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ordfdraren ha! ordet.
Ja,och då var MC säsongen över för de
llesta.Vi får hoppas att oet hax varlt
en fin och givande sonnrar ned mycket

!9, åtning genoa regnet.net anordnades
många roliga txåffar under sonmaren bla
den 21 internationella 8SA träffen son
hö1ls i Eoglånd i år. let var deltagare
från a1la v:irdens hörn och naturligtvis
ett litet,nen entusiastikt sälskap frårl
sverige, soin ?epresenterade Svenska ?SA
Klubben.och så var det !r:itannia Ra1lyt
som i år anordnades i Sätila vid Ly8-
nerns noxra s iiand. Bri tannia Rally var
som alltid lika trevligt och väl orga-
niserat.)et var må.nga roliSa och under-
håIlande tekar, en inponerande utstäl]-
n.ing och fina priser,Eit stort tack
till Triumph Owners lLotorcyckle Club of
Sveden för en trevlig helg. I'led detta
tackar jag er: alla för en fin Eoomar B4

och drar nig tillbaka ti1] gal:aget dår
en B 50 aS -71 och en Dunstall kpoxt
15o -69 .!är]La]r pä nie,

På återseende.
Lars Svanberg.

Adr-.sser ETC:
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Syenska BSÄ Klubben,/lsA Bladet

li:c ttning€atan 4A
4J4 00 (un6s backa

Uedlens av6ift 1984 insättes på post-
giro 479 18 42-4. ,at- och uppgifter
om nann,adress och telefonnumr0er salit
eventuell naskin/naskiner,
Jac<märke r svarl/duld 20:- på varåt
postgiro 479 16 42-4 sä konner det på
posten.

Annonser, gratis fdr m edl emnar. 1ns:hdes
til l redaktionen.
lirmor som vi Li annonsera v:inder sig
ti11 xedaktionen lö:: prisuppgift etc.
teI 0l0o-117 88.
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(ungsbacka. tel:0100-l24 59
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Redakt6ren talar.
Då Ar hösten här på allvar ned alLa dess
vackra färger och goda dolter på regn-
våta vägar,Liie kallare när man k6r tilI
jobbet on morgnarna nen det är fint det
också.Må.nga stä]1er av hojen och drar
sig in i garagets nörkå vrår och filar
ocn pulsar så art BSA:n blän{er värre
än någonsin nästa å-r:.Nästa åx ia'har du
funderat på senestern ån? ntt tils-hting
ned oss till 22:a internationella. BSA
träffen i SELGI B\1. Carant er:a!, iättebra.
I näsLo nummer får v.i höra om hur vi
hade dei på årets international i &19-
1and. !å tal om nästa nun&er,när du
sittex där i 8ar:aget och bakhjulet inte
,ri11 Lossa(och du t:inker,-vilken tur
ati jag inte fick punktering på de här-
liga drusvägarna runt treriksröset) så
kan du väf ta och skriva en rad till
oss och berätta fite om sonnarens färd_
er. let kon en rad ft:ån Mats Seheden i
vel1inge, Tjärare Pågar ' Vilf tacka er
-Cö.r en fin klubb och en bra tidnins on
ändå lite tunn.Var på britannia träffen.
let var fint men vilken canping, urk!.
Hoppas på fter teknilka inslag i tid-
ningen,plus att den blir lite tjockare.
Ja, Mats , julnunnret son är närlDast för-
estående, konrner nog att tiluledstäl1a
dina och kanske andras önskningar.Men
den kan bli bättxe med eran hjälp.T:i-r*
på det. Shulle vilja passa på ait tacka
sven öhrnb€rg i Ä1ingsås för hans fine
guidning runt Änten när vi var där i
sonnrxas. Tack Sv€n. Slutåt: lted Mats S

lyra 3, Bike British'3tke BSÄ .
ha det så bra i höslmörkr9t.
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Måndagen den 26 noveober
soD påpassli8a son vi år

n!4
är 6j.sta dag för
koDner ut lagon

a,nnons er och na rs
ti 1t JUL.

ti11 BSA Sladet
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Det 7:e Srittania ]tallyt !å Lynanevi
--m!irB ; iät-t. d-n l-5 ådgusLi v-n
utån tvekan det största under a.la år
son det har varit'över fyråur,dra en6-
elska hojar rnötte upp i ösregnet,men
ingen v:-r ledet föi I e8riet och ålLra
ri,sL Trt.1t' 0.,/ner" .,Lb of --ede, son
airangerar denna träff. Ex fin träfi
som har blivit engelsk-åkarnas traditj-
oneIla txäff under åiet.!et ända nan
ka"1 säsa titl dess nackoel är vä] att
Lyngnevi Canping är lite vä1 trånb och
lerig,nen aed fin badstrand vid siön
L;)'ngn ern.l6rra årets Briitania i Fal-
kiipins hade en enornt stor och fin can-
ping uppe på I'lusseberg.Iör Svenska BS-A

^-uobens ae! så f:ck v- .1 nel ael pri-
s€r eller rättare sagt några av vål.a
medlennar.vi fick inte se nåeon asA son
bästa vetera-n eliei Peoples Chois€'där-
imot fick våxan ordförande Lars Svanb€rg
ett vä]förtjänt tsOiT pris,(Sritish 0i1
Leaking Tean) ned sin Gold Star tiat bike
son är försedd med en Brl trotor,son
läcker både här och där.I år vai cyckeln
nytväitad någon vecka inran träffen ocb
han Ladde inte nå8n tanke ålls på ait
vinna priset som han hade försökt f6r-rt
året då han inte hadde tvättat derL på
hela året.Don hade inget BOLT pris dei
året.Lite blankare var våran gode vän
Hans-Axne Goldman's ii'raja son var: krom-
ad både här och där.Son en jobbårkompis
r ' 11 maj ocn Ar-ar,n- n pd hans'"rnF : ä-er:
-liar kan ha hela hojen i sångenrbara man

iar av kjedjan. Ni vet vä1 :rtt lians-Arne
är medlem i 35Ä klubben-så klårt.net är

är också Hasse Holnsiröm son i. alla fal1
har ett par iSA,s hemma nen hade lärnnat
dessa hemna.Han fick pris i alla fall
ned sin !erfekt renoverade ]\orton lnter-
natinal-bästa vet eran. Karske inte-helt
oväntat eftersom denna hojen blev "3est
in Sholl" på den engelska lortonklubbens
möte i hrgfand i sonmar. lien BSA är än-
dä alltld starkast.Vilka dricker upp ö1-
dunken f or'tast?Ka.sta? den japarska mot-
orn långst?Hoppar onkrin8 med förbundna
ben snabbast???? BSA faget så ktart,
le vinnande laget i fenkanpen ses här
ovan på den suddiga. bilden och det ä? fr.v
Lagledaren lars Svanbexg Särö no:, (3r4
cS-62 rat)Conny Läbon Eärryda no:14
A7 SS-57,laorgan Johansson Partille no:11

BB'S-51,Per Markusen llölndal no:25 A1oni
-54. Si+"iande;li-alle 1telgesson Esltjv no: 74
Rocket) -69,tsenet Crahn Partille ro:7 ned
en NY 2A -19. Vi är stolta över er son
visade lSA och tsSA klubbens "överfäAsna"
styrka. Grat iis ! ! I

S LUT

Ofi det 21 ir,lernationel.la !S-A Rallyt i
lhsland får vi ]äså. i Jul-nummret av

irl,k" ;r, någon be.rär.-e-se från i sorn-
ras till 3St Bladet,om den fö:rsia prov-
turen eller nåÄot ar,nat roliFt son den
där ].ls/I:n Irt:r 1921 son du fann i tant
Å€das lacia.

\ ; n.r ju r."l 1 någr-. C:i-I-r'r.a: uppe j

1
forts Iiå sid.10
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octl vr IAR so vANLtct IöRSÄLJNING AV KAFFI, sl'öR-
eÅs, ronv M.ty. BtLLtcT !
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Yi stårtar her en liten serie on det e1-
ektriska. Ti11 att böriaroed skall vi
titta !å det äLdre systeloenra1ltså loagn-
eten och eederatorn;let åir iu på kanten
til1 höst och mörka kväl]ar så .ias start-
a! ned generatorn.ilexten åir en ötersätt-
nlng från 3SA service sheet No 809'(sex-
vice neddelande) 'från 

oklober 1958.

Ceneratorer nodel EJH och lrlftl
Generatorn :ir en tvåpols shuntlindad rna-
skln son är konstruerad tör att arbeta

! t111"un!0"rr" ned en regulator erhet(relä)t
för att ge en strdn son är varierad be-
roende på batteriets laddnings status och
belastlingar från frå.r] den elektriska ut-

, rustning son används. Nåir batteriet år
! då1igt laddat så ger generatorn en stor

strön,oo batteriet är fulladdat så 8e!
generatorn bara en liten under:hålls str:ön
för att håIta batteriet i sod kondition
utan överl addnlng. T i If detta korol0er ochså
en bafansering av strbomen som lanpolna
tar när de används. Modellerna ElIl och
EJHI,ri är av fiknande konstrukti on.len .'
förra kan nan finna på maskine! ned sep-
arat Dagnet eller baiteri iändningtnedan
EJl l är generator delen av den kombiner-
ade enheten kärd son I'nagdyno" (maenet-
generatorn).
RUTIN UNj)MHÅLI.

Snörjning.
Snörjhå1et på kom!]utatorns :jndlåg::ing {iader snal r-"LL
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måste .få ett par droppar fin maskinolja
varje 200-jO0 mil.nriv-åindan på generat-
orn år perlllaneAtsnor+ €enon-.ati laglet
är packat rned ett specialfett son end-
ast behöver: bytas när naskinen 'tas i6är
föx övet:strn.

Inspektion av kolor0uiatorn ocbboistarna.
0ngefär var sjätte roånad bör naD taga av
täckp1åte! sora sitter runt ger. iinda för
att inspektera kormutatoh och borstar-
na.Sorstarna hål1s i kontakt med konnut-
atorn genon ett par fjädrar.Dr:a tillbaka
borstarna 16r att se att de röi si8 friit
i sina hållaxe,on de klibbar fast tag då
bort den och rengiir ned en bensinfuktad
trasa. Noggrandh et Dåste iaktågas så att
borBtarna komne? tillbaka i sina orginal
positioner,de komner annars inte att
ligea iooL ko nutatorn rikljeL.



Lucas elect?icaL equipdent folts i
0rÄ efter många Eilrbolstalna bar blivit
så sltina til1 en sådan grad att boi:st-
ens flexibla kabeL syns på slitytan,
e11er borstarna inie 8ö! 8od kontåkt
Eot korDnutatorn så rnåste de bytas ut
not ett par nya Lucas borsta!. (gen. kol)
Koonrtatorn ska1l vara fxi från alla
spår av olJa efLer snruts'yian skall våra
högblank.Rengör en soutsig eller sväxt-
ad konnutator genom att pressa en fln
torr trasa not den medan notorn sakta
?oteras ned hjälp av kicken'(nei är en
fördel at! råga ut r:indsLiftet innan
nan gör detta.) 0M kotunutatorn är våI-
djgL smutsigrfu*la lrasan med bensin.

TEST DATA

Inkopplings hastighet: 1250-1500 vår:v per
ninut vid ? generator vo1t. Uteffekt:5'5
anpere vid lgOO-22OO varv !€r tdnut på
? aenerator volt,nätt tled 1,1 ohns be-
lastningsnotstålld. !4otståndet ska11 kun-
na rå]a 10 ampere uLan överheLLning.
lältnotstånd J.2 ohn.

SMVlCE

Tester på naskinen för att 1okålisera
laddningsfel.
Ola det sku1le uppstå fel på Laddningen
fö1J följande skena för att Lokå1ise?a
o rs å!.-åii -=ti|}*H€t:' Kon't=oil Lera.- at t gen_
eratorn och laddninAsrelået 2ir !ätt
ko?plade, Ceneratorns ansfutning l skal1
vara kopplad ti11 reläets D anslutningt
generatorns F anslutning till reLäets
I ånsLutning.Tag av kabl.arna D och F
från generatoln och sätt en kort kabel
Bel.lan D och I anslutningen !å Sene-
ratorn.Starta dotorn och låt den gå på
nofInal tongå,rlg. Anslut den positiva ka-
beln från en voltioeter(o-10 volt) till
en av generatorns ansfutningax och den
negal,lva till en 8oo jordDunkt'genefator-
huseL eller noEorn.(tvärt on,on Sener-
atorn är plus-joldad) Oka st€gvis toot-
orns varvtal , vol tnet elns utalag skå]I
öka snablt utan ryck el1er oJåinnhet'Låt
inte voltneterns utslag gå över 10 voltt
och varva inte upp inotorD i försök att
höja spånnj.ngen.lei är till"räckligt att
l.åta generatorn varva upp till ca 1000
varv per r0lnui.On det inte visar något
utslag på vol"tmetern kontxollera borst-
arna soro beskxivit8 tidigare'
0åi d€t är ett lågi utslag pä :ulry,etäx 1/2
volt kan det vala fe1 på fälilindningen,
Är utslaget nel.lan 1,5-2 volt så kan
felet ligga i ankarliadnj.nge!.
Iag av tåckplåten och undersök borstar
och koemutatoi,lrå tiLLbaka boratarna
( kol en) förslkti at genon att dra i den
Illla flätade kabeln.On de rör sig o-

Fig. Yll. l./_{r ,&q Av bo2sTFsÄDtra.-
KRAFTå|J.

järant, tag ut kolet irår hå1laren och
glada 1ätt ned eE fin fil.Sätt altid
tiflbaka kolen i dess o?ginalpos i ti on.
on borsiarna (tofen) ar så slitna. att
de inte ligger ann not konnutatorn
elfer on ansfutningskabeln slms i slit-
ytan nåste nya kol. rnontexas. Testa
borstfjäderkraften ned en fjädervåA.
Ien korrekta anspänningskraften är 10

-15 02(284-426 a eller 2,84-4,26 r),
nya fjådrar nåste monteras on kraften
är 1å6.0n kosutatorn är svärtad eller
snutsig,ivätta den genoro att håLla en
bensinfuktad trasa llot derl saotidigt
soro &dtorn förs runt rned hjäl! av
k.icke4 ( tåndsti ft et u"taget ).
Testa Benerator; i gen, SbÄ-Iii6i<i€ns " -'
ovan.0n voltnetern fortfarande inte
visar något utslag är felei att söka
inuti genexatorn och hela enheten, on
en sådan finns tillg:inalig,nå6te bytas
ut,On man inte har en sådan så nåste
generatorn nontexas isär för felsök-
nina. 0n det lnte 6kul1e vara någo+"
fel på generatorn så sätt tillbaka de
gamla D och F kablarna på lespektive
I och tr'plats på generatorn. tr'orts ått
att söka fefet 1 laddnlngsieläet så
son det beskrivs i service neddelande
No.8O4,(Detta tlttar vi närmare !å i
nåsta nummer av BsA B1adet,Reds. ann)

ISÄRTÄGNING AV GU'{MATORN

Tag bort generatord frå.!} notorcykeln,
tr'ö. att lossa Senexatorn f!å.n rnaenet-
generatorn, lo s sa den sexkanti.ga" hutte!
soD sltter ?å dlivsidan och s1äpp på
de två skiuvar son lås€r rt bandkl?i.nnantr .
tr'ortsätt et tagå iså! generatorn en1-
igt föllandei På ErHl'[ naskiner(1048-
gen.)band tlllbaka fliken på r&ning-
."(l)rie. v lr, "o' råser skruven(Ä) och
säkra! drevet(C)och tag bort sktrlrven.
På ErH naskiner (fls.Yr2) 

'dras 
ut

saxplnnen(-n ) och lossa nutt ern frå.n
ankar€rs arel.-D-raE av drevei försikt-
tat från axeln oed hjä]p av en avdrag-

6
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are.Tas bort kilen(D) från axeln.lossa
\--och lyft bort täckp1åten(H),hål1 till-

baka borstfjädr:arna och lyft u! borst-
arnå(kolea) ur hå1larna.Tag loss skru-
ven(J) med. sin f j äderbricka 

' 
frå.n cent-

runet åv det svarta fornpressade back-
\-- elltlocket (G) !å geneiatorns bakant.

I'ör locket bakåt från konnutatorlag-
ringen och lossa anslutningarna i lock-
et genon att lossa Euttraxna och fjåd_
erbrickona (r). (se även fis.Yl4.)
tossa och tag ur de två genongående
bu1 tarna(L) soo håller ihop d-civaindans
fäste (N) ö;h ko'dD! l,atoränoans fäste(q)
ocd rE€;lo.n5:yc;et(r{).i aertar si8. iråiI
i nuttraräna(()i konnutatoxändan n€dan
du lossar bultarna och 1åt den inte för-
svinnå.
På EJli.l,{ så skaLl lagerhålfaren (P ) fos sa.
genon att de två s:ikra.nde skruvarra sk-
r6vas ux och nuttern på den långa 8äng-
ade bulten lossas. Sruva seden av nutt-
er"(n)fran ankarets axeL'sorn nu genon

\* handkraft kan pressas ur drivändåås
fäste (N).
För att få loss ankaret på Erfi genexat-
orer så ska nån lossa lagermutt ern (T ) ,
oljeskyddet och brickan(S)sa.ut skruYa

\-''u: skruvarna som håller lagrets spänn_

.9^"rru<o.Bq <..;"-q i.""e o"q ÅJareL

ce
@ nurac'.

46Fnq. soll

66^reRA-röR qcDE, !-L E}H 14

E3H (heo oL:rerÄTp{ uq)

bricka(P), ( lagelhå]Iåre ) , Ankåret kan nu
lressas ur drivändans fäste(N) ned -
handkt:aft.
3åda nodellerna--l,ossa sknrven som hå11-
er den gröna tältlindningskabeln ned en
gu1 hylsa,son sitter på komlutatorändans
feste(q),drag ut kabeln genoro slitsen i
isolationsplattan. Lossa de tr'e sknvar
som hå11er isofationsplattan not korlrou-
tatoråindans fäste och lossa plattan ti11-
sanna.ns ned borsthålf arna.
KOUliuTÄTORN

lindersök kolslluietoll+-O6*-dei :ii i goä kon-
dition så är den fin och fri från nårken
och br:ända punkter.Tvätta med en bensin-
fuktad trasa.0n detta inie hjä1per så
kan nan fijrsiktigt poler:a ned en nycket
fin sEärgelduk nedan nan snurrar på ank-
aret.tr'6r att avhjälpa en nycket sliten
kolonutator så bör nan sätta upp hel.a
ankaret i en svårv oc]: på högsta våxvta1
taea ett lätt skär med ett skaxpt verk-
tyg. Svarva inte av nex nateriaf :in nöd-
vändi gt. Eft erpol exa konmutatorn ned en
väldlgt fin snärge1duk. Skär ned glirixner-
isoleringen ne1la seenenten iilt ett djup
av 1/12 |IL.(O.A mn) ned ett litet såsblad.
Se fie. Yr5.

/qd6
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Fig. Y34. G€NeR-AToaN3 koPPLrlr qÅ(-
o_o5! P; rEr^rE F^.&rNcE ÄR

kaBE!, Äe DoeT parroll4|-r6€n4D_
tr'ältlindninaen.
Mät r.esistansen i fältlindningen ned
hjä1p av en ohnmet er:. Res is tans en skal.1
var:a ca J,2 ohn.Har nan ingen ohn-neter
så kan man ansluta en 6 volts likströms
kä1la roed en anper.et0eten i serie ned
fält lindningen. Uts taget på a.$rperenetern
skall vara ungefår 1,9 amlrere.Inget ut-
slag på arpereroetern visar att det är
avbrott i lindningen. tr'6r att kontroll-'
e:ra on lindningen jordax,vilket den in-
te skall göia,nrät roed en oh,'n neter inell-
an någon av anslutnirgarna och io-rd dvs
nellanstJcker(M). Sku]Ie dFL visa si8
a-1-ä;T'ä?*afiiöiti' I rindnirrsen-€l-tr'e-- -

att den jordar så nåste generatorn by-
tas ut on nan har ensådan tlllgzinlig
eller så får nan byta ut fältlindning-
en och då behöver nan en krftig skruv-
mejsel och eR polsko exlandertden sen-
a?e ä? sleciellt vikti8 iijr att se ti1l
att det inte finns något luftgap mellan
polskon och nell-ansiyckels insida. (F6r
nasnetfåltets skull 'reds 

ann. )
Iör att byta fältlindningen föli nedan-
s tåenale: --Skrllva ur polskons skruv (fi8
y t6),drag ur. polskon ned fältfindning-
en ur nelfa;nstycket och lyft av fä1t-
lindningen.

Flq- Y3t. llue a-r s*xe r..
rtoL€2,{qEv.i EÄr-r sÄrr ,Å

Pfacera den nya fåltlindningen ovanpå
pol-skon och sätt den i position i nefl-
anstycket.Var noga ned ati inte isoler-
ineen nrnt lindningen skadas.För att få
polskon och fältlindningen rätt i ne1l-
anstycket så dxar nan bara åt lätt ned
sknrven och sätter sedan rn lolskoex!- .-
ande?n,öplnar den ful1t och drar åt sk-
nven hårt.Lås därefter sknrven ned ett
könslag och tag ut polskoexpandern.

Ankaret.

Fijr ått testa ankarslindnlngei behövs
er1.-apä!nri4c-q{al}€'..t e€lC4"e_€ll€Le:q]'el:- :,
ovler".(en elektronagnetisk anordning
fijr att flnna kortsfutnlngar i findning-
ar. reds anrn. )0n nan inie har något av
dessa apparater 6kall den kontrolleras
ned någt liknande. Marl får absolut inte
försöka att svarva e1ler bear.beta ett
skadat ankarkärna eller rikta en bbjd
axel.
Lag.ri ngar.
let siiter ett kullager i drivändan och
en lorös bronsbussning i komutator-än-
dan:

RIGHT WAY

f'eÄiT)
WRONG WAY

(F6L )

FILT B'Vq

Fig. Y37.

Kot4nva^ie r.Ä V]',Ad

I

FÄLiLr.rDA/ruq

Fis. Y36. po L>r.oN ocq FÄ Li ( I 

^J 
Drv I vq€ \7-

heD LA (i El.! Eetsr,jtNq-



Lagringar son är så slitna att det finns
ett speL i sidled på ankaret axeländar
måsie den bli utbytta, För att byta buss-
ninden i konmtltator Zindan'föli n€danstå-
ende beskrivning; Lossa skruven och pr-
essa ut bussningen ur komnuiatorändans
Iagerhållare och Lag borL filtrinden.(se
tiE.\,1)

. Fig. Y38. Movrårzrvq ^v !Aq;a -_ a)res v, pqe N.

Pressa in den nya bussningen loec hiälp
av en ansatsdon(fig,IJ8)son har samma dia.
som ankarets axef som skall passa i lag-
ret. (Obs erv era: -Innan ett nytt lager non-
teras skall bussningen stä]las i ett iä-
cki olj€bad som !äck€! brssningen helt

'_'-- nea }lobil Aictic,eller nå8on annan bra'
tunn lrineralolja.len ninsta tid son 1a8-
let skafl drånkas in i olia är 24 tinmar,
men i nödfall kar] nan kortå denna tid 6e-
non att värna upp oljan till 1OO'C'då re-
duceras denna tiden titt 2 tinlDar.Buss-
ningen skalf pressas in så att den 1i8ger
kant i kant med lagerhållarens ände.Sätt

\-filtringen i mellanrumnet nellan lagret
och lagerbanan,

packain det nya lagret ned H.M.P. feti,
(tex Bosch elfeit)(reds ann). Pressa
i det nya lagret vinkelrät i dess bana
genon att trycka på lagrets ytterkanter.
(se fie. Y4o. )

Fig. Y40. IlorYser N/4 Äv
t<uLLa<r&ET.

1IOPSÄTTNING
I huvudsak är ihopsättringen samma som
demonteringen L,ten onvänt som beskrivits
i stycket on isärta8ning.Ett par punkter
som nan behöver hå]la i ninnet är att
fältlindningens kabel med en liten gul
darkering nåste ansfutas tiflsannans aed
kabel,skon lrån den negativa borsten ti11
l<omularo.o,1a?n6 fasue (q)med dess skruv.
len a;ndr:a fäIt lindnings kabeln nåste ansl-
utas tilI I anslutningen i locket.l(abeln
från den positiva borsten (vii kabel),
skall anslutas t111 I på l-ocket. (Observe-
ra; På senare naskiner är den vitå kabeln
borttagen och borsten är ansluten direkt
till D aj1slutninåen i locket,)va! noga
med att täckpl åi en (i{) komner i dess ursp-
rungliga position och att onr nan har en
infäld skruv så att den inte kortsluier
not någon av kablarna innanför.

ErL Ge'ImATonN

På en del nodeller av notorcycklar ä:r en
ErL generator nonterad.tenna hax en hög-
re effekt :i.n de son be6krivits tidiAare.
Test datan är föLjande; Inkopplines varv
1o5O-1200 varv/4r vid 5,5 aenerator vo1t.
Effekt 8.5 arlere vial 1850-2ooo vårv/n
vid 7 generatorvolt nätt med ett 0.8
ohms belåstnings ootBt4nd. Motst å.nd et ska
kunna tåla 10 anpere utan överhettning.
Fält motståndet är 2,8 ohr-Isäriagning
och testnin8,sanma son för ErH generatofn
utan fö1jårrde,
1 .Ku11ager på konrnut at o r:indan.
2 .3o!s tfjäderkr:aft en, 1 ,-20 az. (169-568e
e1le! 

',69-5,68 
N)

,.Vid te€t av fältlindninger skall anper-
neterna utsla8 bli 2,1 ampere.

Fig. Y39. iiur-sqp51 pcEar6s r./R-

l(u11agret på driveindan byt6 enliat tölj-
ande;
Tag lagerhål]aren son beskiivits tidi8are.
Pressa ut laglet f!ån driv:irdans fäete
ned ett dorn på lagrets innerrin8(tig Yl9).
lvätta rent där fagret har suttlt och qSLUT



forts från s,

Härskogen utanfbr Göteborg och det har ha,hur tanken skall se ut och vilken fö?-
varit ett undellart väder valie 8ån8. -g-asare sofl anvåindes på loaskinen?
Tr:iffarna har sårlat en 15-20 deltaÄare SVAR: rqotorn är en 47:a vilket man tyder
varje gång son har sEaskat i sig nealhavd pä köden xB vilket även anvåndes 1945 nen
r.o"i "irui 

stek och annat. På J;pa-nknäck- då tillverkades inte BJJ modellen. -48
araftonen var vi ca 20 hojar som drog in var koden YB och -49 kom den välkända ZB

på avenyn i Göteborg och tog upp en ma- koden som,hö11.i sig t-il1 1952. Ranen dåir-
ssa parkerings platser så att de inte lmot som nar ett 'bE nunmer som är nycket
hade nåeon sians att ställa sina plast- 1å8t'--150' 195, startade tillverkningen
stinkanaie riskokare medan vi kunde sitta av BB11 tanalrna med nunmet 101,det fanns
på bamburgerbaren och njuta av utsj"kten . ochsä en pfungerran och då hade rånnu,[me-

ret ett pr:e_fix I'S" dvs ex. !Br1S-101.

Always use åii:""il1,å"::";å.::'":;'i ;:.i:o,:i,.-,

Wimxffn$ffi*ffii**
erade uton tanken som iortfatande var

XTUBB NyTT. lackad i naroon (karmo sinbrulr ) . Tanken _

rnte,rns-styrelsen konmer under hösten *:å"r*Liilr#i|!":::"::"};':ff.11åi"
att ta fra.n naler:iaf löIl siadeal _:o:-_ detta vära åppet rår jag har en svag an_
komner att berrandlas på årsnötet i ian- i"A ", -il ;; ;";; 

", annan tank ä.natå.feb 1985' !'öxgasaren var en AMAL typ 2g9 med en
Årsavgiften fiir 1985 är satt till 50 krr diameter på 1 1/8 tun, huvudmuns tvcket
och -Ä o-fr-1ni.trtätäs -r1ä? i]1b€ea'}r+i*gs&o:et-*_ 4_e!!9*2,Qq. o-ch,nan*a-nvänd.e en trottel ned
kommer på posten någon gang nästä ä!,19a6 en 4 solr-Iia;ji-nfia.ri-åriääEi-vå;-t.-
år:s $edlensavgift komnrer att diskuteras
på års&ötet.
Till klubbens kuriosa tillhörighet€r kan

Vi hoppas att du fått veta allt
du vi11e. hälsninaari Johan o Gösta.,

nämnas en klubbflagga soro syntes på !t:i
tania Rally och en lokal som vi fick f ANNONSER:

Xöpes: !'ramskärm, Luftfili er, !att€.ihå]-
are ti11 A 10 GI -52. Til1 Ariel Red
Hunter, Skärnar, sadel , s trålkas tare och
Tank.

Bj rgjl ta l\ i Isson
te).1O11-4A 26 2A

I{öpes: nB eller }!l cylinder med eller
utan foder. Skjcket spela?: inte så stor
roll,ring och berätta on du vet on någon.

Gösta Johans s on, Xungsbacka
tel:0 r00-12459.

våxat deltagande i det 21:a int.BSA Italf
yt i Xngland.

Under ett nöte i england för internatio-
nel1a sekreterare bestämdes det att bok-
n-ingar ti1l internationella rafly skal1
ske genon kontaktna-n inom resp.kfubb.
Näsia års int.Rally kommer att håf1as i
BE[,GIn! den 21/7--t/8 så nu vet ni hur
ni skall llanera semeste!n.ller on detta
evanemang senare. .Det spikades också
prelininärt 1985 Norge

1987 I'rankrike
'1988 tsol]and
1989 Svexise

1990 vil1 vi inte avslöja ännu då den
berörda klubben ej var med siälv,Ien
E.lgelska klubben komner emellertid att
diskuiera saken rned de berörda.Vi kan
såga det att det är långt bort och att
mai kan nästan bijrja spara till det nu!

(öpes: Luftfilter ned aluniniunböj tj11
! ll sant kopplingsplaitan som ligger
bakom lanef lc entrummet till t lJ.

Leif, tel.a31-21 A9 52

I'rå]] l,eif i cötebor€ har
frågor om hans B lJ med
rnotoinr XBr1 2451.VjLY'en

vi fått ett lar
ramnr BBrl-150
iärg d€n skaLf

lö Vsn



35A TcR_q--r
Cör slag i saken och skicka in en rad
tif] 3SA Bladei ock sä]j eller byt det
delar som du inte har någon användning
för. Adressen år;BSA Bladet, Drottnin88.
4A,4t4 OO Kungsbacka. över till det
hår nummrets annonser.

3yt es/säLJ es

650 topp och cylindex ned kofvar passan-
de Li shtnins,Thund eibo lt ellex Spitfixe
59 års modell bytes not (a]t. såljes)
A5O cylinder: och topp 69-70 års modell.

Sä1j es

Spiifire tank och sidokåpor 500 kr'bra
skick, grundat=fäidiet f ij" lack.

teIIa4a-441155 Mats

I(öpes

lst ny oljelunp tilt asA A 65 I -69,
kiipes.Helst gjutjärn.

Bytes

A 50 Royal Star tank bytes drot A 10
Super Rocket tank.Tanken har orginaf-
lack och ganska fint kron men en bula
frå.rl gaffeln i ena frånkanten.

Rins OrOO-1)7 88 Johan (Redaktörn)

Sä1j es

Itonplett topp och cylinder utan kolvar
och lite snådelar till A5o -59. 1st
Ä50 kolv och 1st A 55 ko1Y. llar fina
skinnbyxor str1.52. En Tonmy hjälm i
glasf:iber (Jethjä]m) str].50.

Äke llartinsson 1e1911 -550969

Sä1j es

2 förgasartolp+r2 nn Amal förgasare och
cylinder ti11 Ä65 1500:-
Vevaxel+block+kana-r.e1 ti1] L65 14AO.-
Ear det mesta til1 A55 i begapgnat,ri,ng
oeh fråga.
Koper/-Byi er
Ielar till A 50 Royal Star -7o,cy1ind-
er+topp !11!.

Mats O4O-44r555 (heleer)

Ko!es/-bytes

Iil\ R tt st elben.lot pinnar bak,sidost'
öd, turs, f-ran och oa,(skärn,Ljusomdopplare
ruL(napp för montage på Koppling/broms
handtagen.Ilar bakrån och svine ti]1 Tr-
iunph T120 lonneville -70 att byta med

! s'll"''s
,4 65 tanjc

lorbjörn Christensson
Johan Sorgsåtatan rJ
2J, Svedala

tel ;040-40114)

Bytes

lsri Lightning -59 önskas
Rocket.

Seppo Sarklnen

byta not BSA-

teItA12U4Ar98

*

Målre te1:011-255151

2So ec ct5 l95t
ll
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