BSA
Instruktionshandbok
Modellerna
1946 – 1955
B31
B32
B32
B33
B34
B34
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350 cc OHV Competition
350 cc OHV Gold Star
500 cc OHV
500 cc OHV Competition
500 cc OHV Gold Star

Denna instruktionshandbok är avsedd att bekanta B.S.A-ägaren med motorcykelns reglage,
underhåll och tekniska data som behövs för normal användning av maskinen.
Den innehåller ej uppgifter som behövs för en komplett demontering och översyn av maskinen, men
om ägaren känner att han är kompetent att utföra dessa uppgifter kan han köpa en Servicehandbok
och illustrerad reservdelslista från sin B.S.A reservdels leverantör eller återförsäljare.
Ägare på de Brittiska öarna kan beställa dessa publikationer direkt från B.S.A Motor Cycles Ltd.,
Service Department, Waverley Works, Birmingham 10. Servicehandboken kostar sju shilling, plus
sex pence i porto, och Reservdelskatalogen kostar fem shillings och sex pence, plus sex pence i
porto. Uppge alltid hela motor och ram -numret när du beställer dessa kataloger.

(Artnr: 00-4010 – Återutgiven i Juli 1961)

Fig. 1 - Reglagen

Reglagen

Handreglage på styret
Gashandtaget
(Twist Grip Throttle) Kontrollerar motorns varvtal. För att lyfta trotteln (gasa) (öka motorns
varvtal) vrids handtaget mot föraren. Fullt utslag är ca en kvarts varv.

Frambromsen
(Front Brake) Frambromshandtaget sitter på styrets högra sida innanför och framför gashandtaget.
Drag hantaget mot styret för att lägga an bromsen. Observera att handtaget endast påverkar
frambromsen.

Chokereglage
(Carburettor Air Lever) Choken sitter på styrets högra sida och kontrollerar lufttillförseln i
förgasaren vilket påverkar bränsleluftblandningen som justeras efter vad förhållandena kräver. Drag
handtaget mot föraren för att öppna tillförseln (för att öka lufttillförseln). Normalt läge på reglaget
under körning är fullt öppen.

Signalhorn
(Horn) Signalhornets manöverkapp sitter på frambromshandtagets baksida.

Kopplingshandtag
(Clutch Lever) Det stora reglaget på vänster sida. Drag handtaget mot styret för att frikoppla (för att
frikoppla drivningen mellan motorn och bakhjulet). När handtaget försiktigt släpps ut så ökar
gradvis drivningen från motorn. Använd alltid kopplingen när du växlar.

Ljusomkopplare
(Dipper Switch) Sitter på baksidan av kopplingshandtaget och ställer om strålkastarlampan mellan
hel eller halvljus.

Tändningsreglaget
(Ignition Control) Det lilla reglaget på styrets vänstra sida. Kontrollerar gnistans tändförställning
från magneten. Normalt läge under körning är full förtändning, handtaget framåt i stängt läge. Vid
start (se särskilda instruktioner för detta) dras reglaget något mot föraren för att sänka
förtändningen. (Översättarens anmärkning: Detta förutsätter att reglage och magnet av originaltyp

används, högtändning (full förtändning) är i detta fall när vajern är slak, sträcks vajern sänks
förtändningen (lågtändning).)

Ventillyftaren (syns ej på Fig. 1)
(Exhaust Valve Lifter) Litet reglage på styrets vänstra undersida. När reglaget dras mot styret lyfts
avgasventilen något och kompressionen i förbränningsrummet släpps ut varvid motorn enkelt kan
roteras.

Fotkontroller
Bakbromspedal
(Rear Brake Pedal) Sitter på maskinens vänstra sida och manövrerar bakbromsen.

Växelpedal
(Gear Change Pedal) Sitter på maskinens högra sida. Används för att byta växel. För att lägga i
första växeln från friläget förs pedalen uppåt. Andra, tredje och fjärde växeln läggs igenom att föra
pedalen nedåt. Pedalen återgår automatiskt till sitt ursprungsläge redo för nästa växling. För att
lägga i en växel förs pedalen helt till sitt ytterläge då växelmeknismen ser till att endast en växel i
taget kan väljas.

Kickstartspedalen
(Kickstarter Pedal) sitter också på maskinens högra sida strax ovanför växelpedalen. När pedalen
trycks ned dras motorn runt. (Se särskilda instruktioner för start av motorn).

Övrigt
Bensinkranarna
(Petrol Tap) Bensinkranen är av tryck-drag typ och sitter på bensintankens bakre undersida. För att
öppna bensinkranen drag ut den räfflade knoppen. För att sätta på reservtanken vrid knoppen åt
höger och drag ut för att låsa den i denna position. För att stänga av bensinkranen gör tvärt om mot
vad som beskrevs ovan.

Styrlås (utom Comp och Gold Star)
(Steering Lock) Droppa inte i olja i nyckelhålet, då det kan sätta igen skyddet och tvätta bort det
särskilda smörjmedlet som låset försetts med vid monteringen. Men efter lång körsträcka och svåra
väderförhållande kan ett par droppar tunn olja appliceras vid ytterkanten på låscylindern.

Ljusomkopplare*
(Lightning Switch) Sitter på strålkastarkåpans vänstra sida och manövrerar ljuset enligt följande: H
– Strålkaster och baklampa och hastighetsmätarbelysning, L – Parkeringsljus, baklampa och
hastighetsmätarbelysning. OFF (av) – Inget ljus, men batteriet laddas när maskinen körs.

Amperemätare*
(Ammeter) Sitter på strålkastarkåpans högra sida. Möjliggör för föraren att med den snabb blick
avgöra om batteriet laddas eller urladdas.

Hastighetsätare*
(Speedometer) Sitter mitt på strålkastarkåpan. Trippmätaren kan nollställas genom att dra ut den
fjäderbelastade manöverknappen som sitter på strålkastarens undersida samtidigt som denna vrids
medurs. Manöverknappen återgår automatiskt till ursprungsläget.
* På Competition och Gold Star-modeller är ljusomkopplaren, amperemätaren och hastighetsmätaren placerade centralt. De första två på strålkastaren och den senare bultad på styrhuvudet.

Centralstöd
(Central Stand) Detta är av självuppgående typ, designat för att gå upp automatiskt när maskinen
förs framåt och sätter sig då i ett läge fritt från vägen.

Körning
Förberedelser
Innan maskinen tas ut för första gången är det av vikt att undersöka oljetanken för att förvissa sig
om att tillräckligt med olja finnes. Oljetanken har en kapacitet på 3 ¼ pints (1,85 liter) på
competition modellerna 4 ½ pint (2,5 liter) på plungermodellerna och för svingarmsmodellerna är
oljetankens kapacitet 5 ½ pint (3,1 liter). Använd endast högkvalitets olja enligt
rekommendationerna längre fram i handboken. Undersök också de övriga smörjställena enligt
smörjschemat och försäkra dig om att tillräckligt med olja finns i växellådan och i
transmissionskåpan.

Att starta motorn
Det är lättare att balansera maskinen om du står grensle första gångerna du försöker att starta
maskinen. Försäkra dig om att växellådan är i friläge, i läget mellan första och andra växeln. Notera
att, om maskinen har en växel ilagd, kommer den att röra sig framåt då kicken förs nedåt. Om
motorn är kall håll först ned flödaren på förgasaren. Stäng luftspjället (choken) och sänk
förtändningen med tändningsreglaget något, öppna gasreglaget något. Tryck ner kicken tills
kompressionsläget känns, drag in ventillyftaren och tryck ner kicken ytterligare en liten bit. Släpp
ventillyftaren, låt kicken komma upp till startläge och ge den sedan en spänstig kick nedåt.
Detta startsätt bör alltid användas då det ger motorn tillräckligt med kraft för att kunna komma över
motståndet från nästa kompressionstakt.

Observera att då det är nödvändigt att stänga luftspjället (choken) när motorn är kall så behövs detta
normalt inte när motorn är varm.
Under normal körning skall luftspjället (choken) vara helt öppen , men under körning i låg fart i
backar kan en liten ökning i effekt fås genom att stänga spjället mycket lite.
Tändningsreglaget bör alltid stå på högtändning under normal körning. I vissa fall om maskinen är
under hög belastning kan man behöva sänka tändningen något. För att manövrera tändning på detta
sätt krävs erfarenhet genom långvarig användande av maskinen.

Att lägga i första växeln
Drag in kopplingshandtaget (frikoppla) och för växelpedalen uppåt till sitt yttersta läge. Om det är
svårt att få i växeln gunga maskinen lite fram och tillbaka samtidigt som du för pedalen uppåt tills
du känner att växeln läggs i.

Köra iväg
Vrid gashandtaget något samtidigt som kopplingshandtaget försiktigt släpps ut, när kopplingen
börjar greppa öka gasen ytterligare. När koppling greppar helt kan maskinen accelereras till läplig
hastighet redo att byta till nästa växel.

Att växla upp
Släpp tillbaka gashandtaget något samtidigt som kopplingshandtaget dras in till styret och
växelpedalen trycks nedåt så långt det går, dessa moment utföres simultant (samtidigt). Släpp ut
kopplingshandtaget samtidigt som gashandtaget vrids upp direkt när kopplingen släppts ut.
Observera – att inget kraftigt tryck på växelpedalen är varken nödvändigt eller önskvärt.

Att växla ned
Öka gasen något samtidigt som kopplingshandtaget dras in till styret och lyft växelspaken uppåt så
långt det går, dessa moment utföres simultant (samtidigt). Släpp ut kopplingshandtaget så snart den
lägre växeln lagts i.
Observera – att ovanstående moment är ganska enkla att utföra och med lite övning kan snabb och
tyst växling utföras. När växling utföres antingen upp eller ned så underlättas växlingen om man
håller kvar pedalen i upp eller nedläget samtidigt som kopplingshandtaget släpps ut tills man känner
att växeln lagts i innan man låter växelpedalen återgå till mittläget. Överdriv inte gaspådraget när
maskinen startas, låt heller inte motorn övervarva när maskinen står still. Använd gashandtaget för
att styra maskinens hastighet, tex om du kör utför en brant backe och en lägre växel iläggs samtidigt
som gasen minskas så styr motorn hastigheten utför backen (man motorbromsar). På hala vägar är
användandet av motorbromsen att föredra särskilt i samband med nedväxling. Det är aldrig
tillrådligt att utan i nödfall accelerera eller bromsa hårt särskilt på hala vägar då båda delar är
extremt farligt.

Tips vid inkörning av din nya motorcykel
Föraren som just köpt en ny maskin bör komma ihåg att delarna inne i motorn är lika nya som
lacken och förkromningen på utsidan som man kan se och dessa måste köras in ordentligt innan
man kan köra maskinen hårt.
Inkörningen är den viktigaste perioden i motorns liv och behandlingen denna får under de första
1600 till 2400 km (1000 till 1500 miles) kommer att avgöra hur den fungerar i framtiden.
Vi rekommenderar att inte överskrida halvgas på någon växel. Om maskinen körs i hög hastighet
finns det risk för kolvskärning och andra problem, man kan inte förvänta sig att maskinen skall
lämna sina bästa prestanda förrän inkörningsperioden är över. Undvik särskilt hård acceleration när
motorn inte är belastad eller låta inte maskinen jobba hårt i backar på hög växel där den i stället går
lättare på en lägre växel.
Låt ej heller oljenivån i oljetanken bli för låg då snålhet på smörjmedel kan bli mycket dyrt senare.
Att konstant köra med en för låg oljenivå gör att oljan blir onödigt varm. Man måste komma ihåg
att oljan både smörjer och kyler och en ny motor går varmare än en väl inkörd.
Ett annat tips som betala sig är att är att använda toppolja i bensinen, blanda i lite i bensinen vid
varje tankning. Om det är svårt att få tag i detta kan vanlig motorolja användas, blanda ca en
äggkopp (45 ml) med olja för varje 9 liter (2 gallon) av bensin. (Motsvarar 0,5% eller 1:200. övers
anm.)

Hur smörjsystemet fungerar
Motorns smörjsystem är av torrsumpstyp och matas av en dubbel kugghjulspump som sitter i
bottnen på vevhusets högra sida. (Se fig 2) All oljekanaler går inne i motorn förutom till och
frånledningarna från oljetanken och vipparmarnas oljeledning. Oljan går från oljetanken, genom ett
oljefilter, till oljepumpen sugsida (den inre anslutningen på vevhuset) och sedan vidare genom en
tryckventil A vidare till oljekanalerna som ger olja till kamaxelspindlarna och vevstakslagret via
kanaler i vevaxeln.
Efter att vevstakslagret smorts fortsätter oljan att smörja motorn som en oljedimma som slutligen
rinner ned mot vevhusets botten genom en sil varifrån oljan sedan pumpas tillbaka (via de nedre
paret av kugghjul) genom ventil C och via returledningen (den yttre anslutningen på vevhuset) till
oljetanken. På returledningen sitter en koppling där olja matas till topplocket och vipparmarna där
oljan efter att ha smörjt vipparmarna och ventilerna rinner tillbaka till vevhuset genom en
returledning som sitter vid basen på insugsventilens fjäderhus. Om det är en modell med aluminium
cylinder och topp så rinner oljan tillbaka via stötstångstunneln.
Ett felaktigt tätning vid ventil A kan vara orsak till att olja rinner från oljetanken ned i motorn när
maskinen ej används. Om detta skulle inträffa, lossa pluggen som håller ventilen, en kula och en
fjäder. Gör rent kulan och sätet. Återmontera därefter delarna. Ibland kan det vara nödvändigt att få
kulans säte riktigt tätt genom att slå till kulan med en lätt hammare så att sätet tätar ordentligt.
Om kulventilen C fastnar i sätet fungerar inte returen till oljetanken. För att åtgärda detta lossa
täckplåten B under oljepumpen, lyft kulan med en liten mejsel eller ståltråd för att lossa den.
Montera tillbaka täckplåten. För att kontrollera returflödet starta motor och skruva av locket på
oljetanken. Du skall nu se olja komma ur returröret från vevhuset.

Fig 2 – Oljetank Plungermodeller, Fig 2a – Oljetank Svingarmsmodeller

Bilden visar hur oljan går från oljetanken och genom motorn.

Om urluftningen i oljetanken blockerats (se fig 2) blir det ett övertryck i oljetanken som leder till
läckage från oljetankslocket. Detta kan åtgärdas genom att föra in en bit böjlig tråd (wire) genom
urluftningsröret från dess nedre ände (vid bakskärmens framkant) hela vägen upp genom oljetanken
därigenom öppnas eventuella stopp. Om du har en Competitionmodell eller svingarm vilka är
utrustade med ett oljeurluftningsventil (Fig 2a) behöver man bara tillse att att det raka horisontella
röret som sitter under sadeln ej är täppt.
För att ta av oljetanken för rengöring på Competition-modeller eller maskiner med plungerfjädring
(se Fig 2) lossas tilloppsledningens banjokoppling i botten och filtret kommer med ut ur tanken. På
modell B31 och B33 är det en fördel att lossa verktygslådan först. Denna sitter med tre bult och
muttrar, en genom bakskärmens kant och två genom kedjeskyddets vertikala stag. På
svingarmsmodellerna (Fig 2a) behöves inte oljeslangarna röras alls, oljefiltret sitter tillsammans
med den stora kromade avtappningspluggen på tankens utsida. Tilloppsledningens rör blir nu
synligt, det suger oljan igenom filtret innan det går vidare ner till motorn. Filtret placeras i en burk
stor nog att hela filtret kan täckas med bensin där det noggrant tvättas. Innan filtret återmonteras
tillses att det är torrt och fritt från bensin.
Oljepumpens filter kan lossas efter att man tagit bort täckplåten i botten på motorn. Tvätta rent detta
med bensin torka tort och montera tillbaka det.
Observera – Oljepumpen är monterad på egna bultar vilka ej bör rubbas / röras alls.

Periodiskt underhåll
Varje vecka
Rengöring
Regelbunden och noggrann rengöring håller inte bara din maskin snygg utan hjälper till att hålla
maskinen i nyskick och behålla sitt värde. Det hjälper din maskin också att få längre livslängd
samtidigt som du behåller dess funktion om du gör rent maskinen på ett korrekt sätt.
Var särskilt noga med att förhindra att smuts tränger in i delar som nav, förgasare, magnetgenerator,
bromsar och växellåda.
Att torka av smuts och lerkakor torrt från ram, tank och skärmar innebär att emaljlacken på dessa
delar mekaniskt slipas och glansen kommer snabbt att bli förstörd. Blöt smutsen först och spola av
den sedan med mycket rent vatten med hjälp av vattenslang eller svamp. Om du använder
vattenslang var noga med att inte rikta vattenstrålen direkt mot hjullagren, magnetgeneratorn eller
förgasaren.
När all smuts är avsköljd torka torrt med en ren trasa.
Motorn och växellådan rengöres bäst med borste och fotogen och torkas sedan rent med en ren
trasa.

Om gjutjärnsdelarna (cylinder och topp) påmålas med cylinderfärg då och då motverkar detta rost
och förbättrar kylningen.

Oljetanken
Kontrollera oljenivån. Det får aldrig komma under nivåmärket på tankens utsida. När du fyller på,
fyll inte högre upp än ca 25 mm (1 tum) från toppen på tanken. Om du fyller på mer är risken att
olja sipprar ut vid tanklocket. Om maskinen är ny töms tanken efter 800 km och 1600 km (500 och
1000 miles) och ny olja påfylles enligt instruktionerna vid punkten 3200 km (2000 miles).

Däck
Undersök däcken och tag bort vassa stenar eller metallföremål som fastnat i ytan. Kontrollera
lufttrycket med en mätare och justera till rätt tryck om det är nödvändigt. Se tekniska data för
detaljer.

Styrhuvudet
Smörj detta med två tre tryck med smörjsprutan.

Bromspedalen
Ge denna två tre droppar med olja då och då.

Bakhjulsfjädringen (Plunger typ)
Ge denna några tryck med smörjsprutan.

Kabeländar och synlig wire
Olja dessa med några droppar olja.

Sadelbulten
Ge sadelbulten några tryck med smörjsprutan då och då.

Batteri
Fyll på batterivatten så ofta som det behövs till nivån ca 6 mm (¼ tum) över plattorna. Använd
alltid destillerat vatten. Detta kan köpas till låg kostnad hos bilverkstaden eller kemiaffären.
För att komma åt batteriet på maskiner med svingarmsfjädring lossas dubbelsadels två fästbultar i
bakkant och lyft upp sadeln och dra den bakåt så att den kan tagas av helt så ser du batteriet. Lossa
de två små bultarna och tag av batterikablarna. Batteriet kan nu lyftas ur maskinen.

Växellådan
Kontrollera oljenivån och fyll eventuellt på. Oljan fylls på genom oljepåfyllningshålet på
växellådans högra sida ända upp till hålets kant (Fig 11). På Competition och svingarmsmodellerna
finns en nivåplugg K (Fig 13). Om du har en ny maskin skall oljan bytas första gången vid 800 km
(500 miles) på det sätt vid punkten 3200 km (2000 miles).

Var 1600 km (1000 miles)
Hjulnaven
Tryck i fett med smörjsprutan på nippeln i mitten på navet. Överdriv inte smörjningen då för
mycket fett kan tränga ut på bromsbanden och ge försämrad bromsverkan. Tre eller fyra tryck med
smörjsprutan bör räcka. Använd inte olja.

Styrhuvudet
Lyft framändan på maskinen och placera en låda under vevhuset så att framhjulet är fritt från
marken. Känn efter att inget spel finns i styrlagren. Tag tag i gaffelbenen och lyft dessa upp och
ned. Känn efter att styrlagren kan röra sig fritt från sida till sida (att inte styrlagren är för hårt
ansatta). Om det är nödvändigt justera lagren enligt instruktionerna styrhuvudet längre fram.

Bromsarmarna
Några droppar olja är tillräckligt. På 8 tums frambroms finns en smörjnippel där ett tryck på
smörjsprutan är tillräckligt.

Ventilspel
(För Gold Star se särskilda instruktioner i slutet av häftet.) Ventilspelet kontrolleras när motorn är
kall. Rätt metod för kontroll och justering beskrivs längre fram.

Kopplingen
Några tryck med fettsprutan vid F (Fig 11) säkerställer att armen kan röra sig fritt. Där skall finnas
ett litet spel mellan kopplingsarmen och kopplingstången i växellådan, ett litet spel mellan wiren
och kopplingshandtaget skall också finnas. Om spelet blir för stort kan det vara svårt att frikoppla
vid växling. För att justera kopplingsarmen se instruktioner längre fram.

Kedjor
Kontrollera att kedjans spel är ca 13 mm (½ tum) upp och ned vid mitten av transmissionskedjan.
För drivkedjan på competition och plungermodellen skall spelet på mitten vara ca 19 mm (¾ tum)
och för svingarmsmodellens drivkedja skall spelet vara ca 32 mm (1 ¼ tum). Är det mycket större
justeras detta enligt instruktionerna längre fram i häftet.

Varje 3200 km (2000 miles)
Oljetanken
Töm tanken på olja (helst efter att maskinen körts och oljan är varm), skölj ur tanken lite med
sköljolja eller tunn motorolja – ej fotogen eller bensin – och återfyll med ny motorolja. Tvätta filtret
noga i bensin eller fogen och försäkra dig om att det är absolut torrt innan det återmonteras.

Oljepumpsfilter
Tag bort filterplåten innanför täckplåten under oljepumpen. Tvätta filtret i fotogen. Torka torrt och
återmontera.

Generator och Magnetapparat
Se senare kapitel om 'Underhåll av Lucas elutrustning'.

Magnetgeneratorns fastättning
Släpp bulten på magnetgeneratorns fästband och drag magnetgeneratorn mot dig (du sitter på
maskinens vänstra sida) alltså från registerhuset. Detta säkerställer att oljetätningen sitter på plats
mellan magnetgeneratorns kuggdrev och filttätningen. Håll magnetgeneratorn i detta läge och spänn
åt bulten på fästbandet.

Fig 3 - Transmissionskåpan (Comp och Svingarm-modeller)

Transmissionsoljan
Innanför transmissionskåpan på maskinens vänstra sida sitter primärkedjan. Släpp ur oljan och
återfyll med ny olja upp till nivåskruven bakom bromspedalen.

På Competitionmodellerna och modeller med svingarmsfjädring är transmissionskåpan något större.
Två rödmålade skruvar i kåpan (A och B på fig 3) finns tillgängliga. Dessa är nivå respektive
avtappning för transmissionsoljan. Olje nivån kontrolleras med maskinen på plant underlag stående
på båda hjulen (ej på centralstödet). Fyll ej på mer än upp till nivåskruven, annars riskerar du att
kopplingen kan slira på grund av för mycket olja i transmissiosnkåpan.

Bromsbacksmothåll
(Endast 7” bromsar) Kontrollera att låsbulten är väl åtdragen mot bromsskölden.

Centralstödet
Ge nipplarna på centralstödet en eller två tryck med smörjsprutan.

Växellådan
Lossa avtappningspluggen i botten på växellådan och släpp ut den gamla oljan. Tvätta ur växellådan
med sköljolja återfyll sedan med ny olja upp till nivån med påfyllningshålet. På
svingarmsmodellernas växellåda finns det en nivåplugg (K på Fig 13).

Drivkedjan
Lossa drivkedjan, gör rent den noggrant med bensin eller fotogen. Värm försiktigt upp grafitfett och
lägg i kedjan. Häng upp kedjan och torka av eventuella ansamlingar av grafitfett med en trasa. Gör
rent dreven och sätt tillbaka kedjan. Tänk på att om kedjan har ett kedjelås så skall låsfjäderns
stängda ände vara vänd med kedjans rotationsriktning. (Framåt på kedjevarvets översida.)

Detaljerade beskrivningar av servicepunkter
Framhjulsnavet
Detta är utrustat med kullager varför ingen justering är nödvändig. Den enda service som behövs är
att man regelbundet smörjer med fettsprutan så som tidigare har beskrivits. (Tre till fyra tryck var
1600 km.)

Demontering av framhjulet (Gäller endast för modeller med 7” frambroms).
För att demontera framhjulet från framgaffeln lossas först bromswiren och lossa låsbulten A (Fig 4)
på det vänstra gaffelbenets undersida. Sätt in handtaget i hålet på stickaxeln B och skruva ut denna.
Observera att axeln är vänstergängad och skruvas ut genom att vrida den medurs. När stickaxeln
sedan kan dras ut och genom att skjuta på bussningen C i gaffelbenet fullt utåt så lossar framhjulet.
Vid montering av framhjulet och när framhjulsaxeln är dragen och innan låsbulten A dras åt måste
man kraftigt trycka ihop framgaffeln en eller två gånger för att vänster gaffelben skall centreras på
bussningen C. Om detta inte görs kan gaffelbenet låsa sig (gå trögt) vid kompression och därför
inte fungera korrekt. Glöm inte att låsa låsbulten A. (För demontering av hjul med 8” frambroms se
längre bak i häftet under instruktionerna för Gold Star).

Fig 4 – Demontering av framhjulet.

Framgaffeln
Det finns inga justeringar att göra på den teleskopiska framgaffeln och det enda underhåll som
troligtvis behövs frånsett den regelbundna kontrollen att bultar och muttrar är åtdragna är kontroll
av oljenivån i det hydrauliska dämpningssystemet. Om framgaffeln efter lång körsträcka verkar ha
överdrivet spel upp och ned kan detta indikera att oljan i framgaffeln behöver fyllas på.
För att fylla på olja i framgaffeln lossas de stora kromade bultarna A (Fig 5) på framgaffelns
ovansida och de små dränerskruvarna i botten på gaffelbenen (Fig 6). Efter att oljan har släppts ut ur
båda gaffelbenen sätt tillbaka dränerskruvarna och återfyll med olja till korrekt nivå. B31 och B33
142 cc (5 fl. oz.) i varje gaffelben. B32 och B34 Competition och Gold Star 213 cc (7 ½ fl. oz.) i
varje gaffelben. Under inga omständigheter får gaffelbenen fyllas helt med olja då de inte kommer
att fungerar alls. De korrekta oljetyperna anges i smörjschemat längre fram i häftet.

Fig 5 – Framgaffel och styrhuvud.

Fig 6 – Oljedräneringen i framgaffeln.

Demontering av bakhjulet (Plunger-modeller Fig 7)
Bakhjulet är av den snabbt avtagbara typen. Då det försett med kullager är inga justeringar
nödvändiga. För att lossa bakhjulet ställs maskinen på sitt centralstöd. På maskiner som är försedda
med touringskärmar (gångjärnsförsedda) lossa först muttrarna på skärmstagens öppna ändar och
koppla loss baklampans elkablar och vik upp den gångjärnsförsedda bakdelen av skärmen så att
bakhjulet lätt kan tas ut bakåt.
För att lossa bakhjulet måste man först hålla muttern A på vänster sida med en lämplig nyckel
(skiftnyckel) medan hjulaxeln skruvas ut på höger sida med hjälp av ett handtag vid C. Tag bort
distansen mellan navet och stötdämparörat på höger sida och hjulet kan dras åt sidan för att sedan
tas ut bakåt.

Fig 7 – Bakhjulets infästning (plunger-modeller)

Demontering av bakhjulet (Competition och Svingrams-modeller Fig 8)
Detta är av den snabbt avtagbara typen och utrustat med kullager som inte kräver några justeringar.
För att lossa bakhjulet ställ maskinen på sitt centralstöd, sätt ett handtag i hjulaxeländan B (Fig 8),
och skruva ut axeln moturs tills denna kan dras ut helt. Tag bort distansen E och hjulet dras åt sidan
så att det släpper splinesen och år då loss och kan dras ut nedåt och bakåt.
OBSERVERA – Den stora muttern (B på Fig 7, Plunger-modeller) eller (A på Fig 8, Svingarmsmodeller) på maskinens vänstra sida håller fast hela bromstrumman med bakdrevet och behöver ej
lossas för att bakhjulet skall tas loss.

Fig 8 - Bahjulets infästning (Svingarms-modeller)

Hjulinställning
Se till att hjulen är väl åtdragna innan hjulinställningen kontrolleras. Kontrollera också att
svingarmen är åtdragen och centrerad innan kontroll av hjulinställningen görs. Kontroll av
hjulinställningen görs lättast med hjälp av en rak planka som läggs längs hjulens ena sida. Om
maskinen har lika stora däck fram och bak skall plankan nudda varje däck på två sidor. Om
framhjulet är mindre storlek (sektionsbredd) är bakhjulet skall detta tas i beräknande vid kontroll av
hjulinställningen.

Styrhuvudet
För justering av styrlagren är det nödvändigt att ha framhjulet fritt från marken för denna kontroll,
ett träblock eller låda under vevhuset brukar fungera bäst. Skruva loss styrdämparens ratt
tillsammans med låsmuttern B (Fig 5). Lossa låsbulten C. Drag åt justerhylsan E tills allt spel
försvunnit. Drag inte åt för hårt då styrningen kommer gå trögt och skador på styrlagren kan uppstå.
Efter styrhuvudet justerats drag åt låsbulten C och sätt tillbaka låsmuttern B och styrdämparratten.

Ventillyftaren
Ventillyftarens kam måste alltid ha tillräckligt stort spel från avgasventilens vipparm (se Fig 9)
annars uppstår oljud och ventilspelet påverkas negativt. Om inte detta kontrolleras kan
avgasventilens tallrik och säte bli brända och därigenom otäta. Justeringen utförs normalt genom
kabeljusteringen som sitter på avgasventilens vipparmslock men man kan också justera kammens
läge mot armen som har splines på axeln.

Fig 9 - Justering av ventillyftaren. (ventilskaftshatt finns endast på B31)

Ventiljustering
Innan några försök till ventiljustering påbörjas över huvud taget, försäkra dig om att ventillyftaren
är korrekt justerad såsom det beskrivs i stycket här ovanför.
Vid kontroll och justering av ventilspelet är det ytterst viktigt att, på grund av kamaxlarnas speciella
form (se Fig 10), att följa nedanstående tillvägagångssätt.

Skruva loss inspektionslocket på toppen och justerlocket vid foten av stötstångstunneln.
Vrid motorn framåt till insugningsventilen just har stängt, (ventillyftaren är precis möjlig att snurra
fritt). Detta är korrekt läge för kontroll och justering av avgasventilens ventilspel.
Vrid motorn ytterligare framåt tills avgasventilens spel precis försvinner, men innan avgasventilen
börjar lyftas. Detta är korrekt läge för kontroll och justering av insugningsventilens ventilspel.
Både insugningsventilen och avgasventilens ventilspel skall vara 0,07 mm (0,003”) förutom på
Gold Star (Se särskilt kapitel senare i häftet för dessa).
Det är rekommendabelt, innan bladmåttet sätts in mellan stötstångens nedre ände och ventillyftaren
för att kontrollera ventilspelet att man lyfter stötstången med fingrarna, annars kommer stötstångens
vikt påverka resultatet genom att bladmåttet ej kan föras in riktigt eller kan ge felaktigt ventilspel.
(Känn efter när bladmåttet är på plats om det finns spel mellan stötstången och bladmåttet. Om det
är det så har du för tunnt bladmått dvs vikten av stötstången påverkar ditt mätresultat. Övers anm.)
Själva justeringen (förutom Gold Star motorer med motornummer som börjar på 'CB' eller senare,
se särskilt kapitel senare i häftet för dessa) genomförs på följande sätt. Håll justermuttern A på
ventillyftaren med nyckel och lossa låsmuttern B (Fig 10). Tag en mindre nyckel (7 mm) och fatta
om greppet på ventillyftarskaftet och håll denna stilla denna medan justermuttern A vrids upp eller
ner efter behov. När korrekt spel uppnåtts måste låsmuttern B låsas mot justermuttern A. Försäkra
dig att ventilspelet är korrekt genom att kontrollera det igen innan du sätter tillbaka
inspektionslocket och justerlocket.
Om inte ovanstående instruktioner följ finns och ventilsjusteringen sker på annat läge än den ovan
beskrivna finns risk att motorn blir svårstartad, får dålig prestanda, överhettas och får brända
ventiler.
Justering av ventilspelet skall alltid utföras på helt kall motor, och de rekommenderade spelen är att
se som absoluta minimum särskilt när det gäller avgasventilen.

Fig 10 – Justering av ventilspelet

Tändningsinställning
Det är mycket ovanligt att magnetdrevet lossar eller skruvar på sig i förhållande till magnetaxeln
och därigenom får förändrad tändningsinställning och vi rekommenderar inte att inställningarna
ändras utom i de fall man vet att det är fel.
Det rekommenderas däremot att kontrollera tändinställningen efter att justeringar på brytarspetsarna
har utförts då små förändringar i avståndet ökar eller minskar tändförställningen. (Om avståndet på
brytarspetsarna ökas ökar tändförställningen, minskas avståndet så minskas tändförställningen.)
Om tändinställningen behöver justeras, kontrollera först att brytarspetsarnas gap, när det är fullt
öppet, är mellan 0,25 – 0,30 mm (0,010” till 0,012”). Skruva loss registerkåpan, var försiktig så att
det lilla munstycket i kåpan som ger vevaxeln olja ej skadas. Vi rekommenderar att låta tre skruvar
vara halvt urskruvade och jämt fördelade runt kåpan när kåpans tätning bryts (så att den ej faller
av).
När registerkåpan är avtagen, lossas muttern som håller magnetdrevet och med hjälp av en
magnetdrevsavdragare lossas magnetdrevet. (Observera – Magnetdrevet sitter på en kona och kan
endast lossas säkert utan att förstöra något om man använder här för avsedd avdragare.)
För sätta tändinställningen korrekt vrides motorn framåt tills kolven når över dödpunktsläget på
kompressionstakten. Nu vrides motorn bakåt till 11,1 mm (7/16”) (före övre dödpunktsläget – för
B31 och B32 Comp och B34 Comp ej Gold Star) (B33 – 9,5 mm (3/8”)). Detta är enklast att göra
med hjälp av att lägga i högsta växeln och rotera motorn med hjälp av bakhjulet som förs bakåt.
(För Gold Star modeller se särskilt kapitel senare i häftet.) Vrid brytarspetsarna i dess
rotationsriktning tills att brytarn just öppnar (ej mer än 0,005 mm (0,002”)), med tändningreglaget
i läget för full förtändning. Knacka försiktigt in magnetdrevet på konan, drag åt bulten lätt, och
kontrollera tändinställningen igen försiktigt. Om allt är korrekt drag åt bulten ordentligt. Det är
ytterst viktigt att tändinställningen är korrekt. För hög eller för låg tändisntällning ger en högre
tenperatur i motorn och kan orsaka kolvskärning. Se också Magnetgeneratorns fastsättning tidigare i
häftet.
(Översättarens anmärkning angående tändförställning. - Om man jämför olika dokumet från BSA
finner man att den rekommenderade förtändningen för B33 skiljer sig lite fram och tillbaka genom
åren. Här i detta häftet har man angett förtändningen till 9,5 mm (3/8”) men i senare och tidigare
häften, servicemeddelande osv finner man också 11,1 mm (7/16”) som rekommenderat värde. Vi
vill påstå att det högre värdet 11,1 mm (7/16”) förtändningen lämpar sig bäst idag med det bränsle
som finns (år 2008). Generellt kan man säga att om maskinen har manuell tändförställning så kan
man lägga tändförställningen upp mot 12,5 mm då man under körning reglerer tändningen så hör
man (om man har motoröra) i fall tändningen skulle vara för hög och kan sänka denna något. Man
lär sig med tiden vilket läge som fungerar bäst och har dessutom lite marginaler för att inte så ofta
behöva göra denna ”grundinställning”. På maskiner med automatisk tändförställning bör man
försäkra sig om att maskinen får tillräckligt hög tändning då man inte har någon möjlighet att
påverka den automatiska tändförställaren som med den manuella. / JJ )

Kopplingen
Huvudjustering av kopplingen utförs på kopplingsarmen innanför oljepåfyllningslocket i
växellådan. Justerskruven B (Fig 11), är låst av låsmuttern A. För Competition och svingarmsmodellerna se Fig 13, H och G. Efter att ha släppt på låsmuttern justeras justerskruven så att det

finns lite spel mellan kulan och kopplingstången (finns innanför justeringen). Drag därefter åt
låsmuttern och sätt tillbaka oljepåfyllningslocket.
Ytterligare justeringsmöjligheter finns vid den lettrade justerkruven C (E på Comp och svingarmsmodellerna Fig 13), på växellådans ovansida. Kom dock ihåg att det måste finnas ett visst spel på
kopplingsarmen annars ligger lammellerna på lite och slirar, de slits då onormalt och förlorar snabbt
sin effektivitet. (För Gold Star Racing, se särskilt kapitel senare om dessa.)

Fig 11 – Koppling och justering av transmissionskedja

Kopplingsfjädrarnas justering
Efter lång körsträcka kan kopplingsfjädrarna tryck behöva ökas lite. Släpp först ut oljan ur
transmissionskåpans oljebad så som det förklarats tidigare. Lossa därefter transmissionskåpans alla
skruvar så att du kommer åt kopplingen. Du ser nu att kopplingen hålls ihop av fjädrar vilkas tryck
kontolleras genom justeringarna med justermuttrarna B och låsmuttrarna A (Fig 12). För att öka
trycket på kopplingens lameller lossa låsmuttrarna och drag åt justermuttrarna något. Det är viktigt
att vaje justermutter av de sex justermuttrana dras lika för att få ett jämt tryck över kopplingen,
annars kommer kopplingen att ta ojämt och inte frikoppla korrekt. Efter justeringen är färdig drag in
kopplingshadtaget och rotera kopplingen genom att trycka ned kicken samtidigt som man
observerar att den yttersta kopplingsplattan roterar paralellet med med de andra plattorna utan att
vinka. Om inte justera fjädrarnas spänning tills palttorna rör sig rakt.

Fig 12 – Justering av kopplingsfjädrarna

Justering av transmissionskedjan
(Plungermodeller)
Kedjan justeras genom att det två stora bultarna under växellådan, en på vänster sida och en på
höger sida om växellådan (Se D på Fig 11) och sträcker kedjan med justermuttern E.
Detta flyttar växellådan bakåt och sträcker transmissionskedjan. Glöm ej att dra åt bultarna D när
rätt justering på transmissionskedjan har uppnåtts vilket är ett spel på 12,5 mm (half-an-inch) upp
och ned på kedjan när den är som mest sträckt. (Detta kontrolleras genom att dra runt motorn sakta
och kolla kedjan ett helt varv så att den inte har någon punkt som är mer sträckt.) Observera at man
måste justera drivkedjan efter att transmissionskedjan justerats.
(Svingarmsmodeller)
Kedjan justeras genom att vrida växellådan bakåt eller framåt runt sin nedre fästbult A (Fig 13).
Detta görs enligt följande:
Släpp på de två stora muttrarna A och B vilka håller fast växellådan. Dessa sitter rakt under och rakt
över växellådan. Den senare B håller också fast justeringsanordningen för transmissionskedjans
sträckning. Lossa låsmuttern C på justeringsanordningen och skruva justermuttern D inåt, detta
sträcker transmissionskedjan och flyttar växellådan bakåt. Det skall vara minst ett spel på 12,5 mm
(half-an-inch) upp och ned på kedjan när den är som mest sträckt.
Slutligen dras låsmuttern C åt och de två stora muttrarna A och B. Observera at man måste justera
drivkedjan efter att transmissionskedjan justerats.

Fig 13 – Koppling och justering av transmissionskedjan (svingarms-modeller)

Justering av drivkedjan
(Plungermodeller)
Se (Fig 7), Håll fast muttern A med en passande nyckel och lossa hjulaxeln något med ett handtag
vid C. Lossa bulten B och skruva in eller ut justeringarna D efter behov tills rätt kedjespänning har
erhållits, ej mindre är 12,5 mm (½”) spel upp och ned vid mitten av det undre kedjebanan med
maskinen på centralstödet så att hjulet är fullt nedfjädrat.
(Competition och Svingarmsmodeller)
Släpp på hjulaxeln B (Fig 8) något med ett handtag. Släpp sedan muttern A på navets väsntra sida.
Lossa låsmuttrarna C och skruva justeringen D in eller ut efter behov tills rätt kedjespänning
erhållits, ej mindre än 31,8 mm (1 ¼”) (för Competition-modeller 12,5 mm (½”)) upp och ned
rörelse på mitten av det undre kedjevarvet.
För att ta hänsyn till variationer i kedjespänningen roteras bakhjulet runt för hand medan man
känner efter var den mest sträckta punkten finns med hjulet fullt nedfjädrat. Detta är rätt ställe att
ställa drivkedjans spel.

Frambromsens justering
Kabeln justeras med hjälp av en lettrad justerskruv vid kabelns nedre ände (vid bromstrumman).
(För Gold Star Racing se senare kapitel i detta häfte.)

Bakbromsens justering
En justerskruv sitter bak på bromsstaget vid bromsarmen på bakhjulet.
Justera inte frigången på bromsarna för snålt, särskilt då bromsverkan på frambromsen är kraftig.
Om bromsarna ligger på så kommer friktionen påverka maskinens prestanda. Vidare kan om man
låter detta gå långt kommer friktionsvärmen smälta ut fettet från naven och detta kan då finna vägen
till bromsbeläggen med förstörda bromasar som resultat. (För smörjinstruktioner se även Periodiskt
underhåll 1600 km.)

Centrering av 7” broms
Lossa muttern på bromsbacksmothållet på bromsskälden. Denna sitter i ett avlångt hål varför den
centreras automatiskt när bromsen hålls åt, håll åt bromsen medan muttern dras åt igen. (Se även
unde Periodiskt underhåll 3200 km.)

Bromsarmsspindlarna
Dessa smörjas med olja enligt instruktionerna under Periodiskt underhåll 1600 km.

Tändstiftet
Tändstiftet har stor betydelse för motorns prestanda och pålitlighet. Var noga med att använda rätt
typ vid byte. Det finns liten eller ingen vinst i att själv experimetera med olika tändstift och fabrikat
då det från fabriken original tändstiftet passar bäst för motorns krav. Detta är Champion L10S,
(Competiotionmodellerna har NA8 och för Gold Star se särskilt kapitel senare i häftet).

Fig 14 – Tändstiftet
Lossa tändstiftet vaje 1600 km (1000 miles) eller liknande för kontroll. Om förgasaren är rätt
inställd skall tändstiftets elektroder hålla alltid vara rena. Om en för fet bränsle/luftblandning ges
från förgasaren så får elektroderna sotiga avlagringar och över hela tändstiftets ända. Se fig 14. Om
du har sådana avlagnringar gör rent tändstiftet försiktigt och kontrollera förgasaren.
Långvarig användning av blyad bensin kan ge avsättningar på tändstiftet i form av en gråaktig
nyans.
Lätta avsättningar på grund av ovanstående kan lätt tagas bort, men om de får vara orörda länge och
bygger upp till större tjocklek särskilt inne i tändstiftet kommer de att påverka motorns funktion
negativt och i värsta fall kan motorn sluta fungera helt. Tändstiftet bör rengöras och testas
regelbundet och vi rekommenderar att detta görs på verkstad med tändstiftsbläster. När detta inte
längre hjälper så att tändstiftet är i nyskick bör detta (tändstiftet) bytas ut mot ett nytt.

Fig 15 – Justering av tändstiftsgapet
När tändstiftet kontrolleras kontrollera alltid elektrodavståndet som skall vara 0,45 – 0,50 mm
(0,018 – 0,020”), avståndet justeras genom att böja sidoelektroden (se Fig 15). Försök aldrig att
flytta mittelektroden. Vi rekommenderar att man använder ett särskilt tändstiftsverktyg som kan
köpas hos alla Champions återförsälsjare eller från Champion Spark Plug Co. Ltd., Feltham,
Middlesex. Detta har även bladmått för att kontroll av korrekt elekrodavstånd.
När tändstiftet återmonteras kontroller att kopparpackningen är hel och ej skadad. Om den har blivit
sliten och utplattad, sätt dit en ny för att vara säker på att få en läckagesäker tätning.
Skruva ned tändstiftet för hand så långt det går, använd sedan en tändstiftsnyckel för att dra fast
stiftet. Använd alltid en tändstiftsnyckel för att undvika skador på isolatorn och använd aldrig under
några omständigheter en skiftnyckel.
Färgstänk, olja och smuts på isolatorn är ofta orsak till fel på tändstiftet. Torka därför rent tändstiftet
med en ren torr trasa ofta.

Luftrenaren
Competition och Plunger-modeller
Om maskinen är utrustad med luftrenare är denna av en typ som är doppad i olja. Denna bör tagas i
sär och rengöras regelbundet. Tvätta ur filtret noga i bensin, låt det torka och låt det till slut suga åt
sig tunn motorolja några minuter. Låt det sedan överflödig olja rinna av innan filtret återmonteras.
Svingarms-modeller
Detta filter sitter fram på batterihållaren och är anslutet till förgasaren med en gummianslutning.
Filtret skall tas av regelbundet och tvättas rent i bensin, låt det torka, låt det sedan suga åt sig tunn
olja (SAE 20) i några minuter. Låt sedan överflödig olja rinna av innan det återmonteras.
Demontering utförs enligt följande:

Luftfilterhållaren sitter på två skruvar, en i ramen under sadeln och den andra i batterihållaren. Låt
gummianslutningen sitta kvar på förgasaern medan luftfiltret dras ut ur gummianslutningen.
Filtret sitter i luftfilterhållaren med hjälp av en låsring av ståltråd. Observera: Den kupga ytan på
den perforedade hållarskivan skall vändas uppåt.

Topplocket
Efter att maskinen har körts sina första 400 km (250 miles) från ny eller efter sotning kontrolleras
åtdragningen av topplocksbultarna. Om de behöver dras så görs detta korsvis för att få toppen jämt
dragen annars så kan toppen dras snett med läckage som resultat.

Förgasaren
Så länge som motorn fortsätter att fungera bra gör man bäst i att låta bli förgasaren, detta gäller
särkilt den erfarne föraren. Den enda justering som föraren troligtvis kan vara intresserad av är
luftskruven (Fig 16a – Amal Standard), (Fig 16b – Amal Monobloc) som kontrollerer blandningen
på lågfart. Detta är injsuterat från fabriken, men den bästa justeringen varierar mellan förare och
beroende på vart man befinner sig.
Om luftskruven vrides innåt blir blandningen fetare och vrides utåt så blir blandningen magrare. En
fetare blandning ger en långsammare och mer pålitlig tomgång, men man vill inte ha en för fet
blandning på tomgång även om trotteln är stängd, därför är det bästa sättet att skruva in luftskruven
så mycket att blandningen blir tydligt för fet och sedan skruva ut den tills den är helt rätt, vilket är
precis innan tomgångsvarvtalet börjar öka. Detta kan verka komplicerat men effekten av justeringen
är så märkbar att föraren lätt känner igen skillnaden.
Det är dubbelt så viktigt att undvika för fet blandning på tomgången om mycket av körningen sker i
låg fart med lite trottellyft, detta är vad man kallar 'köra på lågfartsmunstycket' och om detta sker
med för fet blandning så får man en onormalt hög bränsleförbrukning.
Blandningen under normala körförhållanden kan endast ändras genom att öndra höjd på trottelnålen
eller genom att byta huvudmunstycke. Sådana ändringar bör ej göras förutom på grund av särskilda
förhållanden beroende på särskilda behov och endast då på inrådan av experter.

Sotning av motorn
Sotning och översyn av topplocket är väldigt enkelt, men det bör bara ske när motorn verkligen
behöver det. Den vanligaster symptomen är att motorn börjar ock knacka mer och mer (ett
metalliskt knackande som sker under belstning vid körning) beroende på att ett sotlager byggts upp
på kolvtoppen och i förbränningsrummet i toppen, motorn tappar effekt mest märkbart i backar
samt att motorn går varmare än normalt. Innan demontering påbörjas roteras motorn tills den står på
övre dödpunktsläget på kompressionstakten (båda ventilerna stängda). Detta gör att det inte finns
något tryck på ventilerna under arbetet.

Förberedelser
Först måste bensintanken tagas av. Stäng av bränslekranarna och lossa bränsleledningarna. Tanken
sitter fast med en bult i framkant genom styrhuvudet och två stycken bultar i tankens bakkant mot
särskilda fästen i ramen. När dessa bultar är borttagna kan tanken tas av. Observera hur de gummin
som finns sitter så att dessa återmonteras rätt när tanken sätts på igen.
Svingarmsmodellerna – Lossa först staget under tankens framkant som hålls på plats av två muttrar.
Därefter kan centrumbulten i tanken lossas, denna sitter under ett gummi mitt ovanpå tanken.
Lossa därefter tändkabeln och ta loss tändstiftet. Lossa staget mellen toppen och ramen och tag
sedan av förgasaren genom att lossa dess två muttrar vid fästflänsen. Om den är försedd med
luftrenare se stycket tidigare angående detta.
Genom att lossa ringmuttern på förgasarens topp kan trottelen tas ut bindas upp, ur vägen, mot
ramen, medan förgasarhuset kan läggas åt sidan. Var försiktig med förgasarflänsens packningar.

Fig 16a – Standardförgasaren (Amal 376)

Fig 16b – Amal Monobloc förgasaren

Avgasröret och ljuddämparen kan lossas tillsammans, avgasröret sitter med presspassning i
topplocket.

Demontering av topplocket
(För Competition-modellerna och Gold Star-modellerna se särskilda instruktioner senare i häftet.)
Lossa oljeledningen till topplockets vipparmspindlar och oljereturledningen från vipparmshuset till
vevhuset. Observvera att anslutningsskruvarna till vipparmspindlarna har ett mycket mindre hål än
vad oljereturledningens anslutningsskruv har. - Viktigt att komma ihåg vid återmonteringen.
Ventillyftarviren kan antingen lossas eller så kan man ta av hela vipparmskåpan över avgasventilen
och därigenom lämna viren orörd. Tag av vipparmskåpan över insugningsventilen. Lossa
kronmuttern runt stötstångsröret några varv med en särskild C-nyckel som finns i verktygssatsen för
detta. Lossa inspektionsluckan ovan stötstångsröret i topplocket och locket i foten på
stötstångstunneln och tag av de två kupolmuttrarna som håller stötstångsröret mot vevhuset.
Till sist skruvas de fyra långa dragstängerna loss genom att skruva på det övre nyckelgreppet (den
mindre nyckelvidden) utan att röra dragstängernas draghylsor som går ner i vevhuset. Draghylsorna
skall ej röras utom i de fall då en hel dragstång skall bytas ut.
Topplocket, komplett med stötstångstunneln, lyfts nu upp lite så att stötstängerna kan lyftas av från
ventillyftarna och ställas mot vevhuset. Toppen med stötstångstunneln kan nu tas av genom att lyfta
dessa uppåt och frammåt från cylindern. Notera att cylindern har en planslipad yta som fungerar
som tätning mellan topp och cylinder – ingen packning används som standard på modeller med
gjutjärns topp och cylinder. Om topplocket sitter fast brukar några slag med träklubba mot
avgasporten lossa det. När toppen är avtagen från maskinen kan stötstångstunneln tagas av helt.
All spår av sot måste tas bort från topplocket (förbränningsrummet, avgasportar, kolv osv), tex med
en gammal (ej vass) kniv eller liknande verktyg. Var försiktig så att ej kolvtoppen skadas.

Inslipning av ventilerna
Det är inte nödvändigt att ta ur vipparmsaxlarna för att ta ut ta ur ventilerna och ventilfjädrarna,
men om man ändå bestämt sig för att ta isär hela topplocket så bör man veta att man bara behöver
lossa vipparmsaxlarnas kupolmuttrar och slå ut axlarna med en liten koppar eller aluminum-dorn så
att man ej skadar gängorna.
Var noggrann med hur delarna kring vipparmsaxlarna sitter så att dessa monteras rätt. Fjäderbrickan
följd av stålbrickan och till slut oljetätningen av aluminium.
För att ta ur ventilerna placeras ett träblock som passar i topplocket på en bänk varvid topplocket
läggs på träblocket med ventilerna vilande mot detta. Lossa de härdade ventilskaftsändarna från
ventilskaften (bara på modell B31). Tryck ihop ventilfjädrarna tills ventilknastren kan tagas bort.
När knastren är borta kan ventilbrickan och fjädrarna tas av.
Ventilslipning skall bara utföras om ventilsätena eller ventilen har brännmärken eller skador. Om
skadorna är djupa måste sätena fräsas och ventilerna maskinslipas. Detta görs bäst av din BSAhandlare. Om man försöker slipa in ventilerna så kan dessa hamna i en 'ficka' vilket gör att de inte
tätar ordentligt efter en tids användning.

Smörja på lite slippasta (finns hos verkstäder eller tillbehörsaffärer) på ventilens tätningsyta och sätt
tillbaka ventilen i sätet. En mjuk fjäder under ventiltallricken gör slipningsarbetet mycket enklare,
då denna låter ventilen att lyftas och roteras till nya lägen under slipningsarbetet. Håll ventiltallriken
med det specialverktyg som finns i verktygssatsen och rotera denna fram och bakåt ett par gånger
samtidigt som ett lätt tryck nedåt sätet ges. Lyft ventilen något och vrid den en bit och fortsätt så
tills slipytan på ventil och säte uppvisar en mattgrå jämn yta runt om. Det är mycket viktigt att
ventilerna slipas in i sina respektive ventilsäten, båda ventilerna är märkta IN (Inlet – Insug) och EX
(Exhaust – Avgas).
Om ventilsätena har djupa skador bör hela topplocket returneras till din BSA handlare för
ventilfräsning och eventuellt innebär det att nya ventiler monteras i samband med detta.
Innan ventiler och fjädrar sätts tillbaka måste all spår av slippastan tvättas bort både från ventilen
och ventilsätet. Ventilskaften smörjas med olja innan allt återmonteras.

Ventilfjädrarna
Efter många tusen miles användning kan det vara önskvärt att förnya ventilfjädrarna då dessa
tenderar att förlora sin spänst på grund av värmen (i topplocket). Om fjädrarna byts ut i samband
med sotning, spar det eventuellt senare demonteringsarbete enkom för detta byte.
Kolv, Kolvringar
Samtidigt som motorn är isärtagen rekommenderar vi att undersöka kolv, kolvringar och cylindern.
Lyft cylindern uppåt och framåt mot styrhuvudet och kolven blir då synlig när den kommer ur
cylindern. Stadga upp kolven så att den ej skadas då den lämnar cylindern. När cylindern är
borttagen täck vevhusets öppning med den ren trasa så att ej smuts kommer ner i vevhuset. För att
lossa kolven från vevstaken är det först nödvändigt att en av låsclipsen och kolvbulten. Detta görs
bäst med ett spetsigt verktyg tex en syl.
Innan kolvbulten kan dras ut kan det vara nödvändigt om motorn är kall att värma upp kolven med
hjälp av trasor som kokats i vatten, urvridna och virade runt kolven. Håll sedan kolven stadigt och
knacka försiktigt ut kolvbulten med en liten hammare och dorn.
När kolven är lossad, märk insidan på kolven så att du vet hur kolven var vänd mot avgas respektive
insugssidan.
Om kolvringarna sitter fast i sina spår måste de med stor försiktighet tas ut ur sina spår ur kolven.
All sot måste sedan försiktigt avlägsnas från kolvrinsspåren och kolvringarnas insidor. Om någon
av kolvringarna har bruna märken på utsidan byts dessa ut mot nya ringar.
Kontrollera kolvringsgapet genom att ställa cylindern upp och ned framför dig. Släpp i kolven. För
in kolvringarna en och en i cylindern ned till kolvmanteln (nedre delen av kolven). Kontrollera
gapet med bladmått. Detta skall ej vara mindre än 0,20 mm (0,008”) eller större än 0,30 mm
(0,012”). Montera nya kolvringar om gapet vida överstiger det angivna, några tusendels tum över
det angivna är inte allvarligt. ( en tusendels tum (0,001”) = 0,0254 mm). Det rekommenderas att
kontrollera gapet på nya ringar så att detta inte är mindre än 0,20 mm (0,008”). Om det är mindre
filas kolringens ändar försiktigt så att önskat gap erhålles.
Notera att kolvringar är mycket bräckliga och om de inte hanteras varsamt lätt bryts av, detta gäller
särskilt skrapringen.

Återmontering
När kolvringarna återmonterats sätt tillbaka kolven på vevstaken, kontrollera att den är rättvänd
(sitter på samma sätt som innan mot insug respektive avgasportar). Smörj kolvbulten ordenntligt
med olja och knacka försiktigt den på plats. Sätt tillbaka låsringen och kontrollera att den sitter
riktigt i sitt spår. Smörj kolven ordentligt med ren motorolja. Placera kolringarnas gap så att dessa
pekar från varandra på kolven. Sätt en ny cylinderfotspackning på vevhuset. Smörj cylindern
generöst med ren motorolja på insidan och sedan pressa ihop kolringarna en och en för hand
samtidigt som cylindern förs ner över kolven. Detta utförs lättare med hjälp av kolvringskomressor
(ett metallband som dras runt kolven) som kan köpas i tillbehörsaffärer.
Sätt tillbaka ventilerna i topplocket, montera fjädrarna och placera topplocket på träblocket som
användes vid demomteringen. Montera ventilbrickorna, pressa ned fjädrarna och återmontera
ventilknastren. Lite smörjfett innan för knastren hjälper att hålla dem på plats tills fjädern har
släppts upp igen. Kontrollera att kanastren monterats korrekt. (För Comp och Gold Star modeller se
särskilda instruktioner senare i denna handbok.)

Fig 17 – Kamaxlarnas inställningsmärken

Standard Gjutjärns B-motorer (enbart)
Sätt stötstångstunneln på plats i topplocket utan att dra åt hylsmuttern. Sätt tillbaka stötstängerna i
stötstångstunneln och sätt tillbaka topplocket ovanpå cylindern. Toppen får hållas upp något medan
stötstängerna placeras in mot lyftarna och vipparmarna, därefter kan toppen släppas ned mot
cylindern. Återmontera kupolmuttrarna som håller stötstångstunneln på plats vid cylinderfoten.
Skruva upp de långa dragstängerna korsvis tills de drar ihop topp och cylinder stenhårt. Därefter
kan stötstångstunnelns hylsmutter dras åt. Innan inspektions locket ovanför stötstångsröret monteras
och locket över ventilsjusteringen sätts tillbaka skall ventilspelet ställas in så att spelet på båda
ventilera 0,07 mm (0,003”) ställas in.
Anslut oljeslagen till vipparmarna och returledningen mellan insugsvipparmshuset och vevhuset.
Sätt tillbaka motorns stabiliserinsstag. Montera tillbaka locken över vipparmshusen, förgasaren,
avgasröret, ljuddäparen och slutgiltligen bensinstanken och bränsleslangarna. Vi rekommenderar att
tändtsiftet tas ut och rengörs innan start. Kontrollera tändstiftsgapet och justera om det behövs.

Kamaxelinställning
Om kamaxlarna eller mellandreven har lossats av något skäl notera att kamaxlarna och
oljepumpsdrevet på vevaxeln är märkta för att underlätta återmontering. Då kammarna både kan
användas av insug och utblås är dessa märkta för båda delar. Streckmärket används bara på
insugskammen och punkten används på avgaskammen (se fig. 17). Dessa instruktioner gäller även
för Competition motorer. (För Gold Star med specialkammar se särskilda instruktioner i detta
häfte.)

Bakfjädring – Plungerfjädring
För att demontera plungerfjädringen tas först bahjulet av.
Därefter demonteras ljuddäparen genom att lossa högerdämparens klämbult. ( A fig 18). Därefter
lossas klämbultarna A och B samt pluggen C.
Det centrala röret kan nu knackas ut uppåt från undersidan och dras ut genom det övre fästet. När
detta görs kan återstående delar dras ut åt sidan från varje enhet och läggas upp på en arbetsbänk för
vidare arbete. Notera de ingående delarnas positioner noga så att allt kommer rätt vid
återmonteringen. Bakhjulsaxelns fästen som tillsammans med lagerhylsorna formar själva
plungerfjädringen kan tas av från hylsorna genom att klämbulten D tas bort. Notera att hylsorna har
en skåra som vänds mot klämbulten. Samma sak gäller det centrala röret vid klämbultarna A. Detta
är viktigt för korrekt montering och låsning av delarna och särskilt noga är detta vid återmontering
av delarna.

Fig 18 – Bakfjädringen (Plungermodeller)

Bakfjädring – Svingarmsfjädring
Detta fjädringsystem ineffattar två stödämpare som var och en har en helt inbyggd
kompressionsfjäder och en automatisk hydraulisk stötdämpare.
De hydrauliska stötdämparna är helt föslutna och fodrar inget underhåll överhuvud taget. Dessa är
korrekt justerade vid tillverkningen på fabrik och behöver röras.

Justering
Fjädern som sitter på B.S.A. svimgarmsfjädring kan justeras för last, tre positioner finns som ses i
Fig. 19. När maskinerna levereras är dessa normalt satta på den lägsta positionen som visas på den
vänstra bilden. Om du känner att förhållandena kräver en något hårdare avfjädring beroende på
förarens vikt eller vägförhållandena kan detta justeras på några sekunder med hjälp av den
medföljande C-nycklarna i verktygssatsen genom att vrida på justerkamen som visas i den mittre
bilden. Lite tunn olja på justerkammen underlättar arbetet. Om en passagerare och / eller vid färd
med baggage bör man ställa justeringen på det tredje (hårdaste) läget som visas på den högre bilden.
På och efter ramnummer CB31-871 för standard B-modeller och CB32-461 för Gold Star (förutom
scrambles (moto cross)-modeller) är den undre justerkammen fäst vid stötdämparen så att endast en
C-nyckel krävs vid justering. (Se F, Fig 8)
Stötdämparnas fästpunkter behöver ej smörjas då dessa är försedda med gummibussningar
(silentblock bushes).

Fig 19 – Justering av fjäderspänningen (svingarmsmodeller)

Tilläggsinstruktioner för
COMPETITION MODELLER

Topplock och Cylinder
Se motsvarande instruktioner för Gold Star motorn senare i detta häfte förutom för motorer med
prefix C.B. Och följande punkter:

Vevstakslager
Standard vevlagerbultar används för dessa modeller.

Ventiler
En särskild inre ventilfjäder 65-1259 måste används på dessa modeller. Den yttre ventilfjädern är
standardfjädern 67-1147.

Ventilspel och Kompressionsförhållande
Se tekniska data tidigare i detta häfte.

Tillägsinstruktioner för
GOLD STAR MODELLERNA
Topplock och Cylinder
Topplocket och cylindern på dessa modeller är tillverkad av aluminium och stötstångstunneln är en
integrerad del i gjutningarna istället för en lös del med kronmuttern som på de andra B-modellerna.
Ventilsätena i topplocket är av särskilt värmetåligt austenitiskt stål och är skruvade och krympta in i
topplocket. När en ventil behöver slipas in görs detta på normalt sätt. Ventilsätena kan inte tas ur
eller bytas på ett enkelt sätt av ägaren och om detta någonsin behövs göras kan topplocket
returneras till B.S.A. Motor Cycles Ltd. Repair Department, Montgomery Street, Sparkbrook,
Birmingham 11 (till din lokala importör i utlandet).
Ventilstyrningarna är tillverkade av 'Hindurel 5' och höghållfast fosforbrons används i insatserna för
tändstift och dragstängerna. Cylindern är fodrad med ett foder av austenitiskt stål.
Topplocket är fäst mot cylindern med åtta stycken bultar, sju av dessa går igenom cylinderns flänsar
och den åttonde sitter inne i den integrerade stötstångstunneln och nås enkelt genom att ta bort
luckan vid cylinderfoten till ventillyftarna. Av dessa åtta bultar*, är fyra stycken dragstänger mellan
vevhus och topplock som på de vanliga B-modellerna och de återstående* fyra bultarna är placerade
mellan dessa dragstänger och håller ihop toppen mot cylindertoppen. (* Motorer med och efter
motornummer som börjar med CB har fem respektive tre bultar).
Topplocket måste efterdras regelbundet och i vilket fall som helst efter de första 500 miles (800 km)
har körts. Inte i något fall får man mixtra med de åtta bronsinsatserna då dessa är permanent
iskruvade i topplocket.
Kontrollera alltid genast ventilspelet efter att topplocksbultarna har efterdragits då detta kan
ha påverkats.

Vevstakslager
Gold Star-modellen har särskilda vevstakslager och bultar vilka inte får sammanblandas med
standardmodellernas delar.

Vipparmarna
Dessa är lättade och balanserade för bra effektivitet vid höga motorvarv.

Ventilerna
Ventilerna är gjorda av särkilt värmetåligt stål och har stellit på ventilskaftsändarna. Inte i något
fall skall dessa ersättas av ventiler med lösa ändhylsor. För säkerhet byt avgasventilen med
jämna mellanrum.

Ventiljustering
Kontrollera ventilspelet när motorn är kall och följ de speciella procedurer som beskrivs för de
vanliga modellera tidigare i detta häfte.
Genom det faktum att både cylinder och topplock är tillverkade av aluminium är effekten av
värmeexpansionen betydligt större än modeller med gjutjärns dito. Resultatet är att ventilspelet ökar
markant när motorn blir varm.

När det gäller modeller med motornummer CB eller senare utförs justeringen med hjälp av
excentriska vipparmsaxlar.
Lossa först bultarna till topplockets oljetillförsel i vipparmsaxlarna. Sedan släpps de stora
kupolmuttrarna på vipparmsaxlarna. Dessa gör att vipparmsaxlarna blir lösa och varje vipparmsaxel
kan justeras individuellt både med och motsols med hjälp av den stora sexkanten under
oljetillförseln tills rätt spel erhålles. Spelet kontrolleras vid stötstängernas nedre ände på samma sätt
som för övriga B-modeller.

Ventilspel (kall motor) Se tabell II.
Motornummer med prefix CB .006” (0,15 mm) på båda ventilerna.
Motornummer med prefix BB .006” (0,15 mm) på insug och .010” (0,25 mm) på avgas.

Demontering av topplocket
Toppen demonteras med vipparmshuset på plats utan att röra något på vipparmshuset.
Efter att alla utomstående komponenter har demonterats (tank osv), vrid motorn framåt tills kolven
når övre dödpunkten på kompressionstakten (när båda ventilerna är stängda), vilket tillförsäkrar att
inget tryck finns på ventilerna under demonteringsarbetet. Lossa sedan skruvarna på
inspektionsluckorna i topplocket och vid cylinderfoten och tag av luckorna. Lossa de åtta
topplocksbultarna, de som sitter upp och ned kommer att skruvas ut nedåt men de kan ej tagas bort
förrän cylindern har avmonterats. Med alla bultar urskruvade lyft topplocket uppåt något för att gå
fritt från cylinderfodrets fläns. Tag ur stötstängerna och tag av topplocket helt genom att dra det åt
sidan. Vipparmshuset kan nu avmonteras på arbetsbänken genom att lossa de nio muttrarna som
håller nere detta.

Montering av topplocket
Detta sker i omvänd ordning mot demonteringsinstruktionerna. Vi måste emellertid än en gång
påpeka att vipparmshuset måste vara monterat på topplocket innan detta monteras på cylindern.

Topplockspackningen
Undersök denna noggrant för eventuella defekter. Om den inte är ren och jämn i färgen utan har
svarta fläckar kan detta indikera gasläckage (kompression har tryckts ut) och då bör den ersättas
med en ny.

Innan topplocksbultarna dras åt
Skall stötstängerna sätta på plats i vipparmara och på lyftarna. Detta görs lätt genom
inspektionsluckorna i topplocket och cylinderfoten. Alla åtta bultarna skall dras åt lätt runt om
innan den slutliga åtdragningen sker.

Demontering och Montering av Cylindern
Notera att alla topplocksbultar måste sättas på plats på cylindern innan topplocket monteras. Glöm
inte bulten inne i stötstångstunneln när detta görs. Denna bult som är 'osynlig' är lätt att glömma och
skulle man glömma den under monteringen går den inte att få dit utan att ta isär motorn igen.

Kolv
En särskild aluminiumlegering används i kolven vilket ger en korrekt värmeutvidgning i
aluminiumcylindern så att kolspelet hålls inom rimliga värden inom det värmeintervall motorn

arbetar. Kolven utrustas med 'Britest'-kolvringar utvecklade för att fungera i ett austenitiskt
culinderfoder, särskilt under inkörningsfasen.

Kompressionsförhållanden
Ett urval av olika kompressionsförhållanden finns att tillgå vilket ger föraren möjlighet att anpassa
motorprestandan till olika motorsporter. Dessa finns angivna i tabell I.

Kamaxlar
Olika kamaxelkombinationer finns för Gold Star motorerna och valet av dessa beror på vilken
prestanda som eftersträvas. Dessa visas i tabell II, generellt kan sägas att de kamaxlar som sitter i
vid leveransen av en ny maskin från fabriken är de mest lämpliga efter den specifikation som
kunden har beställt. Därför om en lågkompressionskolv är monterad och maskinen är avsedd för
touring har kammarna på första raden valts. Fortsättningen på tabellen är ägnad åt tävlingsmaskiner
där högsta möjliga prestanda eftersträvas och för att nå dessa rekommenderas ägaren att följa dessa
instruktioner exakt.

Bestyckning av förgasare för alkohol-bränsle
Huvudmunstycken vid körning med alkohol i tanken väljs efter vilket typ av alkohol-bränsle som
används. Då det finns en eller två olika fabrikat på marknaden för tillfället (1955) förutom ren

metanol och då alkoholbränsleblandningarna (dope) i dessa skiljer sig åt något. På grund av detta
och andra skäl är det därför rekommendationerna för dessa bör ses som en vägledning.
Om maskinen beställts med den speciella T.T.-förgasaren för alkohol-bränsle är den redan
bestyckad med ett lämpligt munstycke, men om ägaren själv gör denna konvertering bör som en
grov utgångspunkt tas att munstycket bör minst vara två och en halv gång större än för bensin. För
vissa bränslen kan man finna att ännu större munstycken behövs och ägaren rekommenderas att
experimentera med dessa inställningar, med följande i minnet, att noggrann inställning av
bränsleluftblandningen bör utföras så snart som möjligt då en för mager blandning vid
fullgaskörning snabbt resulterar i kolvskärning. Vi rekommenderar när alkoholbränsle används att
ställa bränsleluftblandningen något åt det fetare hållet.
Alla publicerade rekommendationer för ett särskilt bränsle skall därför ses som ett minimum. När
det gäller B32 med J.A.P. Racerbränsle, huvudmunstycke nr 800 eller nr 850 bör fungera, men om
ren metanol används kan ett huvudmunstycke så stort som upp till nr 1300 behövas. För B34 Gold
Star är detta proportionellt större och är troligen upp emot nr 1700. Trottelskärning och nålposition
kan variera lite för att passa i varje enskilt fall.

Bensintank
En tvågallons (9 liter) eller fyragallons (18 liter) bensintank levereras beroende på kundens
önskemål.

Tändförställning
Bästa tändförställningen för B32 med alkohol-bränsle är 3/8 tum (9,5 mm) förtändning och för
bensin eller petrol-benzole är 7/16 tum (11,1 mm), 39 vevaxelgrader eller 15/32 tum (11,9 mm) för
Clubmans. För B34 används 7/16 tum (11,1 mm) för alkohol-bränsle, 1/2 tum (12,7 mm) för bensin
eller petrol-benzole (7/16 tum 11,1 mm för motocrossmodeller med motornummer prefix BB), 36
vevaxelgrader 13/32 tum (10,3 mm) för motocross och Clubmans.

Översättarens anm om Petrol-Benzole
Petrol-Benzole var ett bränsle som framställdes i England framför allt under andra världskriget.
Redan på 1930-talet började tillverkning av Benzole ett syntetiskt bränsle som framställdes ur kol
från gruvindustrin. Benzole innehåller bland annat benzen och toulen. Benzole blandades vanligtvis
50/50 med bensin därav namnet Petrol-Benzole. / JJ

Kamaxelinställning
Kamaxlarna ställs in spå samma sätt som för standard B-modellerna som beskrivits tidigare.
Ventiltiderna för Gold Star skiljer sig från standard B-modeller men kamaxlarna är märkta på
samma sätt för att underlätta monteringen. Vidare är kamaxlarna märkta med 'IN' (Inlet) för
insugskammen och 'EX' (Exhaust) för avgaskammen.

Tändstift
För normal vägåkning eller snabb touring det lämpligaste tändstiftet är Champion typ NA8. Vid
högre kompressionsförhållande bör Champion typ NA10 eller NA12 användas, det senare för riktigt
krävande åkning. När alkohol-bränsle med högsta kompressionsförhållandet är ett Champion typ
NA14 nödvändigt. Champion typ NA14 är nödvändigt för racing med bensin eller petrol-benzole.
Viktigt – Vid varmkörning med 'dope' (alkoholbränsleblandning) används Champion L11S då
tändstift med lång gänga och utskjutande elektrod kan skada kolven.

Oljerekommendationer
Oljerekommendationerna som ges tidigare i häftet för standardmodellerna är lämpligt i de flesta fall
men vid ultrahöga hastigheter är en vegetabilisk olja lämpligast (castor oil). För detta är de listade
smörjmedelsproducenternas racingoljor lämpliga.
Man måste alltid vara medveten att de vegetabiliska oljorna inte går att blanda med mineraloljor
och om byte sker måste hela oljesystemet tvättas ur annars kan klumpbildning ske med medföljande
skador på motorn.

Avgassystem
Om inte annat beställaren önskar ett speciellt avgassystem som passar dess behov är Gold star vid
leveransen utrustad med en normalt avgasrör och ljuddämpare passande normal landvägskörning.
För racing där ljuddämpare ej är nödvändig, byts givetvis dessa ut mot ett avgasrör av lämplig
längd med eller utan megafon. Förlängningar av avgasröret används i vissa fall då inte rörets längd
är tillräcklig beroende på aktuell motorprestanda som eftersträvas som påverkas av vald
kamaxelkombination och vilken typ av tävling som är aktuell. Föraren rekommenderas därför att
själv experimentera med avgasrörslängden tills han själv finner den lämpligaste längden. Som
utgångspunkt se tabell IV. Kom ihåg att minskad längd ger ökad topphastighet på bekostnad av en
något reducerad prestanda vid låga varv och tvärt om med en ökad längd.

Växellåda
För Road-Racing kan växlingsmekanism med omvänd växelföljd leveras.

Maximalt säkert motorvarvtal
Maximalt motorvarvtal bör inte överstiga 6.800 varv per minut på B32 modellen och 6.400 varv per
minut på B34 om inget annat anges i det testcertifikat som medföljer maskinen. (Certificate of
Performance).

Varvräknare
Finns som tillbehör för Gold Star-motorer. För detta finns en särskild registerkåpa med uttag för
varvräknare.

Däck
Olika storlekar finns för idividuella behov. Framdäck: 3.00 – 21 eller 3.00 – 19. Bakdäck: 3.25 –
19, 3.50 – 19 och 4.00 – 19.

Broms och Kopplings-reglage
För racingmaskiner finns som tillbehör fingerjustering för broms och kopplingshantag.

Frambroms
För motocrossmodeller används en 7” frambroms. (För justering se tidigare anv om SDT
modellerna). Övriga modeller är försedda med en 8” frambroms.

Demontering av framhjul med 8” bromstrumma
Dessa framhjulsnav är också försedda med kullager som ej behöver justeras.
Demontera framhjulet på följande sätt:
1. Bromssköldens mothåll. Tag av mutter C på Fig. 20 på bromsskölden, lossa muttrarna D i
mothållets andra ände (vid gaffelbenet).
2. Bromswiren. Denna lossas först vid bromsarmen vid E och skruvas sedan ut ur stoppet F.
3. Klämbulten A. Hjulaxeln är låst av en klämbult som sitter på framgaffelns vänstra ben. Den
behöver endast lossas några varv.
4. Hjulaxeln. För att skruva ur hjulaxeln tas ett handtag av lämplig dimension och sticks in
genom hålet på hjulaxeländan vid B. Notera att hjulaxeln är vänstergängad och skruvas ur
medurs.
5. Drag ut hjulaxeln från motorcykelns vänstra sida. Stötta upp framhjulets vikt när du tar ut
hjulaxeln, därefter kan hjulet tas bort.
Efter att hjulaxeln tagits ut låt inte hjulets vikt vila mot den utskjutande bussning som sitter i
bromstrumman. Trots att bussningen är pressad in kan den om den utsätts för ett slag falla in i
trumman. Då måste denna lossas så att bussningen kan sättas på plats igen.

Clip-on styre (TT-styre)
Dessa kan justeras radiellt (runt) runt gaffelbenen eller vertikalt (i höjd), dessa kan justeras upp eller
ner totalt ca 1 5/8” (41 mm).
Styret klämmer runt gaffelbenet med hjälp av två bultar, en plan bricka och självlåsande nylockmutter.
För att avlägsna styrena lossas de ovan nämnda bultarna på styrena, vidare är det nödvändigt att
lossa gaffelbenen och det går till enligt följande:
Lossa de två klämbultarna D, Fig 5, på den undre gaffelkronan. Lossa de kromade toppmuttrarna A
och skruva i B.S.A. service verktyg Nr 61-3350 i gaffelbenets gänga vid styrhuvudet.
Slå några rejäla slag med en handslägga tills gaffelbenet lossar ur konan i den övre gaffelkronan.
När gaffelbenet är lossat kan de skjutas nedåt så mycket att clip-on styret kan tas bort. Drag sedan
upp gaffelbenet igen med hjälp av service verktyget och drag åt toppmuttern först därefter
klämbulten. Detta gör att framhjulets position inte ändras med det andra gaffelbenet lossas.
Detta kan även göras utan det ovan nämnda service verktyget genom att toppmuttern lossas några
varv och man lossa det genom att slå direkt på muttern. Detta rekommnederas bara i nödfall då
toppmuttern kan skadas, särskilt då gaffelbenet skall dras upp på plats igen.

Fig 20 – Demontering av framhjul (8” broms)

Instruktioner för underhåll av LUCAS elektriska utrustning
monterade på
B.S.A. Motorcyklar B-modeller
Den elektriska utrustningen är designad och tillverkad för att fungera länge utan att behöva justeras
eller rengöras. Det lilla behov av tillsyn som behövs beskrivs nedan och vi rekommenderar ägaren
att utföra detta så att bästa funktion erhålles.

Batteriet
Ungefär en gång per månad bör man lyfta av locket på batteriet (se Periodiskt underhåll – Batteri
tidigare i denna skrift) och ta loss påfyllingsskruvarna från varje cell och kontrollera nivån på
elektrolyten i varje cell. Om det är nödvändigt, fyll på med destillerat vatten så att elektrolytnivån
täcker batteriplattorna. Använd inte kranvatten och använd inte öppen låga när cellerna undersöks.
Batteriets kondition kontrolleras regelbundet genom att kontrollera elektrolytens specifika vikt men
en syraprovare. Kontrollen görs efter att maskinen har nyss körts då elektrolyten är ordentligt
blandad. Värdena för detta och dess tolkning anges här under:
1.280 – 1.300

Batteriet är fulladdat.

Ca 1.210

Batteriet är halvladdat.

Under 1.150

Batteriet är helt urladdat.

Mätvärdena för varje av de tre cellerna skall vara ungefär lika. Om någon cell ger ett kraftigt
avvikande värde från de andra kan det bero på att elektrolyt saknas i cellen eller att den är kortsluten
(kass). I detta fall bör batteriet undersökas av en LUCAS servicedepå eller återförsäljare.
Slutligen, lämna aldrig batteriet urladdat under längre tider, håll batteriets ovansida ren och smörj
anslutningarna vid polerna med batterifett för att undvika korrosion.

Magnetgeneratorn
Magnetgeneratorn (magdyno) är den sammansatta apparaten av en magnetapparat och
likströmsgeneratorn (dynamo). Generatorn är monterad ovanpå magneten och har
kugghjulsdrivning via magneten.

Generatorn
Laddningssystemet. Likströmsgeneratorns är shuntlindad och konstruerad för att arbeta tillsammans
med voltregulatorn ( i reläet). Voltregulatorn ger en förutbestämd spänning vid alla varvtal och
batteriets laddningsstatus. Strömmen balanseras också så att man kompenserar för när belysningen
används eller ej. Det bör noteras att under dagtid (utan ljus på den tiden – övers anm.) när batteriet
är i god kondition så laddas batteriet bara med högst en till två ampere. När ljuset slås på visar i
allmänhet amperemätaren urladdning och efter en kort stund när batterispänningen sjunkit något
reagerar regulatorn och då börjar generatorn att ladda för att kompensera för belastingen.
Underhåll. Ungefär var 10.000 miles (1650 mil) tag av täckplåten runt generatorns kommutator och
kontrollera kolen och kommutatorn. Kontrollera att kolen kan röras fritt i kolhållaren genom att dra

tillbaka fjädern och dra försiktigt i kolets anslutningskabel. Om kolet går trögt, ta ut det och gör rent
sidorna med bensin och en tygbit försiktigt tills det går lätt. Var noga med att kolen återmonteras i
samma hållar och vända precis som de satt innan.
Kommutatorn skall vara ren och fri från olja och smuts. Den bör vara blankpolerad i utseendet. Om
den är smutsig gör rent med tygbit medan motorn sakta dras runt. Om kommutatorn är väldigt
smutsig fukta tygbiten med bensin.
Smörjning. Ingen smörjning är nödvändig i kullagren som sitter både vid kommutatorn drivändan.
Dessa är packade med specialfett vid tillverkningen och behöver inte röras förrän hela motorcykeln
renoveras.

Magneten
Rengöring och justering. Ungefär var 3.000 miles (4800 km = ca 500 mil) tag bort locket över
brytarspetsarna och undersök dessa. Om brytarspetsarna är brända eller svarta slipa dem med fin
slipduk eller fint bryne och torka av efteråt med en trasa fuktad i bensin. Kontrollera brytaravståndet
efter rengöringen.
För att kontrollera brytaravståndet dras motorn runt tills brytarspetsarna är fullt öppna. Kontrollera
avståndet med tolken som finns på u-ringnyckeln för brytarspetsarna. (Eller använd vanligt blad
mått – övers anm.) Om brytaravståndet är korrekt skall tolken glida in lätt, (0.012” - 0.015” - 0,30 –
0,38 mm). Om gapet avviker mycet från tolkens så får man lossa brytarspetsens låsmutter och
justera till korrekt avståndet (gapet). Drag därefter åt låsmuttern igen.
Undersök pick-up:en (avtagaren), det är den del som tändkabeln är ansluten till. Lossa denna
(avtagaren) och kontrollera att kolet kan röra sig utan större motstånd. Passa på att torka rent
avtagarringen försiktigt genom hålet samtidigt som motorn roteras.
Smörjning. (Var 3.000 miles (4800 km = ca 500 mil)) Brytarkammen smörjs via en liten filtbit i
brytarhuset. För att nå filtbiten lossas skruven A (Fig 21) som håller brytararmen, tag bort
hjälpfjädern C och brytararmen. Skruven B håller filtbiten kan nu lossas. Lossa samtidigt skruven D
som håller brytarplattan så att stången som trycker på brytararmen kan kontrolleras och smörjas lätt
med tunn olja. När allt åter monteras var noga med att vända hjälpfjädern C monteras ytterst och
rätt vänd.

Fig 21 – Brytarspetsarna på magneten

Byte av Tändkabeln. Om tändkabeln visar tecken till sprickbildning eller dåligt skick byts denna
mot en ny 7 mm gummiklädd högspänningskabel (tändkabel). Anslutningen mot avtagaren (pic-up)
flyttas över till den nya kablen och brickan träs på kabeländan som skalats ca ¼” ( 6 mm) och
kardelerna viks runt prickan. Skruva in den nya kabeln mot avtagaren.

Lampor
Strålkastaren. För att komma åt hel/halvljus-lampan och parkeringslampan lossas kromringen på
strålkastaren genom att skruven på ovansidan lossas. Tag ut strålkastarinsatsen med kromringen
genom att lossa den uppifrån. Hel/halvljus-lampan kommer man åt genom att lamphållaren trycks
inåt samtidigt som den vrids åt vänster. Tag ur lamphållaren och byt den felaktiga lampan. När den
nya lampan sätts i så placeras uttaget i lampan mot förhöjningen i hållaren. Sätt tillbaka hållaren
mot spåren och tryck innåt och vrid åt höger. Parkeringslampan sitter intryckt i strålkastarinsatsen.
Sätt tillbaka strålkastareinsatsen mot lamphuset genom att underkanten av kromringen sätts på först.
Med Lucas förfokuserade lampor (prefocus bulbs) är lampans fokus inställt från fabrik och ingen
vidare fokus-justering är nödvändig.
Ställa in strålkastaren. Bästa sättet att ställa in strålkastaren är att stå med motorcykeln riktad mot
en ljus vägg på ca 25 fots avstånd ( ca 8 meter). Om det behövs lossas strålkastarens bultar lite och
justera lampan upp eller ned så att med helljuset på, en jämn ljusstråle projekteras rakt fram och
dess centrum på väggen skall vara i samma höjd som strålkastaren centrum.
Stoppljuskontakten. Påverkas av bakbromsens stag via en fjäder. Rengör denna regelbundet från
smuts. Smörja den med tunn olja då och då.
Bakljuslampan. Det röda lampglaset kan lossas genom att ta bort de två skruvarna i galset.
Reservlampor
Lucas nr

Watt

Hel/Halv-ljus

312

30/24

Parkering

988

3

Bakljus

384

6/18

Kabelanslutning för B.S.A. Strålkastarkåpa (Kohuvud).
När denna enhet är packad som en lös enhet (i.e inte installerad på framgaffeln, (vid leverans av ny
maskin), består denna av en strålkastarkåpa med följande tre delar anslutna:
Ljusomkopplaren, på vänster sida och har sju stycken anslutningar som är nummererade på
undersidan.
Hastighetsmätaren, har på undersidan anslutning för hastighetsmätarbelysningen mot
ljusomkopplaren. De andra delarna är trippmätarens nollställningsratt och hastighetsmätarkabeln.
Den senare går genom hela strålkastarhuset.
Amperemätare. Denna sitter på höger sida och har på sin undersida två anslutningar, den närmast
hastighetsmätaren är den negativa (-) och den andra är positiv (+).

Slut.
Fig 22 – B-modeller elschema (minusjord tidiga modeller).
Fig 23 – B-modeller elschema (plusjord, strålkastare med separat underlggande parkeringslampa)
Fig 24 – B-modeller elschema (plusjord, kohuvud, 1953-års modeller)
Fig 25 – B.modeller elschema (plusjord, kohuvud, 1954-55 års modeller)

Boken avslutas med en lista på Engelska återförsäljare av B.S.A. reservdelar. (Ej med i denna
översättning. - Övers Anm.)
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Tekniska Data BSA B-models 1946 – 1955
B32 Comp.
2 eller 3 ( 9 / 13,6 L)
n/a
3 ¼ (1,8 L)
n/a
1
8 (225 cc)
n/a
71
88
348
.003 (0,07 mm)
6.5 – 1
.012 (0,30 mm)
.008 (0,20 mm)

B32 G.S.
n/a
2 eller 4 (9 / 18 L)
n/a
5 ½ (3,1 L)
1
n/a
8 (225 cc)
71
88
348
*
*
.012 (0,30 mm)
.008 (0,20 mm)

7/16 (11,1 mm)
L10S
.020 / .018

7/16 (11,1 mm)
NA8
.020 / .018

*
*
.020 / .018

3/8 (9,5 mm)
L10S
.020 / .018

7/16 (11,1 mm)
NA8
.020 / .018

*
*
.020 / .018

Std / Sving
5.6 / 5.6
7.38 / 6.77
11.5 / 9.86
16.7 / 14.42

7.05
10.25
16.45
22.3

*
*
*
*

Std / Sving
5.0 / 5.0
6.59 / 6.05
10.3 / 8.79
14.9 / 12.9

5.64
8.24
13.2
17.8

*
*
*
*

3.25 – 19
3.25 – 19
17
22

2.75 – 21
4.00 – 19
20
16

*
*
21
22

3.25 – 19
3.50 – 19
17
18

2.75 – 21
4.00 – 19
22
16

*
*
21
18

Kedjor dimention och antal länkar
Primär 1/2" x .305"
Drivkedja 5/8" x ¼"
Motordrev (vevaxel) antal tänder
Växelådsdrev antal tänder

69
93
17
19

67
91
16
16

66 eller 68
97 eller 98
*
*

70
93
19
19

69
91
20
16

67 till 69
97 eller 98
*
*

Huvudmunstycke förgasare STD
Dito med luftrenare
Huvudmunstycke förgasare Monobloc
Dito med luftrenare

150
150
260
200

150
150
–
–

*
–
*
–

200
170
260
210

200
170
–
–

*
*
*
–

Bensintank kapacitet (gallons)
Bensintank kapacitet Svingarm (gallons)
Oljetank kapacitet (pints)
Oljetank kapacitet Svingarm (pints)
Växellåda kapacitet (pints)
Transmission kapacitet (fl. oz)
Transmission kapacitet Svingarm (fl. oz)
Borrning (mm)
Slaglängd (mm)
Cylindervolym (cc)
Ventilspel (kall) (in)
Kompressionsförhållande
Kolvringsgap Max (in)
Kolvingsgap Min (in)

B31
3 (13,6 L)
2 eller 4 (9 / 18 L)
4 ½ (2,5 L)
5 ½ (3,1 L)
1
2 (55 cc)
8 (225 cc)
71
88
348
.003 (0,07 mm)
6.5 – 1
.012 (0,30 mm)
.008 (0,20 mm)

B33
B34 Comp.
3 (13,6 L)
2 eller 3 (9 / 13,6 L)
3 eller 4 (13,6 / 18 L)
n/a
4 ½ (2,5 L)
3 ¼ (1,8L)
5 ½ (3,1 L)
n/a
1
1
2 (55 cc)
8 (225 cc)
8 (225 cc)
n/a
85
85
88
88
499
499
.003 (0,07 mm)
.003 (0,07 mm)
6.5 – 1
6.8 – 1
.012 (0,30 mm)
.012 (0,30 mm)
.008 (0,20 mm)
.008 (0,20 mm)

B34 G.S.
n/a
*2 eller 4 (9 / 18 L)
n/a
5 ½ (3,1 L)
1
n/a
8 (225 cc)
85
88
499
*
*
.012 (0,30 mm)
.008 (0,20 mm)

Ventiltider (STD) Insug öppnar 25 grad före ö.d. Stänger 65 grad efter n.d.
Vintiltider (STD) Avgas öppnar 65 grad före n.d Stänger 25 grad efter ö.d
Tändpunkt högtändning, kolv avstånd från
övre dödpunkt i (in). Brytare öppen .002 in. ( 0,05 mm)
Tändstift
Tändstifts gap Min/Max (in)
Växellådsutväxling
Fyran
Trean
Tvåan
Ettan
Framdäck
Bakdäck
Däckstryck** (p.s.i) Fram
Däckstryck** (p.s.i) Bak (Solo)

* Se särskilda anvisningar för Gold Star Modellerna.
Note: ½ Pint = 5 fl. Oz = 8 matskedar.
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** Notera – Rekommendera däckstryck är baserade på Comp. Modeller med stel ram och andra 'B'-modeller med plunger
ram (förutom Gold Star) med en förare vikt på 140 lb. Om förarens vikt överstiger 140 lb ökas däckstrycket enligt följande:
Framdäck: med en lb per sq in var 28 lb ökning över 140 lb. Bakdäck: öka en lb per sq in för varje 14 lb ökning över 140
lb. Om maskinen är försedd med sving armsfjädring (8 lb tyngre maksin), eller annan extra utrustning, passagerare eller
bagage bör den aktuella lasten för varje hjul kontrolleraqs och däcktrycket ökas därefter i övernstämmelse med Dunlop's
anvisningar.
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