Den 1 Maj är det dags att möta våren!

Det våras för Enstånkorna
Träffen vänder sig främst till dig med
encylindrig brittisk motorcyklel. Även
om du inte äger någon men gillar den
typen av mc så är du välkommen.
Vi träffas i Galtabäcks Hamn, söder om
Varberg. Härifrån kör vi en tur kl 11
(kom i tid) tillsammans på trevliga
vägar, fikar/lunchar på något lämpligt
ställe runt kl 13.

Välkommna!

		 Info: Johan Johansson,
tel träffdagen 070 41 41 429,
annars kvällar 0340 415 68.

Säljes & Köpes

Köpes
Bakdrev till BSA C11 (stelben) 1951 eller ev
komplett bakhjul till samma modell. Ritning på
drev är också intressant om du har det.
Roger Högström, Gävle, Tel: 070 – 274 39 26
Köpes
Till BSA 1954-62 önskas köpa; ram, bakhjul,
bromstrumma bak, framhjul 8” samt7”, centraloljetank i aluminium samt Ceriani-gaffel. Även
delar till Gold Star
Ulf Danielson Tel. 0705-392474,
mail: ulfdanielsonab@telia.com
Tillverkning/Säljes
Vi kan nu erbjuda er möjligheten att 3D-printa
reservdelar i stål 1.2709 till era fordon. Materialet är ett höghållfast verktygsstål med mycket
goda egenskaper. Det är svetsbart, härdbart
samt bearbetningsbart. Vi kan även erbjuda
rostfritt stål 17-4PH, även detta med hög hållfasthet. Om ni önskar andra material, t ex alumi-

nium eller titan m fl, kan vi ombesörja detta via
våra partners i Sverige. Leveranstiden är normalt
inom en vecka, ibland kortare. Byggytan är
250 x 250 mm och maximalt 300 mm högt. Vi
behöver en högupplöst 3D CAD-fil i .stl-format
för att göra offertberedning och printberedning.
Om ni saknar CAD-fil på ert objekt kan ni välja
mellan att rita upp det i CAD eller 3D-scanna
in objektet och därefter skapa ett CAD-underlag. Vi kan bistå med viss hjälp även inom
dessa områden. Vi har t ex tillverkat kugghjul,
splinesaxlar, inbyggnadshus för transmissioner,
pumphus, gängade delar inkl trapetsgängor.
Måttnoggrannheten är mycket hög.Vi tillverkar
bl a till IKEA, NIBE, SAAB-klubben, mode design
samt många fler.
Välkomna med era förfrågningar!
Erling Svensson, tel: 0761 285538.
mail: erling.svensson@3dmetprint.com,
3D METPRINT AB, Box 602, 34324 ÄLMHULT,
Beöksadress: Stallgatan 2. www.3dmetprint.com
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