b '_TÈtJ$ïHi^^..

De gepres€nteerfle,=me{leÏt ÍI1,,2!,n geluK aan ole van rv/.ó, -9p .2. 
iiil",ii'r{

werËê1iikhêid"ïëÍdwêèn"'hêt'ffiódel LSP en het model LSC krij$tiiia

Oehàlve voor,,heÍ rnodel,,'Darnà_p", die,,hier standqld_mge.is ,uitggrus!). Maerutt Dgbibn'r t'álle ,

modàlfbn $à*:l 1927ilvmrtiimbt,iii.íoóq!;lhet model LMSC*::,buisvofiffiggrrilempers; áan de "ftljhnt: "'De
mogàtiike'óptiês' ,tj'n netietfOe''àïË diie''ïan Terrot en=!i.'1iq:hlêïSffi"íËí êe-;rn9pl.ijkhqid.* a*n,,"'''

parétteipipeàum-voimige stalen tas te monteren aan de,b'bv,ëq$mt.Ván,i.dg','#ffi11óg;,; ii'Uóvenste

De losse-onderdelen-catalogus 1928-1929 leert ons een p6$s6',,f.gtê-r.esS.antê dip$ên: ,bijVoo:beeld
het bestaan van drie mogelijke motortypen: 1.)' de "Tburismo,li met:,'stalen dwarsggptaaBte 

,

De losse-onderdelen-catalogus I9Zó-1929 leert ons een fnasf4"'l*,1te"tre$sAnte Orngen: D-UvoojDeel(
het bestaan van drie mogelijke motortypen: 1.)' de "Tburismo,li met:,'stalen dwarsggptaaBte 

,

dempers en een uitlaatopening via een-,,|* b piip 2.) dp oopórtll;,met,,,tw.ge'"uitla.*$ 
É.n,,:,,,,

samêngevoegd in een dwarse stal.gn;;d$f*ïffif"en tenslotte'3',),dê "i$E$fï"'I929,;mët tWêe ,,,:iiiri:i,

geschróefde uitlaten, buizeq',eff;1dëffiffifS-zddelings. In f.eitg Wekt,;dë "Tourisme 1922" slerk"de
indruk een "Sport"-m-otrofi:i$ffiiii$i926 te zijn met een enkële"uitlaat:, die zou zljn verdrup.ïiiliï=*+ d

jdelings. In f.eite wekf ;d:è "Tourisme 1929" s

iger komt terug in plaats ï

geschroefde uitlaten, buize[',€ff;1d*ïffi f3 zddelings. In feiig wekt,;diè "Tourisrne 1

indruk een "Sport"-m-otrofi:i$ffiiii$i926 te zijn met een enkële"uitlaat:, die zou zljn vr

evolutiestrijd,- de,.giip ffiÈfi.''tuiger komt terug in plaats glgn"'{ei'A,1pax-zuiger, m
voor een v,,,ggp]gpeï,,: ii$F"*'Sport" met dubbele uitlaat ineengevo€.gd"'en de "Sport,,,li

geschroefde uitlaten, buize[',€ff;1$cmprs zrldelrngs. In tertg wekt,;Slè " I'ourtSrne rgzy" s"teÍï',oe
indruk een "Sport"-m,q.1fpfi:i$ffii:i$i926 te zijn met een enkële"qitlaati, die zou zljn verd,ge.ffi$:l*+ d.
evolutiestrijd, de,.gi
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mdel, een LYCETTi

1929 kompleet. 
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voor een v.,ggtlgpe lii$ë""o'Sport" met dubbele uitlaat ineengeVo€.gd' en de "S
gesc.lu"ffiei-$Í#átëÀ zljn beiden identiek aan de "Toug;ffi,e 1929"; op de c

. .,,,,....11111.11.1 1.) "Tourisme'l,iifg
v.,t Ëi: het model " Dames iliiiiiri:iiiii
.:ii:i:ii1:ri::fii:i: . \ il^^*: -^t^*:ii*ÏËiii

ffifËËiï#tffitËÁ zijn bèiden identiek aan de "Tou4iffi 19t9"; op de cfllindÈ#iiffii(da+11ffi[1 du

ijnen niet meer dan twee typàn benzineêffii:itëiiigë'staan: de cilindëft$f..' ige "kanoilffi d.ffiïf,flfiil." 
"Ët-.eer 

dan t*.. iypËn beriziíeeffii:$giii$Ëdàun' de cili #ffitËq "\3nuli
'l,H*ffiet' en deze "entre-tubes" uán d".,, lffiËËÊÏïên. De enige',,trïff$Èfíru'schijnt "eGffit|È

ili;iii;li:::i::::i 1.) "Tdurismel!,::ig$:Ïe$ëii{OËËëUogen), bestaffidldiiu,itil6"n stuklri:iniët instelbaar. :iiii::iiiiiiii:::ii
'.,,,,,,1,,,;,11;;,.; 1 . ) " Tdurisme'l:iifeÍe$ëii{OËËëUogen) , bestaadëiiiuÏti:i6" n stuk,i'iinÍët instelbaar. 
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riiiiiii. 2.) "semi-rete$Ë:ltiiii(half opgebogen),:::ofri,iii. ,,iillliri:iiii ,liiiiliiiiiiiit;, i:::1:1l;;,llii;i
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schokdempers, een pijpsleutel voor de naaf van de koppeling, een pijpsleutel voor de moeren
van de cilinder, een gekartelde sleutel, een sleutel voor de contactpunten, een universele tang,
een schroevedraaier, drie bandelichters, een messing oliekannetje, een snelsluitschakel voor
reparatie van de ketting, een druk-vetspuit en op de voorvork een bandenpomp met een lengte
van 400 mm en een diameter van 24 mm.
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De voorvorken zijn van het type Druid
met veren en de frictie-dempers aan de
zijkant maar ze ontberen een standaard.
De versnellingsbakk en zljn standaard
voorzien van twee versnellingen. Voor
de "Confort" modellen zijn de wielen
uitgerust met trommelremmen van 170
ffiffi, de achtertrommel vormt één
geheel met de kettingkrans. De banden
zijn 25 x 3 of 26 x 3,25 of 26 x 3,50.
De wielen draaien op conussen en
lager-loopringen met kogels van 7,I4 -
mm; de assen zljn 12,5 mm.
De wielen van de andere modellen zijn
uitgerust met hieldraadbanden van
650 x 75. Zlj draaien op kogels van
6,35 mm en de voor- en achteras zijn
respectievelijk 9,5 en 11 mm. Het
afremmen wordt verzorgd door een
dubbele rem op de velgpoelie achter.
In feite kunnen alle módellen naar
keuze de Confort-uitvoering (grote
hieldraadbanden en trommelremmen)
krijgen of de gewone uitvoering. Nog
even opmerken dat op heQelfde mo-
ment het type FT 250 cmJ nog steeds
werd aangeboden met geëmailleerde
hielvelgen en banden van 650 x 65.
De transmissiekettingen tenslotte zijn
van BRAMPTON met een tandsteek
van I2,'7 mm (- Vz inch); rollen van
8,5; inwendige grootte 5,2.
Om tenslotte aan de verwarring die is
verspreid een einde te maken, nu een
catalogus die is gedateerd juli 1929 en
die het type LP presenteert met de oude
uitrusting: het rechte frame met
bovenbuis, hielbanden van 600 x 50,
transmissie ketting/leren riem en
Terrot-schommelvork.
Magnat Debon op zijn beurt presenteert
voor 1929 de modellen LMP "Tourisme
Standard", de LMSP "Sport Standard",
de LMC "Tourisme Confort" en de
LMS "Sport Confort", allen uitgerust

rubberen voetsteunen en "entre-rubes"-ranks. De mooell#f''$t#,Tfl:ïïtr:S#'#lïJiiffi:ï
variabele veryroeging en een verstelbaar TT stuur. De "Standard"-modellen hebben een
secundaire transmissie met een leren riem en een koppeling met één schijf. De "Confort"-
modellen hebben een ketting/ketting transmissie, een koppeling met twee schijven, ballonbanden
met hieldraad van 25 x 3 (650 x 75) en een vork met verstelbare schokdempers.
De trommelremmen zijn niet als optie verkrijgbaar. De voorziening bestaat nog steeds uit een
dubbele rem op de velg-poelie.

1930:
De aangeboden modellenzrjn de LP "Standard", de LPP "Populaire", de LC, deLC2
"Tourisme-Confort", de LSC "Sport-confort", de LSO "Sport-Confort" met zadeltank en de
LDC "Dame-Confort". Op de Salon van 1929 werd een model LTO "Tourisme" aangeboden

Terrot ; la LSC,



maar is daarna geen enkele keer meer gez\en. De LPP wekt de indruk gelijk te zijn aan de LP,
ook al zijn de bánden 600 x 55 niet aanwezig. De LC2 heeft alle kenmerken van de LC maar
dan met êen cilinder met dubbele uitlaat. Er kwam een nieuwe cilinder, altijd blind, maar
"cilindervormig". De maanden daarna kan je zeggen dat hij eigenaardig veel lijkt oq de
uitrusting die Magnat Debon heeft vanaf 1927. Omgekeerd,. de transmissie met een leren riem
(en waarschijnlijk hielbanden) zal verdwijnen in overzichtslijsten van Terrot. Daarentegen
blijven de trommelremmen als optie over.

Bij Magnat Debon is het aantal mo-
dellen teruggebracht, uitgezonderd het
model LMSC, dat het model LMOS
vervangt en een zadeltank heeft.
De hoeveelheid accessoires aan het
begin van 1930 is zeer enorm: kilo-
meterteller van UOS' of "JAEGER",
claxon, rood achterlicht zonder of met
"ALTERNO' elektrische verlichting,
dynamo aangedreven door het vliegwiel
van de motor met de mogelijkheid van
een "TRILUX"-koplamp of een
"CYCLOPE", treeplanken van 'JOHN
BULL" ; achteruitkijkspiegel, 8 dagen-
klokje in aluminium dashboard,
beenschilden, zadel en hulpzadel
SPRING of MEILLEURE en
bovendien een bak met drie
versnellingen en trommelremmen van
170 mm op de "Confort"-modellen.
Wat de versiering betreft, men kan een
komplete vernikkelde tank krijgen, met
standaard zijvlakken of zijvlakken
"Dijon helder-blauw" of helder-rood,
of DUCO zwart met kleur, erbij
passende spatborden, vernikkeld met
dubbele biezen of een blauwe centrale
baan of "electrique rood". Een andere
optie biedt een tank met "Dijon-
zijvlakkefl", daarop fantasie in
heidepaars, blauw-gnjs, vermiljoen-
gtanaat ( : donkerrood), blauw-groen,
de velgen in bijpassende kleur en met
biezen of een centrale baan op het
geemailleerde spatbord. Tenslotte is het
mogelijk om een volledig geëmailleerde
machine te krijgen in DUCO granaat of
"atlantique-groen".

1931:
Op de Salon van oktober 1930 worden
de drie typen van de Terrot 175 cc

tweetakt gepresenteerd voor het programma van 193I. Ze bevatten een ketting-transmissie,
spatborden van 125 mm, trommelremmen van 130 mm en ballonbanden 25 x 3. Alle geslepen
onderdelen zijn verchroomd, destijds waren de schroefonderdelen geparkeriseerd. Men vindt nu
dus de LPP "Populaire", de LO "Confort", of "Luxe" volgens de documenten en de LDC
"Dames " .

H1931 is ook het jaar waarop de tank-versiering met "Terrot-tekening" wordt verlaten. Het
nieuwe terrot-logo is geschreven in cirkelbogen met reusachtige stokken, met de strepen van de
T die een bovenliggende streep maken en geplaatst zijn op het wapen van de stad Dijon.

Terrot: 175 t'mj L.\O ut"et'li'eins sur pttulie'jwtte (en luut) rtLr ,t

Ianthours ( c i-des.;Li.s ).

,llugnut-Dehon : L[lSO (ci-desstttt's)
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Ook al werd hij niet aangekondigd op de Salon van oktober 1930, toch gaat er eenlieuw model
verschijnen in l93l: het type LST. Dat is zonder twijfel de meest bekende 175 cc Terrot en
deze zàL níet uit de catalogus worden teruggetrokken tot aan 1936. Daarentegen vindt men geen

enkel spoor meer van de 'LPP ", die
echter wel is gepresenteerd op de Salon.
De LST, "Standard" gedoopt, is uitgerust
met een motor met twee zijdelings ge-
plaatste dempers, een automatische
carburateur, dat wll zeggen, een enkele
hendel, een magneet met vaste vervroeging
en een bak met twee versnellingen. Het
rempedaal en de trommels zitten aan de
rechterkant, wat maakt dat het kettingwiel
is gescheiden van de trommel. Er
verschijnt ook een nieuwe lichte vork, een
centrale veer die werkt door indrukken en
een centrale standaard, die de oude
standaard bU het achterwiel vervangt De
zadeltank is van staal en er is een vast
stuur. Als. optie kan men een bagagedrager
van een nieuw type krijgen, verkregen
door het uit één enkel stuk te persen. Deze

machine is 2600 F waard en bereikte ten hoogste 75 km/h. De LO is uitgerust met een geel-
koperen (messing) zadeltank, zwart geemailleerd met heidepaars, een bak met drie
veisnellingen, een carburateur met twee hendels en een magneet met regelbare vervroeging, een
TT- of een Toréador- (half opgebogen) stuur en een frame met een vork van het type Druid.
Het zadel is van het merk LAMPLUGH en de uitlaten z|n pUpvormig en zijdelings geplaatst.
De prijs is 3175 F.
Het type.LDC heeft steeds één enkele uitlaat, een carburateur met twee hendels, een vaste
vervroeging en een bak met drie versnellingen. De vork is nog steeds van het type Druid met
regelbare dempers en de bagagedrager is van het oude model. De cilindervormige tank is zwart
mèt heidepaars. Een verstelbaar Toréador-stuur en de aluminium treeplanken zijn seriematig
gemonteerd. Dit geheel kost 3250 F.

L9322
Begin 1932 verliest het Terrot-logo de bovenliggende streep die de T's verbindt, ten minste op
de voorkant van de uitvouwbare publikaties. Het is niettemin mogelijk, waarschijnlijk uit
noodzaak om de oude voorraad van de hand te doen, dat de modellen 32 zljn geleverd met de
logo's van 1931.
Hèt nieuwtje is het type LU "Utilitaire" (zeg maar basismodel; PJ), bU Magnat Debon LMU,
aangeboden voor 1995 F. De allereerste versie is uitgerust met een parallepideum-vormige
citinder van het oude model en een Gurtner-carburateur. De daaropvolgende versies krijgen een
afgeronde cilinder en een Amal carburateur. De unieke uitlaatp|p komt uit in een mollig ronde
stalen demper vóór de motor. De trommelremmen aan de rechter voor- en achterkant zijn 90 en
130 mm. Voor dit model geldt een sterk gereduceerde pnjs. De primaire kettingkast bedekt in
werkelijkheid niet de hele ketting en de bak bestaat maar uit twee versnellingen. De wielen zijn
geschoeid met ballonbanden 27 x 2,375, de zadeltank is zwart geëmailleerd met een dubbele
witte bies, het valt op dat er een centrale standaard is, en het rempedaal voor de achterrem zit
rechts. De publikaties onderstrepen dat men het achterwiel kan demonteren zonder de ketting
los te halen. Het betreft hier geen steekas maar een systeem zoals van de achtervork van een
(race-; PJ)fiets, die het achterwiel naar voren leidt om het frame te verlaten. Het frame bevat
een dubbele bovenbuis. De voorvork met centrale veer heeft geen friktiedemping.
De wielen, beter gezegd velgen, naven en spaken zijn zwart geëmailleerd en de spaaknippels
zijn vernikkeld. De zuiger is van gietrjzer en het motortandwiel telt 15 tanden. De magneet is

een FRANCE, type V met vaste vervroeging, de bediening van het gas is met een enkele hendel
en het stuur bestaat uit één stuk, geschroefd en niet verstelbaar.
Wat betreft het model LU, vindt men weer de modellen van 1931, maar we beschikken voor dat
jaar wel over veel meer betrouwbare technische gegevens. We hebben zo dus de LST "Stan-
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dard" (LMST bij Magnat Debon) voor 2600 F. Dit model is uitgerust met het zelfde frame als

van de LU maar de vork heeft dempers en de hele uitrusting is minder spartaans. De motor
heeft een ronde cilinder, een dubbele uitlaat met pijpvormige zijdelingse dempers met
verchroomde eindpijpen. De magneet is een FRANCE, en de carburateur is voor de eerste
modellen een Gurtner, daarna een
Amal. Het zadel is een PLANOR
"groot model". De banden meten
25 x 3, de spatborden voor en achter
zljn I25 en 140 mm groot, hij heeft
een zadeltank zonder stootrubbers,
zwart gemoffeld met heidepaars en de
rechtse trommelremmen zijn 130 mm.
De wielen zijn zwart geëmailleerd, de
spaken vernikkeld of verchroomd met
chromen nippels. Ze draaien in
conussen, lagerloopringen en kogels
van 6,35 mm. De LST bereikt
75 km/h.
Daarna komt het type "Luxe" LO
(LMO bij Magnat Debon) voor
3175 F. Dit model is uitgerust met
het oude frame met een vork van het
type Druid en een standaard aan het
achterwiel. Het rempedaal zit rechts
en de 130 mm trommelrem draagt het
kettingwiel. De zwart geëmailleerde
zadeltank met heidepaars is uitgerust
met stootrubbers. De motor heeft een
dubbele uitlaat met zijdelingse
dempers. De carburateur heeft twee
hendels, de magneet heeft een
verstelbare vervroeging en de bak telt
drie versnellingen. De voorrem is ook
een trommelrem van 130 mm en het
spatbord voor en achter meten I25 en
140 mm. De ballonbanden zrjn 25 x 3
en de machine wordt opgegeven voor
15 kmlh.
Als laatste de LDC "Pour Dame" die
wordt aangeboden voor 3250 F. Het
model waaryan wij voor dat jaar geen
enkele beschrijving van hebben,
schijnt geen overeenkomstig model bij
Magnat Debon te hebben.
Terrot kan al zijn tweetakten leveren
met een Alterno-France verlichting
type U voor 430 F, of met een
ontsteking en verlichting door een
dynamo France type OR en een accu
voor 485 F. In het laatste geval wordt
bij de montage de onderkant van de
motor uitgerust met een speciale halve
kettingkast aan de linkerkant. De koplamp is een Cibié
Alle modellen met twee versnellingen kunnen een bak

1933:
Het type LO staat niet meer in de catalogus. De andere modellen schijnen voortgezet te worden,
zeihei op enkele details na, maar voor dezelfde prljs als in 1931.

Í 932

Lu 2 (l/ lttutdatd Lïl'et sott
rlt()t(ttt tlrtttblc ct ha;tpt'ntant.

Lo 2 Cl' utilitoírr LI) cr sort
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"Standard" en een claxon van Trévox.
krijgen met drie versnellingen.
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De LST krijgt een zwaÍte tank met gouden biezen, geheel zoals bij de LU,
een spatbord van 120 mm en een Gurtner carburateur.
De LDC heeft een enkele uitlaat, drie versnellingen, een trommelrem van
ballonbanden van 25 x 3.

L9342
Dit jaar zie je het logo van
voorspatbord zit.

het merk duidelijk verschijnen in de nummerplaat die op het

die is opgetuigd met

130 mm en

De LST is nu op
z'n voordeligst:
2375 F. HU krtjgt
een spatbord van
125 mm.
De LU heeft dezelf-
de prijs maar de
bagagedrager en de
achteruitkijkspiegel
behoren er nu voor-
taan standaard bU.
De spatborden zijn
120 mm groot. Het
equivalente model
van Magnat Debon,
de LMU is voorzien
van stootrubbers
aan de tank.
De LDC is nu ook
op z' n goedkoopst.
Let erop dat de
spatborden vergroot
zijn tot 125 mm
voor hen die toeslag
hebben betaald.
Men deelt tenslotte
mee dat hij dezelfde
motor heeft als het
type LU.
De mogelijke toe-
voeglngen zun een
drie versnellingsbak
voor 150 F,
elektrische ver-
lichting van

l
1932 L'ephénÈre 2 CV luxe LO

í 934 La I cv utilituíre LL'uvec porte-bugttlqes et rtott"elle pluqtte nvttttt'

Alterno, ontsteking en verlichting door dynamo en accu. Tenslotte een voetgeschakelde bak met
vier versnellingen in de plaats van de drie versnellingsbak in ruil voor I75 F .

1935:
Het damesmodel verdwijnt, en zo ook de centrale standaard.
De documenten leren ons dat de koppeling bestaat uit twee platen bekleed met kurk en een
gemiddeld gebruik van ZVz liter op 100 km en een veryroeging van maximaal 5 mm. (het
icheen niettemin dat de "Sport" motoren eerder 8 mm nodig hadden). De primaire ketting is

een KADIAK, de sekundaire een BRAMTON en de magneet is van REYNOLD.
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Í 935-36

Het model LU heeft waarschijnlijk een
toegeknepen uitlaatpijp en zit
vastgeklemd op een huls van de uit-
laatpoort van de cilinder. De demper zit
dwars of in lengterichting pijpvormig.
Het stuur is verstelbaar en de remmen
zijn 130 mm. De compressieverhouding
is 5,4 (of 5,5) op 1; dat levert 3,5 pk
bij.2500 tpm, met een gietdzeren
zurger.
De LST krUgt ook een gietijzeren
zuíger maar z'n compressieverhouding
is 5,9 op 1, wat hem 3,7 pk geeft bij
2500 tpm. HU krUgt standaard een bak
met drie versnellingen, een verstelbaar
stuur en een geperste tank, tenminste op
de LMST-versie van Magnat Debon.
Temidden van de mogelijke opties valt
je het verchroomde AMAC stuur op
met gecombineerde hendels en
draaiende handvatten, een brandstof-
peilstok van OS, een verchroomde tank
en een zijstandaard "Repose-Pied" voor
35 F.
De ontsteking van de LU wordt
geld, we zeiden het al, met een
vroeging van 5 ffiffi, dat is dan
carburateur is of:

gere-
ver-
280, de

llíagtar-Debon ; 175 cnó LllíLt à sintplr échaTtpentent
- een Gurtner R17 [ (diameter

gasdoorvoer 17 ryT), een hoofd-
sproeier van 28 (of van 27), een
klep van 11 I of:

- een Amal type 4lll1 [ (diameter
gasdoorvo er_ ]7. Tg) i hoofd-
sproeier B.70 (of B.65); klep
No5l.

Voor de LST is de maximale vervroe-
ging 8 mm, dat wil zeggen 36". De
carburateur is of:
- een Gurtner R17 [ (hoofd-

sproeier 29 (of van 28); klep van
10 I of:

- een Amal 41011 [ (diameter
gasdoorvo er : _ lï,J! m_T) i |too{4-
sproeier 8.70 (of 8.65); klep No
41.

L9362
Ool al is de LST in oktober 1936 nog

steeds op het prijspeil van 2750 F, hij verschijnt in geen enkele catalogus meer die in ons bezit
rs. Zo resteren nog de LU en de LMU brj Magnat Debon. Zíj worden nog steeds aangeboden
voor de prijs van 1932, dat wil zeggen 1995 F maar het nieuwigheidje is dat hij standaard
wordt uitgevoerd met een pijpvormige demper aan de linkerkant.
We hebben erg veel informatie over de "extra" mogelijkheden in het programma van 1936.
Gekleurde biezen op geëmailleerde spatborden (decor No 2) 30 F. Kompleet verchroomde tank
met zwarte of gekleurde zijvlakken 50 F . Zwart of in kleur geëmailleerde spatborden met
verchroomde kanten 120 F . Verchroomde velgen, geëmailleerde naven en gecadmeerde spaken
75 F. Velgen naven en spaken verchroomd 135 F, of in kleur 25 F . Kompleet geëmailleerde

Terror : 175 cnó LLt utilitoirc à éclrcppctttcnl latërel

lllagtar-Debon : I7-i cm-l LivíST à douhle échappentent.
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machine in signaal-rood, nijl-groen, blauw-métallisê, azuur-blauw, helder-blauw, 1!cht.bg1g-e,_

sépia, auberglne 275 F. Blits uiterlijk van de machine in chroom en kleur (decor No 1) 700 F.
Kompleet verchroomde machine 900 F.

L937:
De LU gaat voorbij de 2375 F en de optie "bak met drie versnellingen" is voor 165 F _mogelijk.
Deze bak is normaál voor de andere modellen, zoals de 175 cc kopklepper LR of de 250
zijklepper PUO, met als enige verschil dat de sekundaire as is doorboord.
Deze Uat< bevat een rij van drie paar tandwielen, altijd in aangrUping, bediend door een dubbele
schakelvork. Hij is ali ontwerp gelijk aan de bak met twee versnellingen eRi:,biwat een
bin in de binnenkant, tên de uitgaande

het gebÏed"ïari"hèt'rUfiielgëdeeltë, inaàr met een veê'l,rkae$.t'i$€rii' ótsr {ie.,,4,;5. pk bU:.'9700'*fpm
geefÍ en een compreisievelhouding heeft van 5,9 op:r:'{.,,'iigïtfhdêï,.,1n",2i1pr.;;$,.,ij.n;i1nogr,,,btëeds van
gtet\jzer en deze set haalt 75 km/h bij een verbruik van,,1|ï',liter,,pgr '100,"k'nit,iii'Dti'tank bevat
I titèr brandstofmengsel en de bak heeft drie versnellingêg*:,,Dê,,LtIr,,werd oó-k"aangekondigd met
een gestegen motorvermogen. BU 4 pk en 3500 tpm bieteïkt,uhij,."Èbi!,'sne'1heid"van,',65,,,km/h en

De autocyclocatalógus kondigt de,,,ffi'F'iÍ€#iiflè LMSP va,n,;'Magnat,:,trgboh aan.'.".pfs zóu deze-*.i:jn
uitgerust met een motor van,=ffiii:xill€$iïi "'ën met magneti'fuh:'Vliegwiël die de"'BSL van Magnat
Debon en de SP van T9r*$f:ii#ëffif"'1939 zal vervangen. ,,,. '";,, 

,.,,i: ,ii ,,,,.l=iiiiii..i;l:;tir:r::.r..

Deze informatie,,, men;llffiniiinïët gauw geneigd zijn teveel fe waaruchuwen, is één vanli;de1i;affike
voorbeelde&.diiF.:iirëffiffifiïë argwáan reóhtvaárdig1 die past b'ï}.het"gadeslaan van,fn$ffii$,iËie
tegens,tr{i6:;gr;,,i$iriimët verslagen, tabellen en andere sa,meuffitende beschrijvi.4g-e$91;1,;;g,,i1r' :iliilii:liiïi
Hé*:*#*tËiT'Bóor van een typ" L verscheen in eeq;ffi#ffiËr "Spécial Sato*iiiim$iï6ktobeiiiii*$$8

:ffióto-Revue, waarin men een Magnat De-ffi*ilifffigrilMU aanko
,innaal 4000 tpm.

;{rzS Terrot tweetffiffiiiiiiËil'he weds+ffiiffËn*iiiiliiiiiii iiïiiii*i
ine tweetakt die zichiriffiêÏii;UOgàt""klassieke technisdffiiii'opÏóssingé'ili'iËVreden moest

i:iiiiiiili:iií r
+!t :,v
aii:::iii

nietremin op intensffiËiii*ïËéïeelgenomen,,,aanijfip$iir$poitieve téÈffii1*an zljn trjd,
mheidsritten (end-u-f,ïifite) als snelheids#Ë$trfjdëfi1 Niettemin iilii**t opgemerkt

evenwel rii concurren bijzonder
cilinderklasse. M RO MONET- ON,
t met de ontzag nder o

DOT, HOMMAI nrol. Men
3 dat het debuut n de "175 m

n voetgeschakelde vie . Deze mach
rd met als doel w ruik, werd

on van 1933 en onze tweetakt
, :iiiiiiiiilji::it

erwinningen. Terwijl hij""$ihds een logus

d

stond, streek het type L een dubbele overwinning
DESDION en PERROTIN, op 21 februari 1924.
kunnen vermelden met een type L uit de lijst met
op de Ventoux, eerste plaatsen van BERTON op

erschijnt, eI
I door de nit
noeg een figi
>ert in de stri

op in Parijs-Nice in de personen van
Men zou een twintigtal andere deelnemers
prijswinnaars: de tweede plaats van BOEUF
1 km met vliegende start en in de heuvelklim

1_3



van de "Cóte de la Turbie". De belangrijkste andere bestuurders van de L komen op de erelijst
van 1924 zljn geweest COLONEL, CUVELLIER, GUILLON, PICCIRELLI en SOULIER.
ln 1925 ziei mén de overwinning van de "L" op de meeting van Nice van'l tot en met 12 maart
aangezien zIj een dubbele overwinning bereiken in Parijs-Nice met COLONEL en DESDION en
dat PERROTIN de kilometer met staande start wint en de heuvelklim van de "CÓte de la
Turbie". Men kan dat jaoir nog een twintigtal andere namen noteren op de erelijst met als
belangrijkste berijders CASTELLO, DURAND, GAROT en vooral PERROIIf!, de laatste is
vooral suksesvol bp de kilometer met vliegende start in Straatsburg met 101,983 km/h en tijdens
de Grand Prix van Lyon met parcours van 225 km in 3 uur.
ln 1926 slepen GAROT, QUENETTE en ROLAND Parijs-Nice weer in de wacht, terwijl
PERROTIN de snelheidsduivel blijft in de heuvelklims.
In 1927 wint DURAND de belangrijke wedstr|d van de "CÓte de Laffrey".
ln 1928 slaagt PERROTIN erin een gemiddelde van 108,771kmlh te bereiken in Troyes.

De Terrot-equipe van Parijs-Níce 7925. DESDIONS en COLONEL eindigen ex aequo ín de

175 cc klasse met hun L-type's.

1929 brengt niet minder dan zeven eerste plaatsen en in 1930 hebben we drie overwinningen
kunnen noteren in heuvelklims door BRACCINI.
ln 1932 zouden er slecht overwinningen zijn in de wedstrijd van de "Cóte d'Angoulême" (met
COULON) en van "de Laval" en van de "Trophée de Provence". 1933 krikt het aantal
overwinningen in de 175 weer danig op want COULON en BERGALLO winnen een stuk of
tien hellingwedstrijden en TEXIER verdient de Bol d'Or in de 175 cc. Maar de tweetaktmotor
van de L heeft daar niets mee te maken. De vraag van de toekomst is meer: de beroemde
toekomstige LCP of de buitenlandse machines. Zíe de heuvelklims van Ladetto en Blatto.

Daniel MARCHAND.

Zonder andere vermelding zijn alle gebruikte documenten van B.SALVAT.
Bibliografie: MOTO-REVUE, LA REVUE MOTOCYCLETTISTE, MOTO-CYCLISME en
documenten van de fabrikant.
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Tr?E LDC. _ 2 CV DAME CONFORT

De sierlijke en originele motocyclette
hiernaast is speciaal ontworpen voor
dames en de geestelijken. Ze wordt echter
aanbevolen aan iedereen die zich zomer en
winter wenst te verplaatsen op een
motocyclette zonder zijn toevlucht te
nemen tot een speciaal pak.
Met name de vorm van de kap over de
motor, gunstig voor een goede koeling van
de motor, vermijdt elk kontakt van de
kleding met de mechanische delen. De
motorkap is bovendien gecombineerd met
forse beenschilden, die de bestuurder
beschut tegen koude en beschermt tegen
de modder. oewel het in werkelijkheid
nagenoeg nooit nodig is om de motorkap
af te nemen, de schuin geplaatste cilinder
maakt het mogelijk de bougie te vervangen
of te reinigen op in wezen dezelfde manier
als bij een gewone machine, kan de
demontage als het ware in een ogenblik
geschieden: maak een haak los, draai twee
vleugelmoeren los en dat is alles. Er is
geen enkel stuk gereedschap voor nodig.

Vertaling klaar: 24 februari 1993

Naschrift vertaler: In de tekst is enkele malen het woord geëmailleerd gebuikt. Een betere
vertaling is gemoffeld. Emailleren is een bewerking met gesmolten glas, mofffelen gebeurt met
moffellak in een moffeloven. De temperatuur is bij moffelen aanzienlijk lager dan bij
emailleren. (Vertaler: 25 februari 1995)

Hiernaast een afbeelding van de smeer- en
onderhoudshandleiding. Een kopie van deze
handleiding (eventueel in kleur) is te
verkrijgen uit het archief.
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