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HANDBOK

B - modeller
M - firodeller

B.S.A. Motor Clcles Ltd. iir viirldens största Producent ay fyrtaftsgtotolcyklar. I Sverige åir f.n. (1957) i runt tal 8.000 BSA-motorcyklar i bruk, och
varje år säljs i detta land flera maskiner av detta åin av något annat InarKe pa

+taktsområdet.

Denna handbok omfattar B- och M-modeller' En översikt av de i Sverige
mest kända BSA-modellerna lämnas

hiir nedan.

C 11 G och C 12 med 250 cc toppventilmotor, zl'viixlade.
Äldre C ll-typer med tre våixlar iir fortfarande i siort antal i bruk. 250 cc

C-modeller: TvD

modell C lOi-samma grupp har sidveDtilsmotor.

B 3t 350 cc och B 33 500 cc med toppventilmotore-r-.. {.v
den sistnåirnda är "B 33 Standard" av iildre årsmodell utan bakhJulsfjädring: "B 33 Swing- har svängarmsfjädring-och "B 33 Superswing"
svängarmsfjädring och fullnavsbromsar. Till B-gruppen hör.-ocKsa oe
beröäda sfortma-skinema 350 cc'B 32 Gold Star"-ocli500 cc]B-!4 Gold
Star" sami 500 cc 'B 34 Competition". Det kan nämnas, att B 33 iir den

B-modeller: Typ

mest förekommande 4-taktaren

i

Sverige.

M-modeller: Typ M 20 500 cc och M 21 600'cc med sidventilslnotorer. Till denna
grupp noiöckså M 33, som har ram av M-modell men toppveDtiknotor av
B-modell.

A-modeller: Medan alla de föregående har encylindriga motorer, iir samtliga
A-modeller tvåcylindriga. Typ 'A 7 Twin" 500 cc har det vanliga standardutförandet, medan 500 cc "A 7 Shooting Star" har ett för högr.e. p.restatlon
trimmat irtförande. 500 cc "Star Twin"år en äldre föregångare till "Shooting
Star". 650 cc "A 10 Golden Flash", kåind bl.a. som polismotorcykglr åir
berömd för sin snabbhet och sina ut'omordentliga köregenskaper. 650 cc
"A 10 Road Rocket" åir en högtrirnmad version av "Golden Flash".

Utförlig beskrivning med datauppgifter om de moderna BSA-mo-dellerna
Annsl våtlU-usiiJraOe pröspett, lom fiflfandahålles av återförsiiljare i alla delar
av landet samt av generalagenten
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Belysningsströmbrytare. Liige
Läge

Det iir nödviindigt, att föraren görsig så väl förtrogen meddeolika malrövreringsorganen, att harr kan sköta dem "automatiskt". De visas schematiskt på
neianstående bild. I de flesta fall är manövreringssättet sjiilvklart, menföljande
påpekande kan vara föraren till hjiilp.

|

och bakljus.

-parkeringsH:Heloch bakljus.

Styrbromsratten lossas medelst vridning åt vänster, tilldrages medelst vridning
åt höger.
Tändningsreglage. För högtändning skjut spaken framåt, för lågtändning drag
spaken bakåt. (På mod. tidigare än 1955 är förhållandet motsatsen.)
\_

Kopplingshandtag. Förurkoppling tryck in kopplingshandtaget.
Ventillyftarhandtaget påverkar avgasventilen vid tryck inåt.
Blänilningskontakten är placerad t.v. på styret.
Bensintanklock. För att öppna locket, vrid åt vänster tills spärren tar emot.
Tryck ned och vrid åter till vänster så långt som möjligt, varefter locket lyftes
upp. Locket påsåttes genom att trycka nedåt och wida åt höger så långt det går.

Hartighetsmåtare

lelpningrnömb,rytare
Styrbromsratt

Amperemätare

Bromspedal. Genom trampning med foten påverkas bromsbackarna bak genom
ett bromsstag eller en wire.
Amperemätare. Vid körning skall visaren a[tid ligga över O-läget mot *.

Styrhwu&lls

Luftreglage. Lufttrotteln är öppen, när spaken dragits helt bakåt.
Signalknappen iir placerad på styrets högra del,
Frambronshandtag. Genom att trycka handtaget inåt, påverkas frambromsen.
Gashandtag. Gastrotteln öppnar när handtaget vrides bakåt.

Luftregläge
Signalknapp

Fotväxelspak. Lyft pedalen för v?ixling till lägre växel och trampa ned den för
växling till högre (se "Igångsättning och viixling").

Tåndningrreglage
Frambrom*tandtag
Kopplingsbandtag
Gashandtag

Ventillyftare B-mod.

leavstängning intryckes 6-kantmuttern,
Den övre delen av kranen har en arm med vilken reservtanken öppnas,
när armen vrides på "RES". För normal körning skall kontrollarmen givetvis
icke stå på RESERV.
Flödarknappen (syns ej på bilden) sitter ovanpå förgasarens flottörhus.

Växelspak

Blåndnlngskontakt

Iordionukt A-mod.

Oljepåfyilningslocket avskruvas åt vänster och påskruvas åt höger.
Kickstartspedal. Se "Start av motorn".
Bensinkranen finns på tankens bakre del. Den har en räffiad mutter och en
6-kantmutter. För bränsletillförsel tryckes den fäffiade muttern in, för bräns-

våxel

KORNING

0-läge
Högre våxel

Eemlarrnklod
fyllningslock

Blonrpedal

Benslnkran

Kicl$tart

Fig.

1.

Manöverorgan.

(Jordkontakt finns ej på Bac.h M-morleller.)

Start av motor
Balanseringen av maskinen underlättas, om man ställer sig grensle över
den, när man startar. Kontrollera att växeln ligger i friläge, d.v.s. mellan I : a
och 2 : a växeln. (Observera: om växeln är inlagd, kommer maskinen att föras
framåt, när kicken trampas ned.)
När motorn är kall, skall förgasaren först flödas. Stäng luftreglaget, sänk
tändningen något och vrid på gas en aning. Tryck nu ner kickstartpedalen,
tills Ni känner kompressionen, tryck in ventillyftaren och trampa ner kicken
ytterligare, tills kompressionläget just passerats, släpp ventillyftaren, låt kicken
återgå till toppläget och trampa så kicken kraftigt nedåt.
Detta sätt att starta bör alltid användas, då motom härigenom roterar
över flera kompressionslag.
Vid start av kall motor skall lufttrotteln vara stängd. Vid start av varm
motor skall lufttrotteln vara öppen. Under körning skall lufttrotteln normalt
alltid vara öppen.
Tändningsreglaget, skall vid normal körning alltid stå på högtändning.
Är maskinen mycket tungt lastad, kan tändningen emellertid sänkas en aning.
Rätta skötseln av detta reglage kommer med erfarenheten,

"Tt,

Iglngsätttring o. vldlng
1 : a viixeln. Tryck in kopplingshandtagpt (d.v.s. urkoppla) och för
våixelspaken uppåt till högsta läge.- Om man märker svå{eheter alt-lägga in I : -a
våixeln-. nåir mölorn går på tomCång, för maskinen framåt och bakåt och vidhåll
ett lätf tryck på viixelspäken, tills Ni känner att viixeln går in. Drag.på, gas ,en
aning och släpp sakta-koppiingsreglaget. Iåt maskinen accelerera till lämplig
hastighet. 2 I ä våixeln. Stryp gasen, tryck in kopplingshandtaget, tråmpa
våixelipaken nedåt, släpp sakia tsopplingshandtaget helt och dra samtidigt på
gas. J : e och 4 : e växeln: samma förfarande.

Om kulventilen C (Fig. 2) skulle fastna i sitt säte, ståinges returvägen för
oljan till tanken. För att rätta till felet, avlägsnas täckplattan B under pumpen,
en ståltråd stickes in i ventilöppningen, så att kulan lyftes. För att kontrollera
att oljan cirkulerar i smörjningssystemet, tar man av påfyllningslocket på
tanken, medan motom är i gång. Man skall då kunna

se

olja spruta från vevhusdts

returrör.

Att växla från högre till lägre vårel. Stryp

gasen något, tryck in kopplingshandtaget och för växelspaken uppåt, tills växeln går in, släpp sakta kopplingshandtaget helt och drag samtidigt på Sas.

Oljeror

till

vipparmarna

NKöRNNGEN
i

Inkörningsperioden åir den viktigaste motoros liv. De första 150 milen
måste maskinen köras försiktigt. Det åir betydelsefullt, att maskinen köres in
rätt med hänsyn till dess framtida prestationsförmåga, hållbarhet och bränsleförbrukning. i(ör aldrig med fullt gaspådrag i någon våixel utan använd endast
halv trottelBppning. Kör in maskinen på icke alltför backiga vliear. Lå! al{ng
hastigheten dvbrskiida 60 kmltim. Växla ner i backar och snäva kurvor. Undvik
segdåsDing av motorn. tåd ej motorn gå för lilnge, när maskinen står stilla,
ky:lningen blir nämligen då ej så effektiv som under körning' Kontrollera
emellanåt att alla muitrar och skruvar åir ordentligt åtdragna.

Håll oljetanken viil fylld under inkörning. Snålhet med olja kan stå Er dyrt.
Man måste
Körning med för låg oijenivå
-blott medför, att oljan blir för varm.
smörjer utan även kyler, och en ny motor blir
ihågkomma. att oljan ej
alltid varmåre än än vål inkörd såäan. Efter de försia 25 milen skall oljan
procedur efter
avtappas,
-mil,- ny olja påfyllas och filtret rengöras, Upprgpa denna är angivna
i
100
olh ilarbftår varje 200: e mil. Rätta oljesorterna
"Smörjningstabellen"

i

Retunör

slutet av handboken.

Oljekanal tiU

rekommenderas toppolja i bensinen. Även senare, om
sprithaltiga bränsl-en användes, bör toppolja begagnas. Vid oUebyte spolas
vbvhuset med sköljolja, innan ny olja påfylles.

Vid inköming

vevstakslager
'tlll\t*,u,,"t"'

SMöRJNINGSSYSTEMET
Smörjningssystemet för motorn åir av torrsumplyp (IiC. 2 och 3) och
regleras gbnom ån dubbel kugghjulspump, som är placerad i vevhusbottnen.
Aila olieväear är invändiga utom tillförsel- och returrören från tanken samt
oljemaining?n till vipparÄarna. Oljan flner genom ett filter från tanken till
oljepumpen förbi trycliventilen till kamhjuleu och genom den ihåliga motoraxeln
till vevlagret.

Efter att ha smort vevlagret cirkulerar oljan genom motorn

dimma; oljan rinner sedan genom ett filter till

i

form

av
vevhusbottnen, där den uppsamlas.

C återlöres den med returröret till tanken. På B- och
33-modellerna matas oljan till vipparmar och vipparmsspindlar genom ett
rör som förbindes med returröret vid tanken.
Genom kulventil

M

Kulventilerna. Om kulventilen A (Fig. 2) släpper igenom olja från tanken till
motorn, då maskinen står stilla, lossas skruven, som håller denna.ventil,-och
fjädern-och kulan avlägsnas. Rengör kulan och dess säte, och återinsätt dessa
delar. Om man vill försåkra sig om att säte och kula fungerar riktigt, lägger
man kulan i dess säte och knackar till lätt med en hammare, varvid man kan se,
om kula och säte passar väl tillsammans.

till

vevhuset

Kulventil A

Kulventiler

4

Täckplatta för

oljeflltret

Flg.2. Snöjningsystem

Oljepump

Oljefilter
has l-cyl. motor.

Urlufhing av ofetanken
hålles rent för att undvika övertryck i
Det åir viktigt,
-känatt urluftningsröret

förorsaka öljeHckage vid påfyltningslocket. Rensning av
tanken, vilket
röret kan lämpligen ske med en mjuk ståltråd.

Batteri. Kontrollera batteriet. Batterisyrans nivå skall hållas G7 mm över
plattorna. Vid påfylning användes alltid destillerat vatten.

Varje 150:e mil
Noven. Genom nippeln på navet intryckes fett. 3-4 tryck med fettspruta räcker.
Vid för riklig smörjning intrånger fett på bromsbanden med menlig inverkan
på bromseffekten som följd. Olja får icke användas i naven.

BREATHER TOWER

Styrhuvudet. För kontroll av styrhuvudet ställer man en låda eller dylikt under
vevhuset, så att framhjulet icke når marken. Sedan kontrollerar man Slappet
genom att rycka styret fram och tillbaka. Man bör också kontrollera, att
styrningen fungerar tillräckligt fritt åt höger och vänster. Vid behov justeras
styrhuvudinståillningen så som beskriveS på sid. 13.
ROCKERS

Bromsbackarnxs ankarhrllar oc.h kambultar smörjes med någla droppar olja.
8" frambroms smörjes med fettsprutan. En tryckning iir tillfyllest.

Kulventiler. Kulventilen tages ur och rengöres vid behov. (Se anvisningen
under "Kulventilerna" och illustration Fig. 2

A

och C.)

Ventiliustering. Ventilspelet skall kontrolleras, dli motorn åir
anvisning under "Ventiljustering" sid. 8 o, 9.)

kall.

(Nåirmare

Kopplingsarmen. Kopplingsarmen smörjes med fettsprutan. 2-3 tryck iir
tillfyllest. (Se Fig. 4.) Kontrollera spelet på kopplingshandtaget. Vid svårighet

att

lägga

in

viixlarna ljudlöst justeras spelet enl. beskrivning under

"KOPPLINGEN'"

Fig.3.

Oljetanken.

REGELBTJNDEN SKöTSEL
Varje vecka

Olietanken. Kontrollera oljenivån minst en gång i veckan. Låt den aldrig
siu-nka under nivåmåtket, sbm är anbragt på tankens utsida. Vid påfyllning
sicall tanken fyllas ungefiir till 3 cm under påfyltningslocket. (Om tanken fylles
helt, tränger överskottsolja ut.)

Däck. Kontrollera lufttrycket med lufttrycksmätare; vid behov
ringama till rekommenderat tryck. (Se tabellen "Tekniska data".)

pumpas

Undersök dåicken, avlägsna små stenar, metallpartiklar o.dyl', som fastnat.

VäxeMda. Kontrollera oljenivån, påfyll vid behov olja till rätt nivå, d.v.s. till
nivåpluggen på våixellådslockets bakre del. Påfyllningslocket finns på högra
sidan av våixellådan,

Fig.

Kontrollera och smörj
bromspedal

kopplingshandtag
och wirar

med några droppar olja

)r-or:e,

styrhuvud
sadelbultar

)

bakhjulsfjädring

)

lsmtirjes med några
bakre sidvagnsfäste
ur fettsprutan
fjäderlänkar för sidvagnens [tvck

Ke$or. Kontrollera
spelrum av 13 mm.

4.

Kopplingsatmens justering.

transmissionskedjans spänning. Denna kedja skall ha ett

Bakkedjan. Med hjulet på sin lfusta punkt i upphiingningen skall bakkedians
spel uppgä till max. 32 mm för modeller med teleskopfiädrinc och sviincärm.
På modeller med stel ram skall spelet vara max. 20 må.' & feaia" iUfaft-ai
angivet, skall den justeras,

Tåndstiftet. Tändstiften kontrolleras, rengöres och justeras, om så åir nödviindigt.
(se "TÄNDSTIFTET" sid. 16.)

Ventillyftarkam

Var 300:e mil
Oljetanken. Oljan avtappas, vilket går båist efter en körning då motorn ,ir var4.
Ddrefter spolai med st6tjoija elleitunn motorolja (icke bensin eller fotogen),
och ny oljå påfylles. Oe ietia oUorna återfinnes i-smbrjningstabell I. - Oljefittret
tvättai oirsörgifult i bensin elier fotogen och återinsättes, sedan-,det-torkat.
Plattan under-oljepumpen avtages, och-nätfiltret tvättas i bensin eller fotogen,
torkas och återinsättes.

Växellåda. Avtag inspektionslocket och oljenivåpluggen. Avtap-pningspluggen

under växellådan ikruvas ur. och den ganrla oljan avtappas, helst efter en körning'

då motorn är varm. Våixellådan spolas med sköljolja, och ny olja påfylles.

Påfyllningen sker genom inspektionslocket till den föreskrivnq-oljeniv-ån, d.v-.s.
tills olja-utträngei genom iivåhålet. På tidigare B- oq,h M-modeller fylles
olja tili underka-nteriav påfyllningslocket. Föreskrivna oljesorter och mängder
angives i smörjningstabellen.
Transmisslonsskyddet. Vid behov, påfyll motorolja. OUenivåplugggn på
transmissionskåbans sida tages ur iöf att undvika överfyllning.- Två-skruvar
i kåpans underliant iir rödmåhde. Om vi kallar skruven längst fram för.gr 1.,
så biir nr 3 och 5 oljenivå- resp. avtappningsplucg. Innan maskine-n lages i.bruk
igen, drages dessa s-kruvar ordentligt åt. Undeihela proceduren skall maskinen
sia ba ja-*n mark. Om man öveifyller oljebadet, [an slirning ar kopplingen
uppdtå.- Obs! Skruva icke i oljenivåplugden, förrän eventuell överskottsolja

runnit ut!

JUSTERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR
Motorn

Ventillyftaren måste alltid ha fritt spelrum för att gå k-lar - -från
20
vipparinen (på B-modeller och M-33) eller stötarkragen Oå
-.M ej
oid fU Zl) Sä fig. 5 och 6.)-I annat fall uppstår oljud i motgm. Finns
spelrum, lian avgäsventilen icke stänga och blir därigenom bränd.. Justeringen
p? B-mödeilemf och M 33 försiggåi vanliSvis medhjälp av-en justerskruv.i

Fig.

6.

Justeringar av ventilspel på B-modeller.

Ventiljustering. Vid justering av ventilspelet måste först kontrolleras att
ventillyftarens inställning air riktig. Därefter avtages inspektionslocket för
ventiljustering samt även tändstiftet. För att kontrollera ochjustera ventilspelet
iir det på grund av den särskilda utformningen av kammen nödvändigt att
iakttaga följande anvisningar: motorn vrides, tills insugventilen är helt stängd.
Detta är rätta läget för att kontrollera och justera ventilspelet på avgasventilen.
Man vrider sedan motorn åter något framåt, tills avgasventilens spel eliminerats.
Obs I Avgasventilen får ej öppna. Detta är rätta läget för att kontrollera och

justera spelet för insugventilen.

vipparmskåpan, Ventillyftararmen åir fastsatt på -sin axel medelst splines .och
käd avtagaioch åter an6ringas i rätt läge. På modellerna M 20 och M 2l sitter

justerskruven på sidan av ventilhuset.

Ventilsrpel
-*l

I
-Tl
Ventill'yftarhwud

Låsmutter

rl

Ventillyftare

VentillyftarkammelB

v enduyftar€

spelrum

Fie.

5. Ventillyftaren

och dess funktion på moil M 20 o.
8

M

21.

Fig.

7. Ventiliustering.
9

För B-modeller och M 33 åir det tillrådligt, att lyfta stötstången något. med
finsarna. innan man inför ett bladmått för kontroll av venti-lspelet (angivet i
äääiäGtienl. eljest kan stötstångens tyngd förhindra en korrekt införing av
bladmåttet oöh ge orsak

till

felaktig ventiljustering.

Den egentliga justeringen företages- på så sät!, att låsmuttern F Gigr Z)
lossai genoä ati män meden nyckel- håiler .ventillyftaren om den flata delen,
ääär-"örtittvttarhuvudet A sknivas uppåt eller neiåt. Nåir spelet är rätt, skall
låsmuttem drägas åt mot ventillyftarhuwdet. Spelet kontrolleras en gång tlll'

Kanhiulsinstilllning
Om dreven av någon anledning måste tagas ur bör ihågkommas, att motordrevet och kamdreven är märkta för att kunna rätt monteras. Då kammarna
åir utbytbara, finns på båda dreven dubbla märken. Strecket gäller för insu€ningskammen och punkten för avgaskammen. (Se Fig. 9,) Det kan bli
nödvändigt att vrida motorn några varv, tills märkena kommer i de rätta lägena'

innan inspektionsluckan sättes på.

När man erhållit rätt ventilspel, hålles justerskruven fast, och låsmuttern
åtdragei. Slutligen koutrolleras s-pelät en gåne till för att förvissa sig om, att
ingeniing iindrats under åtdragningen.

Fig.

9.

Kamhjulsinståillning, B-och M-modeller.

HJTJLNAVEN

I

de flesta BSA-modeller användes kullager. Dessa fordrar ingen justering

utan endast regelbunden smörjning. Nedan följer speciella anvisningar för

Fig.

8.

Demontering aY magnetdreY.

naven på de olika modellerna.
På modeller med koniska rullager (timkenlager) sker justeringen på följande
sätt. Yttre muttern A, Fig. 10, lossas. Iåsmuttern B lossas, varvid man samtidigt
håller en nyckel på inställningshylsan C. Diirpå skruvar man in denna så långt,
att inget spelrum finns, och därefter ungefär ett tredjedels varv tillbaka. Hjulet
roterar då med ett knappt miirkbart spel. Inståillningshylsan C hålles nu med
en nyckel mot vilken låsmuttern B åtdrages. Innan den yttre skruven A åtdrages,
kontrollerar man spelet åinnu en gång.

TändntngsinstäIning

Avbrvtarmekanismen. Yttre kamhuslocket avtages. Muttern, som håller
mairietdrevet, avskruvas. Drevet lossas med en avdr?gare-eller !1+des ut med
två-skruvmejs'lar. Men man måste gå försikligt_till väga..I(om ihåg att d.revet
sitter oå en ilät kona utan kil och att användandet av en riktig avdragare är att

id;a.Atft"-för

andra

verktyg. Motorn vrides, tills kolven.nått övre dödpunkt-

iiåsJi i-kompressionstakten, värefter den vrides tillbaka, tills kolven nått den
puikt, som för resp, modeller framgår av datatabellen.
Därefter wides avbrytaren medsols, tills kontakterna just börjar öppna.

högtä-ndning_. Seda,n-pressas drevet åter
fandninisreglaget skall hårunder stå på
-omsorgsfullt.
lnnan kåpan monteras på,
pa-rin-täna] oöh muttern åtdrages

kontrolleras'tändinstellningen en gång till.

Med uttrycket 'lust börjar öppnq" i ovanstående anvisnilgar menas, att
avstå-nfi meifan Urytärspetsaina iclie får överskrida 0,052 mm. Rätta avståndet
i fullt öppnat läge ligger mellan 0,26 och 0,31 mm'
Justering aY brytarspetsama

B-och M-modeller. Motorn vrides, tills brytarspetsarna öppnats helt' Den
rörliea brvtarspetsens låsmutter lossas och skruvas, tills rätta avståndet uppnåtts
(se dätatabeU). Låsmuttern drages åter till.

l0

10. Justering av hiulnav med koniska lager.

I

framnavet på alla B-modeller användes kullager, vilka, som nämnts,

endast behöver regelbunden smörjning.

Baknavet på modeller med stel ram har justerbara rullager. Justeringen
företages som beskrivits i det föreg. (Fig. 10,) Baknavet, som sitter på B-modeller
med kolv- eller svängarmsfjädring, har rullager, som ej behöver justeras.
kullager. Baknavet på modeller med stel ram har dock
M-rnodellerna

hr

justerbara rullager. Justeringen sker enl. föreg. beskrivning, men här sitter

lossar man låsmuttrarna och drar lätt åt muttern B. Det är viktigt, att var
och en av de sex inställningsskruvarna åtdrages växelvis för att upElå ett jännt
fördelat tryck. I annat fäl kantrar skivorna mot varandr-a, vilket. medför
slirning elör hugg i kopplingen. Efter företagen justering trycker ma[in kopplingsarmen ocf-widei-kopplingen runt med hjtiJp av- kicken.. Den yttre
kolpfingsskivan (tryckplattåi)skåil
-fa[ät, jusieras då löpa parallellt med de andra skivorna.
de enskilda fjädrama, tills skivorna löper
Oå'det'ta icke iir
parallellt.

hellan låsmutter och inställningsmutter en dammkapsel, som måste avlägsnas,
innan justering kan verkställas.

BROMSARNA
Fullnavbromsar. Bromsarna justeras genom widning av ankarbulten, som är
lagrad i bromsskölden. Vid justering anbringar man en nyckel på justerskruvens
fyikantiga huvud och vrider medsols för att eliminera slitaget på bromsbeläggen.
Justeringen är fjäderbelastad, vilket märks genom knäppningar under
vridningen. Vid justering skall verktyget först vridas så långt det går, och
därpå vrider man tillbaka ett till två "hack". Denna justering företages, n?ir
maikinen står på centralstödet och hjulet icke har markkänning.

STYRHI.IVUDET
placera en låda eller ett block under
Lyft upp framhjulet från marken,-slyrhuvudets
låsmutter

vevhuiet. Lbssa daipå styrbromsen.

B

(Se Fig. 12)

avskruvas, och låsbulten C lossas.
Inställningshylsan E åtdrages, tills glappet helt eliminerats' Efter.justerin-g
åtdrager man lås'6dten C och pås'kruvai låsmuttern B. Om muttern drages till
för hårt, går styrningen trögt och styrlagren deformeras'

Vanliga bromsar. Frambroms justeras på bromswirens justerskruv.
Bakbroms justeras på bromsstagets bakre del genom en vingmutter. Bromsarmen på såväl bakbroms som frambroms sitter fästad på splines och kan flyttas
ett hack, varigenom ytterligare justering ernås.

KOPPLINGEN
Justering av koppling. Justeringsanordningen (se Fig. 4) åtkommes genom att
avtaga öljepåfyllningslocket på växellådans ytterlock och består.av,en justerskruv A, som år inskruvad i kopplingsarmen. En låsmutter B håller fast justerskruven i dess läge. Justerskruven trycker på en kula, som i sin tur ligger an mot
kopplingsstången. Kopplingsarmen måste alltid vara inställd så, att ett.litet spel
finns mellan justerskruv, kula och kopplingsstång, för att kopplingsfjädrarnas
hela tryck skäll verka på de drivande och drivna lamellskivorna. -Om ej tillräckligi stort spel finns, tenderar kopplingen att slira. Detta medför en överhettning av kopplingen och förstör densamma.

l
I

Kopplingsfjädrarnas tryck. Efter att maskinen har körts en längre tid, blir,det
nödtänaligi att öka trycket på kopplingsfjädrarna. Först avtappas oljan,
därefter avtages transmissionskåpan. Härigenom frilägges kopplingen' Nu ser
man, att lamelskivorna sammanpressas av fjädrar, vilkas tryck bestämmes,av
läget på muttrarna B och låsmuttrarna A (Fig. ll). För att höja fjädertrycket

Fig.12. Framgaffel och styrhuvud.
FRAMGAIT'ELN

Fig. 11. Justering av kopplingsfjädrar.

Teleskopgaffeln fordrar ingen justering. Fö-rutom den självklara. kontrollen av skiivar och muttrar, bähöver man blott tillse, att oljenivån (se tabel! !
för den hydrauliska dämpningen är den rätta- Om gaffeln- efter lång körning
tenderar ait slå i botten, lian detta vara anledning att fylla på olja.
Vid påfyllning avlägsnas den stora sexkantiga muttern A (Fig. 12) oclt
avtappnirigsskruven tnig. 13) på vardera gaffelbenet. Oljan avtapp-as,--varp.3
avtab'pninEsskruven meii fiberpackning åter inskruvas och ny -oJja påfylles till
föreifriven nivå (se datatabell)-. Tillse att fiberpackningen är felfri. Qn{e1 inga
förhållanden får'gaffelbenen fyllas till brädden, då dämpningen i s4 fall icke
fungerar. De rättä oljesorternä finns angivna ismörjningstabellen. Oljebyte och
rensköljning av gaffelbenen skall göras efter varje 1000:e mil.

l2

l3

Svtneamsfjädring. Bakre upphängningen omfattar två stötdåimpare, yardgrg
med-en heit och-håUet inkäislad trvclfjäder och en automatisk, hydraulisk
dämpningsanordning.

H€€

Fig. 15. Brkhiulsfjäitring, svängrm.

Fig. 13. Avtappningsskruv på framgaffeln.
BAKHJULSF.TTONTNC
Kolvtypfjädring. För att demontera bakhjulsfjädringen avtages först bakhjulet.
Sedan avtages ljuddämparen genom att fästbulten avskruvas. (Fig. 14.) Klämbultarna A och B lossas och muttern C avskruvas,
Centerröreq kan sedan utknackas underifrån och dragas ut genom de öwe
Aterstäende delar kan sedan dragas rakt ut för-att ytterligare
öppningarna. Återstående
av delarna måste man hålla noga reda på deras
demonteras.
dömonGras. Vid isärtagning
isärtagni
inbördes placering för att kunna hopmontera dem rätt, Hjulaxelfästena är
förbundna med lagerbussningarna genom klämbulten D. Dessa tre delar utgör
en fjädrande teleskopenhet. Hjulaxelfästena kan tagas av lagerbussningarna,
eftef att klämbultarna D avtagits. Lägg märke till att var och en av dessa bultar
ingriper i en fördupning i lagerbussningen och att även de undre bultarna A
griper in i liknande fördjupningar på centrumröret. Största uppmärksamhet
med dessa detaljer måste iakttagas vid hopmonteringen.

Justering av wängarmsfjädrlng. Fjädrarna är justerbara i.tre olika lä-gen för
varieran-de belastning. (Se Fig. 15.) På den fabriksnya maskinen är inställningen

i resel oå det lägsti hacket för niinsta belastning, som illustrationen visar till
veoÄter. Om håriiare fjädring fordras (beroende på förarens kroppsvikt och/eller
väeförhållanden), kan justering ske på några sekunder med hjälp
nyckeln i verktygButrustningen.
Svängarmens lagring behöver ingen smörjning, då densamma iir lagrad i
silentblock.
Hela bakhjulsfjädringen kan avtagas från ramen efter att öwe och nedre
fästbultarna aviägsnats, Tillse att gummibutrertarna i övre och nedre fästet åir
hela. Dessa är nämligen utsatta för stora påfrestningar.
RÄMEN
Ramen kräver ingen särskild skötsel, såvida den ej skadats' I så fall måste
den mycket omsorgsfullt kontrolleras hos fackman och hjulinstiillningen justeras.

SOTNING

Sotning av motorn bör företagas med jiimna mellanrum, t.ex. var 1500:e
mil. De teclen. som tyder på en stark förekomst av sot, är en ovanlig "hårdhet"
i motorns gån'g, knackniigar vid hård belastning, oregelbunden gång eller
effektminskning. Sotningen bör ske på följande sätt.
Demonterlng av cylinder
Bensinröret avtages. Demontera sexkantmuttern, som förbinder bensinröret
med övre ändan av flottörhuset. Förgasaren avmonteras, genom att muttrarna,
som håller densamma vid fliinsen, lossas' Likaså avtages avgasröret. Tändstiftet skruvas av. Cylindertoppen avmonteras genom att lossa dragstängerna,
som sammanhåller topp och cylinder med vevhuset. Lägg sedan ett rent- tygstycke
över kolven och vevhusöppningen och tag itu med cylinder och cylindertopp'

Cylindertopp och kanaler
gar från cylindertoppen. (Kom ihåg att en lättAvlägsna alla sotavlagringar
Llltooo lätt kan
senom oförsiktighet med rengöringsverktyget.)
metalltopp
kan skadas genom
Rentorkla omsorgsfullt cylinderlopp och topp, så att alla sotpartiklar verkligen
avlägsnas.

Rengör även ventilerna från avlagringar, som övervägande finns på

ventiltallrikarna.

Undersökning av ventilema

Fig. 14. Bakhiutstjädring av kolvtyp.
l4

En undersökning av ventilsätena upplyser snabbt, huruvida ventilema
behöver slipas, Anliggningsytorna åir från början likformade och av samma
t5

bredd både på ventiltallrik och cytindertopp, Det iir vanlist. att insucventilerna
bibe.håller sig- !.o-m. efter lång-körning,- varför här endäjt behövs-en snabb

lnslpilng

med finkornig pasta.

Avgasventilerna däremot kräver mera omsorg. Är sätena endast blåanlöpta.
kan även-dessa slipas in med finkornig pasta. Om maskinen skötes omsorgsfuli
och ventilerna tillses med jämna mellanrum, torde inga svårare skadoru-ppstå.
Om ventilsätena emellertid visar allvarliga skador, måste de fräsas. Svårare
förstörelse kan orsakas av felaktigt ventilspel, felaktig bränsleblandning. för
låg_ tändning (qe undcr rubriken Tiindningsinstälning). Om en avga#entil
befnner sig i dåligt skick, bör den iordningställas av fäbkman. Hiinväid Eder
alltid till auktoriserad återförsäljare.

Elektrodavståndet (gnistgapet) bör då och då kontrolleras. Detta skall
uppgå till 0,45-0,50 mm.-Jusiering företages på så sätt, att man böjer.den yttr.e

Mai får aldrig försöka att böja mittelelektroden' Specialverktyg
för dennajqstering bör anvåindas (Fig. l7).

efeictroden.-

Slipning av ventilerna
Fördela litet slippasta på ventiltallriken och återför ventilen i sitt säte.
Anbringa en lätt fjäder undei ventiltallriken. Med hjälp av ett lämpliet verktvg
snurras ventilen omväxlande med- och motsols. Med lamna melian-rum låiei
man fjädern lyfta ventilen och iindrar samtidigt ventileds läge i sätet. Fortsätt
tills en jämn, matt yta.framträdgr runt sätet. Det finns två örters slippasta, en

grovkornig och en-fi.nkornig. lir ventibrna i gott skick, användesToit hån
lV ventilerna i sämre skick, användes först grovkornig
pasta och diirefter slutslipas med finkornig. Den girovkorniga pastan-skall försi

finkorniga pastan.

omsorgsfullt avtorkas, innan man övergår till finkornig. Om ej tiltfredsställande
resultat nås, bör fackman, anlitas.
Ventiltallriken, sätet. skaftet och kanalema rentorkas enrndlist. varoå
monteringe.n verkställes. Man bör smörja ventilskaften lätt-med ridtoro[ia,
rnnan oe sanes I styrungarna.

rÄNosrurnr
Rätt slag av tändstift är av största betydelse för maskinens perfekta såne.
och därför är det av högsra vikt att tillse, ätt man alltid får ratf tändstifistvö.
Härvid bör man alltid följa generalagenteni rekommendationer. Se datatabefläir.
Varje 150:e mil tages tändstiftet av för undersöknine. Om avlaerins
på-tråi"ffas, bör tändstiftet omsorgsfullt rengöras, lämpligen genom sandblästiing]
gch förgasarinställningen kontrolleras. En oavbruten änvåndning av b$altiäi
bränsle kan också förorsaka avlagring---en sådan avlagring åir grå-fiirgad.

Fig.

17.

För iustering sy elektrodavstånd.

Vid montering skruvas tiindstiftet i med handen så långt det går,, varpå
åtdragning sker med tiindstiftsnyckel. Endast sådan bör användas, för att
undvrta s[ada på tåindstiftsisolatorn. Under inga omstiindigheter får skiftnyckel
användas.

Avlagringar av smuts, sot, färg, damm o.s'v. på isolatorn avtorkas regelbundet med en ren trasa.

röncls^mnN
Så länge motorn arbetar tillfredsställandc, röres icke förgasaren., Rätt
tomgångsinställning har företagits vid fabriken, men beroende på lokala,

klimatisla förhållanden och varierande bränslekvalitet kan trottel.iusteringsskruv
och tomgångsskruv behöva justeras, vilket kan utföras av föraren. Genom att

skruva tömgångsskruven inåi, erhållår man en fetare blandning, genom skruvning
utåt blir bländningen magrare. En fetare blandning ger en mera långsam och

lugn tomgång, medan en mqgrare blandning höjer motorvarvet.- Vid justering
av tomgången skruvas tomgångsskruven först inåt så långt det går och därefter
utåt. tills iätt motorvarv erhålles. Med trotteljusteringsskruven kan trotteln

höias och sänkas. Reaktionen av inställningen är mycket markant, och föraren
kohmer snart underfund med vilken inställning, som är den rätta. Förare, sotrl
företrädesvis kör med låg hastighet, börundvika för fet briinsleblandning, då
detta i liingden leder till onormal sotbildning och hög bränsleförbrukning'
Blandningen för köming kan endast ärrdras genom att justera nålens
höjdläge i gastrottetn eller genom att sätta in ett,huvudmunstycke av andan
storlek. Dy-lika ändringar bör endast företagas av fackman.

LTATRENAREN
Fig. 16. Tändstift.

Elektrodavstånal 0145- 0,50 mm.
t6

Luftrenaren måste regelbundet isärtagas och rengöras. Luftrenare av
torrfilter$p tvättas i bensiooch torkas noga före återinsättningen. M€d luftr€nare, soå-har metallfilter, förfares på samma sätt. Dock doppas filtret eftcr
tvätfningen lätt i motorolja, som fåf rinna av före eterinsättandet.
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Trottelfitder

Ga!tlottet

Lnftuotal
L&fjrdcr
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nll

Muutyclcblocl

Flberpackntng

Fltld$korpp
Blandnlngekammare

Flottörnll
ro

,

LuftJtrstenkruv

Trotteljurterskruv

Fig. 19. Kopplingsschema.
Flottthkåmm$s
N!lmunstycke

Tomglngrmurutycke

HlUaFe fttr nllmunstyckc
HuvudmurutYclte

Stop Tail Lamp:gtopp- och baklampa
Snap Connectors: snabbkoppling
Horn Push : signalhornsknapp
Stop Lamp Switch: bromskontakt

Ammeter:ampöremätare
Parking Bulb

fig. 18.

:

parkeringslampa

Main Headlamp Bulb: strålkastarelrrmpa
Dipper Switch- avbländningBkontakt

Monoblockförgasrre.

Lighting Switch: belysningsströmbrytare
Control Box:relä
Magdyno:magnetapparat och gpnerator
Speedometcr

:

hastighetsmätare

TEKNISKA DATA

MAIN
H€AoI-AMP

348

Cyl. vol. cc
Cyl. diam./slael. ..
Hkr/varvantal
Kompressionsförh. ..

guL!

71x88

l7l5500

6.5:l

Max-hast. km/tim

HORlrl

Pulill

t

110

Ventilolac. o. -tider: ..
Insrig öppn. f. öDP-läg. ..
Insug. st. e. NDP-läg.
Avgas öpp4, f. NDP-läg.
Avg. st. e. ODP-läg.
Ventilspel mm kall m.:
Insug
Avgas

Tåndstift KLG'typ:
Elektrodavst. mm

..

I
23l55OO I
6.5:l |
t2s I
OHV

25"
65"

65.
25"
0.08
0.08

Tändning:
Förtändn. mm f. ODPJäg.
Max-avst, mm, bryt. kont.

499 |

85x88

25"
65"
65"
25"
0.08
0.08

496

82x94
tZ42ss
4.9:t
100

SV
25"

591

82xll2
rs/asoo

4.0:1
105

sv

650

250
650
650

25"

25"

65'

o.25

0.30

I 1.1

0.31

F80
0,45-0,5

Förgasaretyp:

AMALNT ..

Monobloc Nr
Gastrottel Nr
Huvudmunstycke

240

250

30

30

30

Nålmunstycke
Bränsle 1./100 km.

1065
3.5

,

,,

2"aa

l-an

14.42

Diverse uppgifter:
Bensintank liter
Oljetank

Teleskopgafiel cl

Växellådan, olja cl
Transm. skydd, cl

Däck dim. fram
bak

Ringtryck fram i kg
Ringtryck bak i kg
Glödlampor
Huvudlampa

1065
4.1

5.00
6.05
8.79

ant. länkar
,,
Bakkedja dim. i tum
,, ant. länkar

t' ,,

3

5.60
6.77
9.82

Motordrev ant. tänder
Viix. lådsdr. utg. ant. t. ..
Motorkedja dim. i tum

Parkeringslampa ..
Bak- och stopplampa

m

376123
3761s

200

,,

(Senare moileller)

376121
3761s

Tomgångsmunstycke
Trottelnålens läge

Växellåda-Transm.
Utviixl. förh. 4:an
,, ,, 3:an

Fig. 20. Kopplingsschema.
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SMORJNINGSTABELLER

MoToR

ocn

}cyliudriga modeller

Vinter

Sommar
BP Energol
Essolube

SAE 50
Grand Prix
SAE 50

Shell

x

Castrol

Mobiloil

D

100-50

fladnlngslnstållilng (B 3f och B 33)

viixgr,r,Åol

l-cylindriga modeller
OLJENIÄRKE

1958 ARS MODELLER.

I

Tabell

SAE 30

SAE 40

SAE 30

SAE 50

SAE 40
BB

A

xxl.

A

x

x

100-30

10G40

bcfinner sig i övre dödpunktsläget.

Vinter

Sommar

XL

På B 3l och B 33 sitter kontaktbrytaren på magnetgeneratorns tidigare
plats. Då denna åir försedd med automatisk tiindförstiillning åir inståillningen
på dessa modeller sådan, att brytarspetsarna just börjar öppna, när kolven

XL

SAE 30

x

Jucterlng av koppllngsfiådnr (B 3l och B 33)
Justeringen sker så som beskrivits på sidan 12. Dock bör bemiirkas att på
1958 ån modeller finns ej låsmuttrar på justerskruvarna.

\

100-30

Vid mycket låga temperaturer, t.ex. -20" C eller lägre, kan man gå ned ett å två
nummer i viscositet,

Tabell

II

TELESKOPGAFFELN
OLJEMARKE
BP Energol
Castrol
Essolube

SAE 20
Castrolite
SAE 20

Shell

x

Mobiloil

Arctic
100-20

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD., BIRMINGHAM ll
24

8.5.A. /Uotor Cycle Ltd. rcscrvc t,re rigtrt to orter tfic deigns ot onl co6tructionql
dctoils of their monufacturc atanl timr witåout giving noti€e
MCE 1017.2

Printed in En:land

