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TECH

Tanktetting Chief.
Tankoverhaling eller ikke…..

I våres fikk jeg ånden over meg og kastet meg over Chieftankene. Trosset gode råd fra venner om heller å bestille
nyproduserte bensintanker fra øst-europa. Kanskje det var det
et øyeblikk av overmodighet, eller….. nysgjerrighet. Hvordan
så dette ut inni? Med lommelykt kunne jeg skimte gravrust
og gammel gørr. Høyretanken hadde dessuten et bakre feste
som åpenbart var feilplassert. Loddingene bar preg av utallige
nødreparasjoner og jeg fikk min mistanke om utetthet bekreftet
da jeg helte på en halvliter white spirit og fikk det hele i fanget
noen sekunder senere.
Som sagt var alternativet å bestille nytt, men jeg fant ut at det
ville vært artig å se om jeg kunne klare å redde originaltankene.
Og under en viss påvirkning av dårlige venner ble beslutningen
tatt; tankene skulle loddes opp og inspiseres. I vinter har vi
hatt noen flotte mekkelørdager på verkstedet hos medlem Tom
Hansson i Aurskog. Her har vi hatt alle muligheter til å løse våre
små tekniske problemer. Dreibenk, freser, hydraulisk presse,
sveise- og loddemuligheter, samt det viktigste av alt; et bredt
sammensatt utvalg av eksperter.

Bajonettfatningene var løse og måtte loddes på plass.

Sandblåsing og fortinning av flater.
Grundig rengjøring er alfa og omega ved en slik
reparasjon, så delene ble sandblåst omhyggelig og kanter
og falser rettet opp med hammer. Dette gav meg også en
mulighet til å banke ut bulkene fra innsiden. Mindre tinn
på utsiden, mao. Jeg laget nye klinkenagler til festet og
fortinnet flatene på festet og bakplaten med flytende tinn
(Tintoy – Claes Olsson). Men oljetanken måtte tettes før
lukking av bakveggen og etter en del forsøk så det hele ut
til å lykkes. Av et gammelt tanklokk og en MC-slange laget
jeg en trykk-testeventil. Og med en vanlig fotpumpe og
tanken nedsenket i vann kunne jeg sjekke for lekkasjer.

Bajonettfatninger med forviklinger.

Tanken er åpnet og rengjort. Falsene rettet etter beste evne.

Høyresiden sprettes opp.
Høyretanken ble utpekt til første offer. Loddingene rundt falsen
ble rask loddet opp med propanbrenner. Alt var uproblematisk,
men jeg ville være forsiktig rundt oljetanken. Hvis denne var
tett var det trolig unødvendig å ta den opp. Da jeg vippet av
bakplaten så jeg at det var klokt å ta den opp denne tanken. Sand
fra et tidligere sandblåsingsforsøk lå som forsteinede lag inne i
krokene og ville garantert forsynt meg med forgasserproblemer
i år framover. Dessuten var det vanskelig å få gjort en ordentlig
jobb med det bakre festet, som kun var loddet på, i feil posisjon.
Dette skulle ha vært fiksert med klinkenagler i en viss stilling og
så loddet for tettingens skyld.

Et annet problem var bajonettfatningene, som er loddet
fast på innsiden. Disse hadde åpenbart vært ute tidligere
og satt meget dårlig på plass. Et lite dunk med hammeren
og de falt ned i tanken. Greit nok med bensintanken, her
kunne jeg komme til på innsiden, men hva med oljetanken?
Løsningen ble å klippe opp litt av hullet slik at jeg fikk ut
mansjetten. Etter litt strev fikk jeg lurt den ut og kunne få
sandblåst delen. Jeg klarte å få rengjort flaten på innsiden
av oljetanken også, og lirket den fortinnede mansjetten på
plass igjen. Neste punkt var å få holdt dette sammen under
loddingen. For å klare dette brukte jeg en skruklemme som
gikk ned i hullet og presset opp.
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Tanktetting Chief forts.......
Sammensetting av delene:
Å lodde opp tanken var enkelt. Verre var det å få holdt det hele
sammen under montasjen. Det spriket både her og der. For å få
til en god lodding måtte det hele presses sammen best mulig.
På forhånd var selvsagt sidene som skulle monteres sammen
fortinnet med Tintoy for optimal tetting. Løsningen for å holde
det sammen ble to snekkertvinger og trekiler for å ta opp skråen
på tankene best mulig. Kombinasjonen trekiler og åpen propan
avstedkom til tider liflig peisstemning ute i boden. Jeg reddet det
med våte filler gjentatte ganger. For en ufaglært lodder, som meg
selv var det en del prøving og feiling før jeg syntes loddingene
satt. Det var også en hårfin balansegang mellom suksess og
katastrofe. Et sekund for lenge oppvarming, alt tinnet forsvant
inn i tanken, og flensen spratt opp. Etter hvert lærte jeg å stoppe
når tinnet begynte å ”krype” innover. Jobbet meg rundt kanten
og snart var faktisk tanken ferdigloddet. Kun litt småtetting av
hårfine hull igjen. Til slutt skal det avsluttes med sealer.

Sammenmonterte tanker, klar for sealer.

Det lar seg gjøre.
Jeg skal være forsiktig med å konkludere ennå, men faktisk ser
det ut som om tankene er tette. Den siste finishen med sealer
skal jeg ta når venstretanken er ferdig. Denne var i tillegg meget
rusten i bunnen og man kunne se hele stjernehimmelen nå man
kikket inn i den. Dette ble tettet med flytende tinn og vanlig
karroseritinn smurt ut over innsiden. I tillegg loddet jeg inn en
skvalpeplate som manglet. Uten å hevde noen ekspertstatus vil
jeg si at mange utette Indiantanker kan reddes, særlig de fra
tretti, førti og femtitall. Tyvetalls og eldre er muligens en del mer
kompliserte.

Forgassertabell - Schebler (forts. fra forrige nr.)
Tabellen er sakset fra: www.indianmotorbikes.com

Schebler Deluxe
Make,model,year
Excelsior
1912-25 74”
1926, 45” Sport

ID #

Size “ Venturi “ Equiv

DLX-8

11⁄4

15/16
(DL-13)

Reading Standard
1921-1925 72”

DLX-9

11⁄4

15/16
(DL-13)

Indian Scout
1920-1926 37”

DLX-10

1

3/4
(DL -33)

Indian PowerPlus
1916-1919 61”

DLX-11

1

7/8
(DL-15)

Harley Davidson
1915-24 61”

DLX-12

1

7/8
(DL-15)

Excelsior
1917-25 61”
1926-27 45”

DLX-13

1

7/8
(DL-15)

DLX-27

Ace
1920-25 Four ‘26?

DLX-16

1

3/4
(DL-33)

DLX-52

Harley Davidson
1921-24 74”

DLX-20

11⁄4

15/16
(DL-13)

Indian Pplus/Chief
1920-24 72” PPlus
1922-26 74” Chief

DLX-21

11⁄4

15/16

Harley Davidson
1924-26 74”Racing

DLX-23

11⁄4

1 1/16
(DL-29A)

Indian
Daytona Racing

DLX-24

11⁄4

1 1/16
(DL-29A)

Ace
1926 Four

DLX-25

1

3/4
(DL-33)

DLX-52

Indian Chief
1920-1925 61”

DLX-26

11⁄4

7/8
(DL-15)

DLX-4

Excelsior
1925-28 45”

DLX-27

1

13/16
(DL-13)

Indian Big Chief
1927-29 74”

DLX-36

11⁄4

15/16
(DL-13)

Harley Davidson
1927 74”

DLX-38

11⁄4

7/8
(DL-14)

Indian Scout
1927 45”

DLX-40

1

13/16
(DL-40)

Excelsior
1925-28 45” Sport

DLX-41

11⁄4

15/16
(DL-13)

Harley Davidson
1928 74”

DLX-45

11⁄4

7/8
(DL-14)

Harley Davidson
1928 74” Police

DLX-48

11⁄4

1 1/16
(DL-29)

Indian Scout
1928 37” Scout
1928 37” 101

DLX-50

1

13/16
(DL-40)

DLX-63

Indian 101 Scout
1928 45”

DLX-51

1

3/4
(DL-33)

DLX-64

Indian Ace
1928 Four

DLX-52

1

3/4
(DL-33)

Harley Davidson
1928 74” Racing

DLX-53

11⁄4

1 1/16
(DL-29A)

DLX-27

DLX-50

DLX-14

DLX-37

DLX-50

