
Technische dag 





Inhoud	
�Rally ervaringen van de drie MGCC teams 
�MGT & TF corrosieproblemen aan de voor -

vering 
�Vervangen van de rubberbussen bij voor- en 

achtervering van een MG (MG T, MGA, MGB, …..)
� voor- en nadelen van rubber versus polyurethaan

�Nog wat commentaar bij de moderne 
benzine 



�Last minute: MGB versnellingsbak 
(overdaad aan Chablis wijn)

�Een hapje en een drankje en een gezellige 
babbel 



Voorbereiding	van	lange	afstandsritten	
� Volledige controle, op de brug, van de wagen 

1. Rubbers (zie vervolg)
2. Alles volledig doorsmeren 
3. Olie + filter vervangen + luchtfilter controleren
4. Indien ouder dan 3-4 jaar, olie versnellingsbak en 

achterbrug vervangen (indien jonger, zeker oliepeil nazien) 

5. Filter overdrive, indien gemonteerd, reinigen of 
vervangen 

6. Koelvloeistof vervangen + nazien naar minimum 
haalbare temperatuur (anekdote Stratos)

7. Welke wisselstukken neem ik mee?
8. Nazicht remmen 



MG	Rally	voorbereiding	

9. Monteren van Mud Flaps (spatlappen)
10. Behandelen van de holle ruimtes en de onderkant 

van de kas 
11. Gebruik meetmiddelen + monteren van stroomvoor-

ziening (“sigarenaansteker”) + zekeringen 
1. GPS
2. Tripmaster
3. Chronometers en gemiddelde tafels 
4. Aangepaste verlichting 

12. Volledig afstellen van de motor







.
� Weekly

1. Engine: Check oil level, and top up if necessary.

Every 6,000 miles or 6 months
2. Engine: Drain and refill with new oil.
3. Engine Oil Filter: Remove the disposable cartridge, fit 
new.
4. Carburettors: Top up carburettor piston dampers.
5. Accelerator: Lubricate accelerator control linkage, 
cable and pedal fulcrum.
6. Distributor: Lubricate all parts as necessary.
7. Rear Axle: Check oil level, and top up if necessary.
8. Gearbox and Overdrive: Check oil level, and top up if 
necessary.
9. Automatic Transmission: Check fluid level and top 
up if necessary.



.
Give three or four strokes with a grease gun.
10. Front Suspension: (6 nipples)
11. Hand Brake Cable (1 nipple)

and mechanical linkage:
12. Propeller Shaft: (1 nipple)
Locks, Hinges and Linkages: Lubricate all door, bonnet
and boot locks and hinges.
Every 24,000 miles or 24 months
13. Gearbox and Overdrive: Drain, clean overdrive filters 

and refill with new oil.
Optional lubrication at 3,000 or 3 months
1. Engine: Check oil level and top up if necessary.
Wheels and Hubs: Lubricate wire wheel and hub splines.







Welke	wisselstukken	zijn	nodig?
� Risicobenadering en ervaring als leidraad (niet beperkende lijst)

� Benzinepomp
� Delco volledig of onderdelen 
� “Bougies”, bobijn , zekeringen 
� Aangepast gereedschap + rubber mat 
� Vijzen, bouten, moeren 
� Riemen en waterslangen 
� Duct tape 
� Fe Draad 
� Lampen 



Vervangen	van	de	rubbers	van	de	
vering	T	reeks,	MGA	&	MGB	
� Voor- of nadelen van rubber versus polyurethaan

� Hardheid van de polyurethaan bussen 
� Mogelijk problemen met sommige naden 
� Verplichte smering 

� Soepelheid van de rubberbussen  versus harde 
polyurethaan
� Vb hier rood = RACE
� Rubber versus olie - benzine

















Gevolgen	van	het	gebruik	van	
moderne	benzine	

� Samenstelling
� Lage vergassingstemperatuur versus hoge 

vergassingtemperatuur 



Dual ignition

� Moderne motoren hebben dankzij de ECU een 
variabele ontsteking (reeds getest bij bv; Bugatti in de 
jaren 20 met 2 “bougies” per cilinder) = snellere en 
volledige verbranding van de gassen 


