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Fiet is zeker dat weinig cc,l Iec-'
ties in Frankrijk niet minstens
één Teruot bevatten: de f lrma
uit Dyjon is erg iang de voor-
naamste fabrikant van Frankri-ik
ç¡eweest , hd.ar act i eve pei i ode i s
erg lang geweest en haar model*
len varieerclen enorm. In werke-
tijkheid wordt de motoriiefheb-
ber automatisch gernteresseerd,
de liefde voor de klassiekers en
de passie voor wedstri jclmotoren
zijn allemaal goede redenen om
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u 

"ilåÍJ,T. o"o"

een Terrot te bezitten. De eerste onderzoekt een Motorette,
van een Zedel-motor, cte tweede zal een modei G of H hebben,
zal onder de indruk raken van de prestaties van een RCF.
Het is de fabrikage van motoren Ltitgerust met zijkleppen en
btinde cylinder van 350 cc dÍe ik aan U voor zal stellen en
helpen te plaatsen in de tijd.

voorzlen
de derde

een
U zai

Het type G

Tot de tentoonstelling van L925 had Terrot altÍjd viertakt motoren
gekocht, of onder licentie çlefabriceerd. Er werd Zedel, MAG of JAP
gemonteerd, ja zelfs hadden ze een Chater--Lea rijdeg. De onverwachtse
verschijning van een echte 350 (de Zedei was 3L7 crn-; boring x slag
67 x 90 mm) op de Salon in L9?3, met de presentatie van het type G

met JAP motor in twee uitvoeringerìr "SFORT" err "TOERIST", was eeÐ
belangrijke ç¡ebeurtenis. Deze twee uitvoeringen kregen de 346 cm" JAP
(7O x 90) met zijkleppen. De "sportieve" motor van de sport-versie
kreeg veel çJrotere kleppen en een zuiger uit iicht aluminium. Hij
haalde L00 km,zh. Men schreef in die ti jd: "Het is een ideale machine
voor de ervaren Iiefhebber die wenst deei te nemen aan regionale
ritten van c lubs en 'aôn sne Lheids-evenernenten. Ondanks z ' n grote
rendement blijft de motor evenwel aangenaam te besturen." Het Toe-
rist-modeI moet zíchl tevreden steilen met 75 km,/h. Verder waren de
twee modellen identiek: smering met een handbediende pomp, de hoe-
veelhe j.d punt voor punt reqelbaar, het oliereservoir was slechts een
aparte kamer van de enige tank dÍe ook de Jrrandstof bevatte.
De uitlaat is open via een lange nikkelen uitlaatpijp; de Terrot
versneltingsbak heeft twee overk'¡rengingen met een kurk beklede
koppelinç¡; het starten gebeurt met een kickstarter en de eindover-
brengjng is verzorgd met een trapezium-vormige drijfriem; de twee
remmen, een hand- en een voetrem, werken op een poelie van deze
drijfriem. De oude hangende vering van Terrot, aI meer dan 15 jaar
gepatenteerd, verzorgde zo qoed en zo kwaad ais het ging de voorve-
ring. De wielen waren vool^zien van goecle hielbanden (650 x 65).
AlIe kenmerken samen, giaven het modei G een "ouderwetse" indruk, in
vergelijking met merken als een Triumph" BSA, FN of een Motosacoche
met dezelfde citinderÍnhoud: eindoverbrenging door een ketting,
mechanische smering, een versneIIingsbak met drie overbrengringen,
parä1 iei logiramvorken enz.
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Type H, het grote nieuws in 1.925.
Het is overbodig te zeçtç¡en dat de presentatre von het type II met de
modellen HT, HTC en HSC op de Salon van 3-925 sensatre gaf : de tech-
niek van de machine was voorzien van het opschrift T'errot, de smerlng
werd ver'zorç¡d door een mect:anrsche o i iepomp, de versne I I ingsbakbak
had drie versnellingen, de eindoverbrengingr werd verzorgd door een
kett i en de vork was een rallello g'ramvc'rk van het type Druid,

NatuurIijk, deze "noviteiten" v¡a-
ren gelnspireerd door de opiossin--
gen die ai reeds meerrCere jaren
bi j de diverse concurrenten be-'
stonden, en het, vernieuwende ka-
rakter van deze mach:lnes was veel
meer gebaseerd op het feit dat het
gaat om een serieprodukt dat egn
- voor die tijd- stel moderne
technreken verenigde, op z'n minst
voor Frankrijk.
Het meest opmerke i i ji< I i jkt mr j
iedere keer de waarde van de tech-
nische oplossingen die hun uitwer-
king hebben gekr egen op een nieuw
type: met een minimum aan wi )zi-
ginç¡en (af neembare cÍ i inderkop,
afgedekte klepstoters, de tenks en
de kettingkasten), zal dit type
motoren qeproduceerd worden tot in
de jaren dertig. Zeker, de versies
zijn talrijk maar de hoofdzaak,
carterdeksels van de motor, ver-
fraaiingen, Lransmissie, versnel-

I i ngslrakken , enz . , za I één 1 ange af stanmri ng hebben

Een beetje techniek.
Na het besluit hun eigen motor te produceren, ver loren de Terrot
fabrieken rriet de beproefde kwalitei'[ van de JAP'-motor uit het oog:
toch green verrassing in de maten van de motor: 70 mm boring en 90 mm

voor de slag, dit zi:n de getal len van JAF. De distribtttie is iden-
tiek aan dje van de engelse motoren, zozeey hetzelfde dat de delen
die het samenstel ien ogenschi jnI i jk uitwisselbaar zísn tltssen het ene
en het andere merk. De verschillen zitten in de details: vorm van de
koelvinnen van de ciiinder, vorm van de klepstoters, plaats van de
bougie, die is geinstalleerd in het midden van de inlaat-klepbout op
de Terot. Kenrnerkend voor de franse motor is een piaatstalen be-
scherming'voor de stoters en de klepveren.
Zoais vroeger de Ja1:, bestonden er twee versies van de motor: de ver-
sie T-.(van-Toerismel en was uitgerust met een qieti:zeren zuifer en
kleine kteppen; gemonteerd op de model len HT en HTC die B0 km/h
reden. De versie S (van Sport) kreeg een aluminlum zuiger uit twee
delen, zonder schraper, en rnet veel g;rotere kleppen; met een "speciô-
ie afsteliing" (gepubliceerd in de jaren tien) bereikten de modelien
HS en HSC 90 km,zh. Daarentegen is de wi jze van smei ing nÍeuw: bewaercf
gebteven is de total-Ioss smeri.ng maer de toevoer van olie wordt
voortaan verzorgd door een mechanische pomp van Best en Lloyd,
aangiedreven door een meenemer aan het eind van de nokkenas. De
olrestroom is van nlt af aan onderwor-pen aan het toerental van de
motor en niet meer afhanketijk van de min of meer aanhoudende aan-
dacht van de bestr-rurder. Niettemin is de stroomsnelheid toch kontro-
Ieerbaar doc¡r middel van een kÍjkgias dat rechts op de tank - symme-
trisch met de benzinevuldop is gernstalieerd. Van het kijkgias ç¡aat

Moteur 350 Snndaul.
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de ol ie weer nadr beneden vra een verbindrr¡gsst-uk i rnks voor.aan bi f
de ci i indervoet; de smer.ing vinclt plaats door rond spetteren. De ol ie
komt voortaan van een aparte tank, die i.s vastgeschroefd op de buis
van het frame dat het zadei draagt, en waarvan de vuiopening aan de
iinkerkant zit. Het eventr-tele teveel aan olie kan ontsnappen en komt
dån, via een klein buis:e, ten çir-rnste v.rn de primaire ketting. De
carburateur is een AMAC 25 PJY (gasdoorvoer 22 ntru aanzuigbuis 25,4
*o,, t-titgerust mel een grote hoornachtige ci I ir¡rler . liet is i:r¡venctien
een carburateur met twee hendels ( Incht en çiùs ) .

De versnellingsbak is qeheel nieuw want zij
telt nu drie versneilingen; ze is opgehan-
gen onder het frame aôn i-wee bouten. De
koppeling bestaat uit meerdere platen: drie
rnet i<urk beklede platen en vier metalen
piaten. Om de bak te beschermen tegen de
stoten die zouden kunnen worden veroorzaakt
door een te bruut gebruik van de koppeling,
is het tandwiel met de ç¡rote tandkrans ver-
bonden met het koppelingshuis door de tus-
sen liggende rubber síIent-blocs, die die-
nen als transmissie*schokdempers. Het star-
ten gebeurt via een kickstarter. De ver-
snellingsbak werd normaä1 voc,rzien van een
voldoende vloeibaar vet maar^ de motormon-
teurs uit die tijd raadden hun klanten aan
om een beetje olie toe te voeqen: het ge_
voig, de centrifugaalkracht van de tandwie-
len drukte dat vet tegen de wenden van de
versnellingsbak. Zo draaiden de tandwielen
dus praktisch droog.
De sekundaÍre a,rndri:ving is uitgevoerd
cloor middel van een ketting van 1"2,7 mm

(Ìees \ inch; vertaler). Het motor-tandwiel heeft LB tanden (1-6
tanden bij het gebruik van een zijspan), de koppelingskrans bevat 40
tonden, het uitgaande tandwiel van de versnellingsbak 2ü tanden, de
grote krans op het achterwiel 50 tanden. De uitlaat is samengestetcl
uit een vernikkelde pijp en een demper uit aluminium, verlengd met
een tweede vernikkeide pijp, met sleuven spleetvormiçy doorboord en
samengeknepen aan het uiteinde.
De reñìmen, dit is een van de grc,otr:te verbeteringen, zi jn "vergrote
segmenten in de vÕor-en achternaaf", zogenaamde trommels, het pedaal
van de achterrem is bevestigd achter de linker voetsteun.
De ontwikkeling van het rijwielgedeeite is ook erg belangrÍjk. De
parallellogramvork is van het model Druid, dit is een zogenaamde
dubbele laterale veer, werkend als drukveer. De vork is voorzien van
twee reg.e lbare wri jvings-schokdempers . In verge I i -ikinq met de oude
hangende vork heeft hÍj veel pluspunten en hij brengt met zich mee
dat ef geen variërende naloop meer is. Het frame is in twee delen aan
elkaar geschroefd, onder het zadel en boven de versnellingsbak.
Ðe benzinetank is altijd geïnst.rIIeerd tnssen de twee bovenste buizen
van het frame en bevat 9 Iiter brandstof; de zijkanten zíjn voortaan
aangekleed met kniestukken uit rubber, die niet bestonden op het type
G. De voorkant van de tank is driehoekig met platte vlakken. flij is
verder bezet met een rechthoekigre gereedschapkist, êfqesloten met een
slot.
De kast van de sekundaire ketting is van staalplaat; de uit buizen
aan eikaar gelaste bagagedragier draagt aan de linkerkant een ronde
stalen kist en is bedoeicl om een reserve-bÍnnenband te bewaren.
Het stuur, dat "T.T. verstelt¡aar" of "haIf opç¡ebogen" is, bestaat uit
twee delen, gemonteerd met een pin en keep.

Moleur 350 Standurd,
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Behalve opties, ztjn aI ie modej len
vün 1926 zwart geëmat l leerd çte 1e--
verd, meL biezen op de tanks. Na-
ven en velgen zi jn geÈárnaÍ l leerd,
cie spaken vernikke ]d .

Het supplemerrt van de cataloçtus
utit L926 geeft het volgerrde: toe-
ter, acetyleen*lamp, rooct achter-
I rcht, elektrische verl Ícht rncl
"Alternacycle" ; elektrische ver-
i ichting door magneet-dynamo
"Bosch"; l-20 mm Ducel i ier koplamp
met acetyleen-qenerator, snei-
heidsmeter met totaaistand¡ flexi-
bele overbrenging met een wiel van
OS of Jaeger; Téca1émit-smerinþ
met smeerpomp, stuurdemper in de
vork en een versteibaar stuur;
aluminium treeplanken op de model-
1en die zijn vermeld mel voetsteu-
nen met rubber; verstevigde meta-
Len luxe treeplanken "John BuII"
met rubber groot model in piaats
van de aluminium treeplanken, ach-
teruitki jkspiegel, klokje wordt

binnen I dagen ingeirouwd in het deksel van de gereedschapkÍst,
beenkappen worden gemonteerd op de modellen die zijn uitgerust met de
tree Ianken, Ter zadei, duo-zadel vier veren, rubber voetsteunen

Trffi

Sollc 3 vltc¡.rêt TAûnOn

350 Terrot HT 1926 (le lrein avant est un nrcdèle u\érieur ø 170, au lieu de Ø 130)

voor 't duo-zadeI. TensÌotte kun je een speciaie olijf-çJroene of
granaatkleurige emaillering krijqen met viakken en een schakering
biezen ter vervanging van het standaard zwarte emai I Ie. (de levering
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wordt minimdal een maand vertraagd)
verpakking van een 350 (verpakl<ing

fabr-rek i:erekerrt 45 F vcic'r de
statÌeç¡eid).

.De
geen

OntwÍkkeling vðn de Terrot 350 zÍjkleppers met blinde cilinder

19ã6 : -- Het tvpç ll: hi¡ =t_gat_ i ¡r ds rn Lx 1':ç1ue u¡rn ds Ë* 1;,rt .¡sn
1925 m,3ar zou pðs verschr jnen c'p 15 nc.,t¡ernber van datzelfde jaar. Hi j
is lritç¡erust met een -JAP motor van het type G, met de hangende Terrot
vc¡rk, een bi jzondere tank die h¡estaat uit compartimenten (benzine:
6,5I en olie 1,51), smeiinç¡ met een half-autotnatische handpomp met
regelbare oliestroom, de qereedschapkist is gemonteer'd op cte buis van
het zadel en opent zich met een oveÌ slag van leer, de hielbanden
650 x 65, eindoverbrenqing met een kettinç¡. Met aIs maximum toerental
2800 omw/min rijdt 't type tI 75 kmlh. De prijs Ís 42).5 F tnet de
normale JAP motor, en 4275 F

- Het type HT: uit-
voor de JAP S ort.

gerust met een T motor en een
versnel I ingsbak van Terrot,
bediend door een hefboom aan
de tank die zicl:. kan verplaat-
sen langs de buitenkant van
een getande pIaat. (overbren-
gingen: 5,56 - B,Bz
:l-4,OL/L) . Hielbanden 650 x 65;
nauwe spatborden (.1-20 mm) ,

Brown zadeI, treeplanken van
aIr:minium, "hal f opg-ebogen"
stuur . Sne ihe id 8tl km/h , pri js
49u0 F.

- Het type H5: als
de HT, behalve S motor, rond.e
rulrber voetsteunen, "T. T. "
stuur . Sne I he id 90 km,¡h . Pr i j s
5000 F.

- De typen IITC err
HSC: zij corresponderen res--
pectieveli jk met de typen I{T
en HS zoals hiervoor beschre-
ven, maar uitgerust als "Con*
fort" met : hieldraadbanden
27 x 4, Terry zadel "geheel
geveerd", vorken voor en ach-
ter veel groter, hetgeen het
mogelijk maakt om veel grotere

La lourche type < |Yebbs > dc I'hLL.G. 1932.

spatborden te plaatsen (L40 mm), str-rurdemper verankerd vóór de
gereedschapkist, overbrengingen van de bak minder dicht bij elkaar
(5,88 -.-g,34 1,4,84/L) . Pri js: HTC 5300 F, HSC 5400 F.
L92'7: - Het gamma HT, HS, llTC en i{SC is .¿ac,rtses,nt met een kleÍne

wi iziging: 't verschi -'inen van een nieuwe ci I rnder met een iets
guI lere hoevee Iheid koe Ivinnen en een rondere vorm. (Onderschei.dt
voor de herkenning de ci l inder uit L926, d j.e 9 vertik'ele koeivinnen
ean de top hed, met de cilrnders vanaf L927, die er l-0 bezaten. )

Eovendien zijn de moclellen HT en HS geschoeid met. hieldraadbanden
7OO x B0 ter vervanç¡ing van de hielbandeu 650 x 65.
1924: -- A1 vensf mid.dsr¡ ãÉp{:srrlþs¡ liiÍ:r. ÈËr¡ qr,x,Íx mücr¡d '¿r,,:r' dt¡
5aIc,n, presenteerde Terrot rn Moto-Revue haar gömmù voor L92Bt ze
teld.e nog slechts de typen HS, HTC en l{SC in de 350 zijkleppers. De
wr )zigÍngen met 1,927 zÍ jn talri jk:

nieuwe benzinetankr de voorkant roncter en opgeboide zijkanten,
de Í r¡houd i s de 10 I gepasseer-d ;
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nieuv¡ oliereservolr w,3,3rvð.n de vulpijp midden in het rechter
zi -jv i ak beg i rrt ;

montag.e van een TécaIémit Inchtf i lter in vert-ikaIe positie boven
de carburateur die van Gurtner afkomt;
montaç¡e van een voorrem met een diameter van l-70 mm;
invoeri.ng van een nieuwe alr-rminlLrm uitlaatpot die eindigtt in een
vissestaart.

Op besteiling en te beginnen vanaf 1-5 januari L928 kunnen de drie
modellen worden geleverd met een elektrische uitrustinç¡, in ruiI voor
875 F extra. De uitrusting omvat: een Soubitez dyn'emo met twee
stroom-instel l ingen, aangieclr'even met een kettinç¡ (orrder ee¡r aluminium
kast die verder naar voren is verlengd), een koplamp en een Marchal
achterlicht, een 6V SLEM accu L4 Ah, een toeter, een stroomonderbre-
ker en een set ampère-rneter-schakelaar die is gemonteerd op de
ankerplaat van de stnurdernper.
1-929: - De Salon van oktober L}ZB bracht geen andere wi jziging

dan het afschaffen van het type H5. Tocir, de 25t tweetakt (serie F),
de 25CI viertakt (serie CI), en de H55O kopklepper profiteerden in het
lopende jaar L928 van een algehele herziening, met in het bijzonder
de Ínvoering vân een zadeltank die hen een veel moderner uiteriijk
gaf. Naar alle waarschijnlijkheid bestond er eind L92B bij Terrot een
beduidende voorraad 350 cc zijkleppers met een "entre*tube" benzine-
tank, die het raadzaam maakte deze te slijten voor het presenteren
van de nieuwe modellen met een zadeltank. Terrot verminderde boven-
dien Ín november L928 zo gevoetiç¡ de prijs vôn zijn HSC en HTC,
(5200 F in plaats van 5500 F in juni '1928) dat dit, zonder twj. jfel,
zorgde voor het sli jten ven de voorraad. In feite presenteert Terot,
vanaf nu, in juli L929 en voor veie jaren zijn strijdpaard: de HST,
genaamd "stêndal d".

- Het type HST: hij krij gt de motor en de versnellingsbak
met twee bouten, die van de HS komen; de smering wordt verzorgd door
een pomp van Best en Lioyd, met itrgebouwd ki-ikgl.rs. Het oude vertika-
le luchtfilter is vervanqen door een veei kleiner nieuw fj.iter dat Ís
gemonteerd in de plaats van de gebruikelijke hoorn.

Rekiame
Bij de afbeeiding

Kopie vdn een reklame voor

Moto Revue no

Da-r:J<.:z - - d-e q=^ote \roc)ry-a-a-d-
TERR{-17

op de vc,lgende bladzi jde :

de HSC (model 1928-L929)
met gereduceerde prijs.

297 van L7 november 1,928.

loe¡nrer-l<ste I 1 iqrÈ.

-: beperkt Ieverbear, vansf
4 ¡>!5', "COI\[FOI?T" .

nu, zijn beraemde :-
35() cc - T>¡pe HSC

Deze f antastische machine die zich **erkel i jk l:eþ¡i jst rrFr c11e wËgãn.
bij iedereen, is fraai en geniet een qrote waardering op de motor--
markt, zowel in Frankrijk aIs in het buitenland.
Is in sta,et om een lange tijd z'n plicht te doen zonder omkijken,
zonder reparaties. Dit is de ideale motor om te reizen en voor een
duo-zade1.

W.e 1l-*e bi j:=c'rrcl-er-tred-err : Viertaktmotor met onstulmige
ci I inderkop, - afgedekte klepbediening,- forse uitiaat-opening,- er
zetelt een onafhankelijke magneet op de achterkant van de motor,-
oliekijkgtas in de tank,.- TécaIémit-luchtfi lter,- giescheiden tanks,-
onafhankel Í jk instelbare schokdemper's zonder hendels,- stuurdemper
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met lange hef boom, - rul¡ber kniestnkken, - kisl:e met sIot, - zeer
vol Iediç¡e foedi aai met gereedschap,- d.oos met reservelrinnenJrand,*
ballonbanden 7AO x :l-00,* grote remmen 170 mm met sluitir¡qen die
ogenb i ikke I i -ik gectemonteerd klrnnen worden , '- ver I engde bagagedrdger'
met aanhechtingspnnten voor het cluo-zadel,- verstelbare treeplankeri,-
demper met vÍssestaart,- ç¡ehe1e frame hard gesoldeerd met een zeer
lage zadelpositie hetgeen een voörbeei.ciige wegtigginç¡ waarborç¡t, errz.

Catalogus en ini ichtinçfer-r
'- ¡ Gratis .:p dônvrðôg : --

WestrCfAr-ìg:en :fEIìF?():f , L)r j<:rrr (Crôte L¡'[.rr)
Verkoo ruÍm1:en; Avenue de la Grande Armée 30 Par i

Fuc-inúlé il' une publicité'
pour l'llSC þnodèle
1928/1929) à prix réduit.
Molo Revue uo 297
du 17 novenl¡re 1928,

Van het rijwielgedeelte is de zadeltank hetzelfde als van de 350
kopklepper HSSO en de 250 viertakt. De nieuwe tank (inhoud 11 t) is
van meåàing met een dikte vdn 1-5l10e, met "Duco-" vernis voorziene
rode viakken op een zwarte ,:chterçrrond; hi j kri jgt de stuurdemper-
verankering erop vastgieschroefd. De oiietank bti jft die vatr het model
1928 (met vulopeni¡rgr in rechter zi jvlak) . De nieuwe bagragedraçfer
krijgt twee pdrðIlelleplpedum-vormige stalen kistjes met befjes van

peut horer, dès mainlenant, sa fømeuse

4 cv., c0Nt'ORT, 3
Crlle mrgnlllquc Mrchlno qut ¡ lsll ¡es prouvcr õur
loules ler-rouics, c¡rlrc louù¡ !c¡ m¡l¡ts, csl tdrnlra-
blcrne.rl ¡ü polnl ¡t loull d'unc grossc colc cur lc
n¡srché Molocycllslcr l¡nt Françalr qu'Elnngcr.
C¡osble d'un lièr long rcrvlcc sans révlslon, nl téplra.
llo'n, c'csl lr'trtolo kléio gour lc,Tourlsme"ct lcTar¡.¡ad.

-1,'^ii:i:,"rÍå",ìil'f^fff"i Étabt¡sse¡nents TERR0T' DIJ0N ( côle'rl'0r)
¡AtA¡ùi6 dr YEllfE I l0r Ar.n{. t¡ h o||¡d}Am¡ . ?ARll - Aocllfl o^lË ül¡TEl l;c vlLLEl

¡ortlo

clc.

OllEIOlITS. PÀRTICI|LÀRIITS :
ùlotour

d'[lr

pol¡¡on.

À ¡!rturc.
Pilêu¡ b¡llotr ds

oou¡ lc
l¡¡asá À

ò turbulcncc. - C¡chê.

GRACE AUX
GR OSSES
SER/ES MISES

ËN G,UVRE...

50 cc.,Type HS,f,,'

il:in:ri 5.200'
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leer en sloten, die het ourcle gereedschapskist je en de oude luchtf i I-
terkamer'vervangen. De vork is die van de oude HT en H5; de banclen
zijn geschoeid op hieldraadbanden 26 x 3.sCJ; de spatborden zijn
verç¡root tot L40 mrn. Het stuur is van het verstelbare model "T.T. "
De r onde voetsteurrerr rnet r-lrJrJrer zi jn degenen die eerder ook aan de Hs
en HSC zaten. Het chroom deed z'n intrede (met name het str-rur) maar
iret nikkel irleef veel toegepast (aiti jd op koperen <:nder-laag); het
grootste deel van de bouten en moel en is geparkeriseerd. (= ijzer ot
staai bedekken rnet een laagje ijzerfosfaat door koken in een oplos-
sitrç¡ van pr imair rnanr=¡aanf osf aat, waardoor het roesten zeer sterk
wordt teqengegaó.n; vertaier) ; de ¡rri_is in jr-rir '1929 is 4950 F.
l-93(): - Op de Salon van oktober L929 is het gammô van de 350
zi jklepper's opnieuvi uitgebreid met de verschi jning van twee nieuwe
modellen: de HOS rt" enaamd en de HOT "Toer i sme " naamd.

4 CV Stanclard, Typt HST

- het type HST: het eni ç¡e verschi I in het mechanische
deel varr de rnodellen 29 en 30 is gebaseerd op de montage vän een
Mikro Gurtner oliepomp. Die verzendt zi jn olie diiekt na'41 de kop van
de drijfstang via de borinçten j.n de hals en een groot deel naar de
krukas, echter zonder Ieidingen. Montage van een nieuwe olietank
(inhoud 2,7 I) waarvdn de vulpijp rechts aan de voorkant geplaatst
Ís. De publikaties in die tijd onderstreepten gradg de montage vèn
kwal iteits-uitrustinç¡: Dunlop-henden, AMAC carburateur, Técaiémit
smeernippels en Iuchtfilter, magneet van Magnéto France, Gilardoni
bougie, Renold ketting, Bolée seç¡menten (remvoeringen; v€rtaler),
Lampiugh of Brown zadeJ- De keus voor verstelbare voetsteunen met
rubber óf aluminium treeplanken werd aarr de koper overgelaten. Een
"komplete" uitrusting voorziet in een stei tassen. Tenslotte, uiter*
ste verkooparç¡ument, de prijs van 4375 F, gaf een prijsverlaging van
2t% ifi vergelijking met dezelfde HSC van juni L928. Met elektrische
verllchting en claxon is de HST greprijsd op 4870 F.

- het type HOS: deze versie, "Sport" g'enaamd, is uitgevoerd
met een geheel nieuw frame, normaai bij de topmodellen van de 350
kopkieppers, loopt onder de versneliingsbak. De bak wordt toch gedra-
gen door het frame en vast<f,eschroefd op vier punten. De overbrengÍn-
gen van de bak zijn dezelfde als die op de HST met een hangende lrak.
De motor is geheel gelijk aan die van de HST. De bar¡derr zÍjn de
27 x 4 in spatborden van i.60 mm. De voetsteunen zijn van het ronde
modei met rr-tbber, een verstelbaar "TT"-.stuur en een Terry zadei. De
prijs is vanaf 4950 F. De standaard Soubitez veriichting als optie
kostte 580 F, de lr-rxe verl ichting (Marchal l , SottbiLez af Paris-Rhône)
kostte 75A F.

- het type HOT: hij verschilde niet van het type HOS dan de
montag'e van een half opgebogen stuur en de aluminium treeplanken. De
prijs is met 4950 F gelijk aan die van de HOS.
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tíes in 193ü ]rehalve cie çr¡-:ties met i-ietr-ekking tot
de eiektrische verl ichtirrq zoals hlerhc-rven aangehaald, kon de koper
dc¡c-¡r' jrijzonderheden feiteirtk de afwer^king van ziln keuze krrjclen:
blauwe crf rc'cte vlakken. trarrsprrrðtrt op totaal verchroc¡mde tarik voor
50 F, vlal<kerr in twee J<lenren (brt-riu,¡iricruw, i:Iat-rw,/qr-r:s, ver¡ni i-'
joen/granaat, bIauw,/groen) voor 3ü F, çlekieurde ve lgen CIp af ge,sproken
viakken voot 2ú F, gel<leui-cle dubl-¡ele Jriezetr c,f centraie bies cip
zwar^te q¡eëma r I i eercle spathorden voÇrr :-10 ¡' , en de he le lnoch i ne ln
"Dr-rcc-r" clrünðat of ai- ianticJne grorlì-r voot 2Ljil F. Bovendien ]:c-rc,d cie
calalogr-¡5 niet mjncler dan lL crcc:ÊssLrir-es dar¡. zcals "Joi1n Et:11"
voetsteunen. of eerr l<lr:k-je, of i:eeukappen enz, 'Zei de f abrikant in
haar r^eklame r¡iet : "U kunt een Terrot ],,r'r jgen clie niet l i jþ;t op tlie
vrll-r uw i:uur-nran. Ieder Terr-r-:t- ire*f t z'n [içT-suÕnl i jltheicl en eigen
stempei. Raadpleeç1 onze agenten voor cle grote ketts aan tanl<s, spat--
borden r-tf wie Ien, str-rurvot^rrrerl, voetslelnleÌl enz. clie 't Ll nroge I i jk
makerr uw rnachine uit te rusten rta,1l^ Lrw srn,aah. " Tenslotte een a'lriteJ<e-
ning varr een reklame van Terrot uit _januari 1-930, die de tentoon-
stelling van de 30e aankondigt, aan de 30 Avenue de ia Gr'ande-Armée
te Farijs, met z'rt L0(:).00ûe maciri¡re.
f-931- : - De duur van de pr octuk-
tie van de HOT en HOS modelle¡r zÕu
erg kort zi _in r één jaar s lechts;
op de Salon van 1-931- zijn ze fei'-
telijk aI verdwenen uit rle catnlo*
gus en zijn vervangen door een
hee I rrieuw e)ietr¡p I aar , de HL "Llrxe "
genaamd, met deze I f de pri -is
49s0 F.

-- Het type HL: het
grootste verschi I tussen fiOT'/HOg
en HL zit in cle rnorrt,scle vôìì een
nieuwe centra l e stuurclemper met
twee conlrsserr wer-kerrd cioor niclclel
vdn trekkr acht. L)e arrdere wi lz:i -

giugen zijrr ten o¡-.rzichte van cle
HOT/HO,5 kleirr: motor' ki^achtiqler
(de opqegeveì1 sneiheicl is l-Ltr
km/hl); montage van eer¡ níeuwe
ciernper, altijcl van alurninilrm, met
een vi ssestaart , mädr vee I s i er--
li jker (veei ¡nooier dan de Terrot-
dempers); nieuwe tandkrans orn i{e
versneilirrgen te wijzigen, scha-

tu¿rnl¡ttou-

f"rt,t""
M4

kelhendel rechts. Bovend.ien werd Schénn de I'installation électrique Standard.

aan de kopers de keus gelaten tus-
sen voetsteunen en treepianken,
tussen TT of half opgeboç¡err stuur. Het zadel is van T'erry. de stan-
daard aankieding bleef die ven 1930; rode vlakken op zwart emaÍlie.
Overigens wordt het chroomwerk algiemeen op alie Terrot's vdn 193i.

" - Het type HST; he[ trrodei 31 verschiide rriet met ciat van
model 30, behalve dan op de rnvoering van e€n nr.Ërlrvi rnüdËI .¡t:rsnel-
lingshenclel zoais beschreven voor de lli-; zoals voor cïe HL werd de
keus aan de koper over ç¡eiaten om te kiezen uit twee scrcjrten voel*
steunen en twee typen sturen. De pri -is in 1931- is 4575 F.

- de opties :193i- zíj zijn ze ongeveer dezelfde als die vèn
1930. Toeç¡evoegd is het verchromen vûrì de komplete wielen (velgen,
r1Êven erì spaken) voor LZ(:l F.
L932' ' - Noq éénmaaI wcrd{: het ã,3rrrr-rÈi u,:n,fr l5t-l =:rlþ;.1 

,xpp*ræ 1.¡Ër--

ç¡root met de uitgifte van een nieuw modei, cie fiLG ""loerisme" genaamd.
- Het type HLGr mincler duur dan de FIST (3975 l¡ teçren 4275

F), is een zuinige uitvoerinç¡. Ook al is het mechaniek kompleet
hetzelfde, de vc¡rk is totaal nieuw, van het type I¡Iebbs, een ce¡rtr.rle
veer, die werkt als drukveer-. Deze vork zou de standaard uitr'ustinç¡
worderr op alle Terrc,t's die vanaf d,et mornent zoLrclen ver schi jnen tot
de verschi_jninç¡ van de telescoc-,¡-ivork. De andere verschil len met de

--deo
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HST 31 zijn: de montage van eerr nieuwe crlÍetank in een uarm die
pèraileiiepipeclum*achtig is (rechts vullen), de nieuwe stalen bagage-
drager (waarvan de bovenkant afneembaar is) draagt twee tasjes van
een nieuwe vorm. Tenslotte een stalen demper (met dezelfde vorm als
<le ctempers varr aluminiunì vdn cle HST vdnaf 1928). Lte voetstetrnen zi jn
van het ronde model met rubber; het sturlr van het type TT-verstei-
baar. De carburateur r^t,1s soms een AMAC, en soms een Gurtner M20D.
Anclere keumer-J<en: a I s de HST 3L : sne theid 9CI km/h.

- Het type FISTr hi j is rriet veranderd ten opzicirte van
193L. Opç¡emerkt dient le worclen dat irepaalde series van de HliT 1-932
soms werden geleverd met de stalen ctempers van de HLG. Laagste prì.ìs
427s F.

- Het type HL: hi_i kreeq in L932 een nielrwe oiietank met
een paral lel lepipedum vormiç¡e olietank. Geen andere wi jziqJingen.
Laagste pri js 4650 F.
l-933: -Dit is het iaatste produktiejaar van de 350 ziikleppers

rnet bIÍnde ciiinders. Al zouden irr de reklamefolder de HST en de HL
verschijnen (die laatste is vervangen door de HML, die de laatste 350
zijl<lepper met losse cilinderkop zou worden). - Het tvpe
HLG: Het enige verschi I tussen de HLG van 32 en 33 is de montage van
een veel sierlÍjker aluminium demper die de HL uit:l-932 ook sierde.
Pri js onveranderd.

B. Sa lvat

?ffi
Er¡l<e 1e t e<=l-lrri sckre
Boring x slag 70 x 90 mm - 346
Compressie-ver houding : 4,5/t
Maximum vermogen: 9,3 p.k. bij 42At tpm
Distributie-reqie 1 ing en ontsteking:

TI\II.;\;\:T
Openen B' voor bovenste
dode pr-rnl
of o ' 55 mm 

rJrr',o.;\T-
Openen 60' voor onderste
dode punt
of L8,8 mm

ohï:rs:r-Flr{ï I\ïG
Vo I ledige vervroegingi

35' of

Cfr=_Cfe\.¡elìS

"*5

Sluiten 52" na onderste
dode pt-tnt

of l-3,95 mm

SIuiten 20" na bovenste
dode punt

of 3,33 mm

9,80 "

35 tot
km te

mm tussen de blokken
L000 km met olie van die tijd
5000 km (zacht vet of dikke grafietolie
met een gelei-achtige dikte)

de vork scharnieren, stuurÍnrichtíng en de

, de conus aan de andere kant van de rem.
, achter 0,850

Afstelling van de Mikros Gurtner oliepomp (60 kmlh): gemiddeid
40 druppels per minuut. Aangeraden werd de cilinder iedere 3000
ontkolen met olie van die tijd. Tnhoud van het motor-carter u4 1

Klepsp.eiing: 0,1- mm koud
SpeIÍng op de voerinÇen: k
aftappen iedere : motor:

versnellingsbak:

Iedere 5CI0 km smering van
naven.
Afsteilíng van de naven me
Bandendruk: voor 0,8 kqlcm
Naald van de carburateur op rniddelste tand in de Gurtner M2Ü.
Afsteiling van de koppeling op goede werking; let op de spônning van
de kabet die is gemonteerd met behulp van een spènner op de versnel-
lingsbak, Êff let goed op de schroef in het midden van de koppeling
(schroef losser als de koppeling sIipt, schroef vaster als de koppe*
I ing plakt ) .

Toegestane spelinE: L mm aan het handvat.
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De nurffûers hierboven zi)rt een r-edeI i jHe indicatie: zi j zi jrr verkregen
door toetsinçi erì ver-ge I i jking vùn een honderdtal tnt:toren.
Zij zijn op een plaatje van de fabrikant geslagen, die c-.lp de hal-
hoof clbuis is gekionken.

vertaaid door P. Jonkman; oktober' 1991

ôNDf,aEMÈTR,E

VAI\T I\{T-IIVII\/TERIT\iG

L92b: vanllf 39.Ll00
"1927 vânaf 52 .000

1"928 v,:.naf 67 . û{lt}

1929 vanaf 84. û01)
't931] v,rtìäf l-t)0. 0üt)

l-931 vanaf I22.OOO
'1932 v,lnaf 1-46.0ü0

l-933 vônöf 170 " 000

rJE]R

,?ffi

rnril r oineCTlül
COfiÈIUTATEUQ

GAZ ¿T R.

e MÁlN

OEBQAYAGE.

KLAXOll
ôu[c,À

mil¡tffil
o'tf,.rllE,

e,Epose-
0'ül,llE

FRÊIN euTALOll lroru,ñi'l"íÁtot

Vue en plan de Ia 350 HST
montrant Ia di.spo.sition de.ç ct¡tnnundes
(di.sltosition co,'t',nütne à lou.ç les nrc>dèle.s ¿tudi¿s)

Zwolseweg 35

7315 GG Apeldoorn
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L' album de famille

G 1923

II 1925

HS 1926

HSC 1926

HTC 1928

HST 1930

HOT/FIO,S 1930

HL 1931

trL 1932

HLG 1932

.)

HSC 1929 HLG 1933



Uit: Zeer oude
v.M.c.
Nieuwsbrief.

Geschreven en
getekend door
Frits Linde.

Het artikel is
zonder inkorting
of wijziging
gekopieerd. Het
is geschreven

naar aanleiding
van het hiervoor
vertå¿lde Franse

artikel.
De begeleidende
tekeningen kun-
nen een hulp zijn
bij de

rest¿uratie-
arbeid.

Om een indruk
te geven:

De VMC-
nieuwsbrieven
waren toen nog
vlekkerige
gestencilde club-
laantjes met een

bibberige typ-
letter en een
immer rode kaft
als voorzijde.
Tijden
veranderen . . .

DE TERROT ZIJKLEPPERS. 350cc, "BLINDE BORING"

Het onvolprezen clubblad van onze Franse
zustervereniging, Motocycletttste, heeft, op veler
verzoek, het eerste nummer opnieuw uitgegeven. Daar dit
nummer nog in mijn verzameling ontbrak, heb ik het,
onmiddelf i jk besteld. En dat, was zeer de moeit,e waard,
want het beschrijft de Terrot G en H mode1len.

De G was een 350cc zijklepper met JAP motor in de
uitvoering Sport en Touriste. De boring en de slag van
de ,IAP waren 70 en 90mm. Terrot, paste een eigen twee-versnellingsbak toe. De primaire transmissie waskeLting, de secundaire V-snaar. Voet- en handrem
werkten beide op de pulLey van het achterwiel. De
voo¡'vork Has nog van het, archaische scharnierencle Lype,
zoals van diverse tweetakt Terrots in de club bekendis (en ook van ilan O'g Baby-Triumph en Datlor).

Na van 1923 tot L925 de G gemaakb te hebben, kwam
Terrot op de Salon van najaar 1925 met de H. Nu was
Terrot ineens bij, in vergelijking met de andere grote
merken ln binnen- en buitenland. De eerste H,s hadden
nog ,JÀP motoren en de oude schommelvork, maar al. midden
november verscheen de definitieve H, met eigen motor en
Druid-vork. Er waren vler versles¡ de HT, HS, HTC en
HSC.

T betekent Tourlste,
S betekent, Sport en
C betekent Confort, ofwel luxe.

De T's hadden een tamme motor, voetplanken en een
opgebogen stuur.
De S'sen hadden een wat sterkere motor, een vlak stuur
en voetsteunen.
De C's hadden 27 x 4" draadbanden, brede spatborden,
140mm en een stuurdemper.
Uiteraard waren van deze modellen de vorken en de
frames anders dan bij de standaard versies van de T en
S, die 650 x 65mm hielbanden hadden en 120mm brede
spatborden.

Tørrol no cloL nks

l g3 t- løïi

lìoo¿,{ l9Z r- 1915 ( )¡9vc-'a'*rtl

r æntl cr

2vvu¡ts

. Ì bf¿z¡'n'

n¡ ikl"![

rg e.s
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i. h¡)
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Zwtct'¿Þ

-13-



lrþ
De Terrot-motor had een . mechanische Best & Irl'oyd

oliepomp, die de olie' via een op de benzinetank
gemonteerd kljkgLaasJe naar de motor voerde. De
õylinder van -dã H had het eerst,e jaar hoekige
kóelrlbben en de kop had ook nog 9 vertikal.e
koelribben, onlhoudÈ dit, want dat is zo'n glds voor
het vaststellen van het precleze bouwJaar. De Terrots
hadden nu voor en achter tlommelremmen, waarbl.J die 1n
het voorwieL een diameter van 140mm had.

De ¡nodel.len voor L927 vergchilden op verschlllende
punten: De koelribben werden vergroot en rond van vorm,
het aantal vertikal.e koel.ribben op de kop werd nu 10.

Bij de standaardmodellen, de HT en de HS werden nu
700 x 80mm draadbanden gemonteerd.

BiJ de 'modellen 'voor '1928,' dle dus weer medlo
sept,ember t927 verschenen, voert Terrot, de modellen HS,
HTð en HTs. De " benzinetank ls boller, zodat de inhoud
van I naar 10 llter stijgt. De ollevuLdop verhuist van
1lnks naar rechte op de o1letank. Op de Gurt'ner
carburateur wordt een vert,lkaal luchtfilter geplaatgt.
De voorrem wordÈ 170m¡n ln dla¡reter, er komt een nadere
knalpot en a}e extra kan 'elektrlsche verlichting
geleverd worden met, een 6V-14 Ah accu, de Soubitez
dynamo 1s ket,tlng gedreven.

In L929 blljven alleen de HTC en HsC over als
350cc zijkleppers. Andere model.len zljn de 250cc 2-t'akE
F, de 4-takt kopklepper O en de 350cc kopklepper HSSO.
Deze modellen hadden alle reeds zadelBanke en reeds
eind L928 blljft Terrot met, heel wat HTC en HTS-een
zitten, daar- deze. motoren er ln vergeliJking met de
concurrentle, nogal ouderwet,s uitzien. Door een forse
prljsverlaglng ueet Terrot ze toch wel kwijL te raken.
tliOAen L929 verschiJnt dan de HST "standard" met
zadeltank, voorzl.en , van zwart met, rode zijpanelen. De
oliepo¡np Is nu ze]'f 'voorzien van een kijkglas, op de
carburat,eur zl|- een pIat, luchtf ilter. Twee
gereedschapstrommeltjes, rechthoeklg van vorm, zijn aan
Aê bagagedrager gemonteerd, in plaats van het ene
trommeÍtje aañ dE ziJkant van de bagagedrager, zoaLs
bi j de -vorige ¡nodellen. Het stuur is vlak., "TT",
voèt,steunen. De blanke etalen delen ztJn verchroomd,
waarmee Terrot dus vroeg was, de messlngdelen b!ijven
echter vernikkel.d, wat Terrot altijd zo zou blijven
doen, bouten 'en moeren Haren geparkerleeerd, wat veel
li jkt op cad.moeren.

Ot<tober L929 verschlJnen dan de HOT en de HoS- De
HST krijgt, nu de Gurtner Ìtlkro ollepomp, die de olitr
direct naar de krukas peret.
De HO$, de eport,ultvoerl.ng, heef t, een geheel nieuw
frane, dat, oñder de versnelllngsbak doorl'oopt, 27x4"
banden, 160mn brede spalborden en etandaard Soubltez
elektrlsche verllehtlng.
De HOT ls als de HOg, naar heeft een tourstuur en
voetplanken, voor dezelfde Prljg.

]b*
193 ¡

t942.

lqir c,*

t.ilcr

T',Ëf

?ffi
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In 1931 waren de HOT" en de HOS. Heer afgevoerd en
door êén enkel ¡nodel, de Hlr, luxe, vervangen. De Druid-
vork ls door een vork met cent,rale trekveer, dus bijna
net een Webb, waarblj dit, een drukveer Has, vervangen.
De motor ls' wat gekleteld, zodat 110 km/u geclalmd
wordt,. Een zeer elegante visst,aartknaldemper elert de
motor. De tank le nog steeds zwarÈ-rood, maar er 1s ook
meer chroom.
De HST krljgt dezelfde handschakellng als de HIr.

In 1932 wordt de HI¡G, een t,ourvergie, toegevoegd.
Dlt, is een goedkope versle van de HST, met een 'echte',
Webb voorvork, die ook op alle andere Terrot,s ver-
schijnt tot de telescoop hen 1n de 50-er Jaren aflost.
De HLG en de HST krijgen een rechthoekige olietank. De
bagagedrager wordt geperst uÍt plaat en de
gereedschaptasJes krijgen de typische zeshoekige vorm.De knaldemper, tot dusver- altijd een aiuminiumgietstuk, wordt van gt,aal.

In 1933 worden de laatste 350cc zijkleppers met
vast,e kop, of tewel bl.inde boring, gemaakt en dit, zi jn
dan alleen nog maar HIrG's. De Hl¡ is dan,al door de HMI¡,
met losse kop, vervangen, wel hebben die laatste HLG's
de sierlijke aluminium knaldemper van de HL gekregen.

En nu eniqe technlek¡

Boring en elagz 7O en 90mm- 346cc.
Compressleverhoudfng 4,5 ! 1, super ls dus absoluut
niet nodÍg !
fnlaatklep, open 8o, of 0,55mm voor het bovenste dode
punt en sluit, 52o, of 13,95m¡n na het onderste dode
punt.
ÙitLaatklep, opent 600 , of 18,8mm voor het onderste
dode punt en sluit 2Oo , of 3,33mm na het bovenste dode
punt.
VoLle voorontsteklng 35o, of 9,8mm
De Gurtner Mikro ol.lepomp moet, op 35-4P druppels per
minuut, gemiddeld gesteld worden, biJ een snelheid van
ca. 60 km/u. Een advies, kijk bij het tellen af en toe
eens vooruit, beter een paar druppeltjes gemlst, dan
een kromme fiets of erger!
In het carter van de motor behoort 250cc olie te staan
en deze moet elke 1000 km afgetapt worden. De oliepomp
zorgt zelf voor aanvul.l.ing.
De motor moet elke 3000 kn ontkoold worden.
De versnellingebak ¡noet iedere 5000 km van vers vet
worden voorzien. Gebruik hiervoor niet, te dÍk vetr €êll
zeer dikke grafietolte is veel beter, daar bij te dik
vet de tandwiel.en een keurig gootje 1n het vet maken en
dan'droog lopen!
Iedere 500 km ¡noeten de vetnlppele langs gelopen worden
net, de vetspult
Bandenspannlng 0r8 ato voor, 0,85 ato achter.
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Framenummerg ¡

Hs,H T, HT¿
It^26 Ã2b' ttlzú

it:tyi?:t
I HS¿

qL6
7,7
ú

I

-/ -/ líl2

-Ío¡roF l-15t t-tL6

r93Z,tg33

?2t,

1930 vanaf
1931 vanaf
L932 vanaf
1933 vanaf

-ì

ToÞtg3L

Alltor-Hor,
tollo t53o

tgt2.
lq rj

tl2a
ú
I
t

I
II

I

I

1ì
q3
T3

HU
t{s I

lglXHoT Hos H I

öå'ie:{o 
ü;¿

L926 vana
1927 vana
L928 vana
1929 vana

f3
f5
f6
f.8

9000,
2000,
7000,
4000,

100. 000 ,
t22.OOO ,
146.000 en
170.000.

w
Deze nummers zt)n niet absoluut, maar zitten er ook
niet ver náãgt.
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