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BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det är du som medlem som är den 
viktigaste bidragsgivaren till BSA Bladet. 
Berätta om dina utflykter på BSA:n, renoveringen 
eller något annat som hör till BSA intresset. 

Har du en bild också så är det ännu bättre. 
Vi lånar gärna också broschyrer eller annat BSA 
material. Vi fotograferar av eller scannar dessa på 
ett sätt som inte skadar ditt material. Insänt ma-
terial återsänds en tid efter utgivningen förutsatt 
att avsändarens adress är uppgiven.

Du får gärna sända material digitalt alltså via 
e-mejl. Tänk på att vi behöver högupplösta 
bilder om du fotograferar med en digitalkamera, 
vi önskar en upplösning på 300 dpi, i denna upp-
lösning är en digitalbild några MB stor.

Det lönar sig att skriva till BSA Bladet. 
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren. 
Egen text och bild premieras högre än enbart 
bild. Texten skall vara av sådan längd att den inte 
kan anses som ren bildtext. Originallitteratur 
såsom broschyrer, handböcker mm är mycket 
välkommet. 
Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer 
till ”bästa bidrag” som belönas med en trevlig 
BSA-relaterad gåva, värd 200:-. 
Övriga insända bidrag får som premie en fin 
BSA penna, så länge dessa räcker och som endast 
kan fås på detta sätt. Se bild sid 30!
Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 432 76 Tvååker, 
eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 
sända din premie!

 Skriv till 

BSA Bladet

Presstopp 2019

23 februari
20 april  
24 augusti
2 november
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BSA G14 i Uddevalla Text & bild 
Johan Johansson

I somras hade JWC Enteprise Motorcycles i 
Uddevalla ett Swapmeet (28 juni 2019). BSA 
Bladet var där och nästan med en gång vi kom 
in så förvånades vi över en annan besökares 
motorcykel.

Det var en BSA G14, en 1000 cc sidventils V-twin 
från 1939 (KG14). Detta är en väldigt ovanlig 
maskin i sig men att de såldes i Sverige är om 
möjligt ännu ovanligare.

BSA:s 1000 cc sidventils V-twinar började 
tillverkas redan på flattankstiden 1923. 
Maskinerna utvecklades genom åren med nya 
ramar, bromsar hjul, tankar och skärmar som 
följde med MC-branchens utveckling. Även 
motorerna förnyades genom åren. Fram till 
1935 listades maskinerna som 9,86 HP Vee 
Twin. Från 1936 hade dessa namnet G14 i 

försäljningslistorna. Modellen fanns fram till och 
med 1940 års modeller.

Några tekniska data för G14. Borrning 
x Slaglängd 80 x 98 mm. Cyl vol 986 cc. 
Kompressionsförhållande 4.4. Däck fram o bak 
4.00-18”. Förtändning 9/16”, Ventilspel in/ut 
0.006”. Effekt 25 hk vid 3.800 varv/min. Toppfart 
115 – 123 km/h

I huvudsak var dessa gjorda för att vara 
Sidovagnsdragare med sina råstarka motorer. 
Man kunde köpa dem nya med eller utan 
sidovagn från fabriken. Vissa modeller kallades 
World Tour för att ge en fingervisning om vad 
dessa maskiner var kapabla till.

Maskinen vi träffade på i Uddevalla var i ett 
utmärkt skick och ni ser på bilderna är det en 

En rejält stor lykta pryder fronten på BSA:n. 
Magnetgeneratorn sitter på gammalt vis 
framför främre ramröret framför motorn. 
Den rejält tilltagna skärmen har kant 
för att skydda magnetgeneratorn från 
hjulsprutet i alla väder.
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mycket trevlig maskin. Den som kan BSA:s sena 
1930-talsmodeller känner igen BSA:s design och 
kvalité. T.ex. växellådan som till utseendet liknar 
de som de flesta andra BSA-maskiner hade vid 
denna tiden, men här står den på högkant för att 
få plats tillsammans med motorn. Avgasrören är 
vackert formade och möts i en 2-till-1 koppling 
mot den rejäla ljuddämparen med fiskstjärt.

På Swapmeetet fanns en del BSA till salu t.ex. en 
B40 Trial, C11 och A10 samt några Sunbeam S7 
och S8. Man fick vandra runt i JWC Eneterprise 
lokaler som Jan Bernhardsson står bakom, MC-
förmedling och verkstad. Där fanns ett antal 
trevliga maskiner att beskåda. Lite grejor till salu 
men det är inte JWC:s huvudnäring utan det 
ligger på MC-förmedling av Veteranhojar.

Ägaren vid sin maskin, BSA G14 1939.

Förarens vy från sadelplats.

Motorpaketet med växellådan på 
högkant. Även om gaveln liknar tex 
M20 vid samma tid ser man här att 
huset har en annorlunda påfyllning 
för oljan.
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En rad med gamla och nyare BSA-tankar fanns på en 
hylla (även Lighting 1970-tank på annat ställe).  
Här B50, Silver Star -30-tals och kanske M20 -39.

Transmissionssidan av 
G14 V-twin.

Rejäl fiskstjärt avslutar 
avgassystemet.
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BSA:s framgaffel på 
OIF – Oil In Frame Text & bild

Johan Johansson

Vi tittar närmare på framgaffeln som finns på 
BSA/Triumph från 1971 och några år framåt.

Det var vid tiden en riktigt modern gaffel, mer 
eller mindre en kopia av Ceriani sägs det. Den 
stora skillnaden mot föregångarna är att den har 
en riktig hydraulisk dämpning både upp och ned. 
Den är väldigt behaglig att åka med och tar upp 
stötarna från vägen på ett förtroendegivande 
sätt.

Men med tiden kan den börja läcka och då är det 
dags att byta packboxar i gaffeln, men tittar man 
närmare och läser BSA:s anvisningar så finns 
det några små detaljer till att byta för en så bra 
funktion som möjligt.

Gaffeloljan i dessa skall enligt specifikationen 
vara en ren ATF typ F, en av de äldsta typerna 
av Automatlådeoljorna som finns. Idag lite 
lurig att få tag på, men går man till en riktig 
biltillbehörs affär bör de ha denna, då det också 
är den automatlådeolja som skall vara till tex 
gamla Fordar. Specifikationen heter Ford M2C-
33F. Kända märken av denna är t.ex. Castrol TQF, 
Mobil ATF210 eller Valvoline ATF type F. Den skall 
inte heta något med Dextron… Normal volym är 
190 cc per ben, Rocket 3 är undantaget som skall 
ha 220 cc.

Vad du behöver för utom verktyg: 

2 st Avskrapargummi – 97-4002
2 st Packboxar – 97-4001
2 st Dowty Washers – 97-4004
2 st O-ringar – 97-4003

Sprängskiss på BSA:s Framgaffel 
från 1971 och frammåt.
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Vi har tidigare i BSA Bladet visat hur man tar isär 
gaffeln (Nr 4 - 2009), men en snabb repetition 
i skrift kan vi ändå passa på att ge. Antagligen 
behöver du ta bort styret innan du börjar för det 
är i vägen för att lossa toppmuttrarna. Framhjulet 
och framskärmen skall också vara avtaget. 
Maskinen behöver stå stadigt med framändan 
obelastad. Du behöver inte ta loss gaffelbenen 
från styrhuvudet.

När du lossar topp muttrarna var lite försiktig då 
fjädern trycker med viss kraft på toppmuttern, så 
lossa gärna de sista gängorna för hand med en 
rejäl handske på handen och håll emot något så 
att gängan inte tar stryk när den lossar.

Därefter kan du lyfta upp fjädrarna något o 
låta dem rinna av lite innan du tar ut dem helt, 
men de kan ändå behöva torkas av något så du 
inte får gaffelolja över hela verkstaden. Öppna 
dränerskruvarna i gaffeln och töm benen på olja. 
Man kan pumpa sakta upp och ned, och sen låta 
dem stå en stund för att rinna av.

För att få isär framgaffeln behöver du en 
insexnyckel i storlek 7/32” att hålla emot med i 
botten. Uppifrån behöver du ett specialverktyg 
(61-6113) eller så tillverkar du ett själv av en ½” 
förlängare enligt bilden här i artikeln. Det är en 
relativt grov skruvgrepp, 3 mm tjock och 12,5 
mm bred och 6 mm hög. Detta sätter du på några 
1/2” förlängare, du behöver ca 500 mm längd 
för att nå ned. Alternativ i nödfall är en 13/16” 
hylsa. Håll emot uppifrån och lossa insexskruven 
nedifrån så får du  isär gaffeln. Drag ytterbenen 
nedåt försiktigt så kan du byta ut packboxen där.

Att byta packbox beskrivs i BSA:s 
verkstadshandbok, men i korthet så skall man 
vara försiktig så att man inte skadar tätningsytan. 
Har du en modernare typ av packbox så är den 
gummiklädd på utsidan och då kan man oftast 
bryta upp den med en skruvmejsel eller ett 
litet montörsspett. Är den av typen med metall 
ytterst så är BSA:s rekommendation att man med 
don slår sönder packboxen inåt centrum så att 
den kollapsar och då är enkel att ta bort. Utan att 
skada tätningsytorna.

Inne i gaffeln finns ett rör där den hydrauliska 
dämpningen sitter, denna går inuti gaffelbenet 
med fjädern ovanpå sig. Man behöver inte lossa 
bulten i botten på gaffeln utan kan ut detta 
uppåt för inspektion. Notera att i botten på 
detta rör skall en liten bricka med gummitätning 
finnas, en s.k. Dowty Washer. Den kan vara kvar 

Borttagning av  
gaffeltätningen.

Isärtagning av gaffeln med 
service verktyg 61-6113.
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Titta noga på hydrauliken, det är en 
aluminiumcylinder med en massa små hål i och 
O-ringen på utsidan, detta är vänt uppåt. Nedåt 
finns en liten aluminiumbricka med mindre hål 
i, detta bildar en ventil som stängs när gaffeln 
trycks ihop och öppnas när den fjädrar tillbaka. 
Kontrollera att denna brickan kan röra sig fritt.

Passa på att skölja ur det yttre gaffelbenet och 
torka ur de sediment från slitage som ofta ligger 
i botten på gaffeln.

När delarna är kontrollerade och du satt i nya 
packboxar, bytt O-ringen och lagt en ny Dowty-
bricka på plats och satt tillbaka hydrauliken, 
så kan du försiktigt sätta ihop gaffeln igen. 
Du oljar in packboxen väl och för upp denna 
med nederbenet på gaffelbensröret försiktigt 
så att du inte skadar (repar) packboxen. Känn 
gärna med handen innan så att det inte finns 
några vassa kanter innan du för upp det undre 
gaffelbensröret.

Tryck upp det undre gaffelbensröret en bit, inte 
hela vägen, så bör du få hyraulikröret på plats 
och kan sätta tillbaka insexskruven, (Dowty-
brickan på insidan i gaffeln), och dra ihop detta 
igen. BSA anger inget moment för dessa skruvar 
men dra åt dem lite hårt för att det inte skall 
läcka här. Skruven kan ju inte försvinna om den 
skulle lossa, om inte hjulet är borta också…

Sätt tillbaka gaffelfjädrarna, fyll på ATF typ F 
oljan (190 cc per ben) och sätt försiktigt tillbaka 
gaffelmuttern, enklast sker detta genom att man 
försiktigt trycker ned och vrider denna några 
varv innan man drar med verktyg. Här anger BSA 
ett moment på 6.9 kg/m (lite slarvigt är detta 69 
Nm).

i botten på ytterröret eller sitta fast i ändan på 
hydraulikröret. Denna bricka bör man byta när 
man har isär gaffeln för att den skall hålla sig tät. 
På hydrauliken finns också en O-ring som du kan 
passa på att byta också för bästa funktion.

Överdelen av hydrauliken, notera O-ringen.

Udersidan av hydrauliken, här sitter den lilla ventil-
brickan som skall kunna röra sig fritt som ger en 
starkare dämpning nedåt.

Dowty Washer, Dowty-brickan har en liten 
gummifläns som ger en tätning kring mitten av 
brickan. Denna sitter inne i gaffeln, i botten av det 
yttre gaffelbensröret mot hydraulikröret och tätar 
mot insexskruven som håller ihop gaffeln.
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Så är det bara att sätta tillbaka, styret, skärmen 
och framhjulet. Glöm inte kontrollera och justera 
frambromsen. Prova fjädringen och bromsen i 
garaget innan du startar och kör iväg!

Undersidan av det yttre gaffelbensröret. Här syns 
insexskruven som håller ihop gaffeln, Dowty-
brickan som skall sitta på insidan mot runt 
insexskruvens gänga och mot hydraulröret. Den 
lilla skruven är avtappningen för gaffeloljan. 

När det ytter gaffelbensröret tagist av syns 
hydraulröret. Kan tas av genom att den stora 
aluminiumbulten lossas försiktigt eller genom att 
putta detta uppåt i gaffeln. På insidan finns en liten 
fjäder som tar hand om stoppet när gaffeln är fullt 
utfjädrad, se sprängskissen sidan11.

Hemgjort alternativ 
till specialverktyget 
61-6113, se texten i 
artikeln.
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Nödverktyget, en 13/16” Hylsa iställer för 61-
6113. Används med försiktighet då den teoretiskt 
oavsiktligt kan lossa hydraulikens sammanfogning.

Om du vill ha bälgar på gaffeln kan vi 
rekommendera Nortonbälgar från Andover 
Norton, Art.nr 06.5743.  
Se mer på www.andover-norton.co.uk.

Packbox av ”modern typ” med extra avstrykar-
fläns uppåt. Denna typen ersatte redan 1972 den 
ursprungliga ”traditionella” enklare packboxen. 
Tätar bättre och håller längre.

Svenska BSA Klubben finns sedan en tid på 
Facebook. Som medlem kan du gå med i  
gruppen där vi ger info kring BSA och BSA- 
klubbens aktiviteter. Medlemmarna ger tips om 
evenemang, visar bilder från träffar och utfärder 
bl.a.

Hitta oss på

http://www.andover-norton.co.uk/

