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Nytt elektrisk anlegg på vår gamle Indian
(og skal det være seks volt eller tolv volt?) - del 1

D

en gang batteri og elektrisk lys
ble vanlig på motorsykler, ble
det lettere å ferdes på uopplyste veier.
Karbid og parafinlykter hadde veldig
svakt lys, var ikke helt til å stole på,
og hadde dessuten et stort pleiebehov.
Løsningene var forskjellige. Lucas,
som vel noe urettferdig ble kalt ”the
prince of darkness”, valgte + til
jord, og noen kompliserte løsninger
med magnettenning og dynamo for
resten av strømbehovet. Senere ble
det innført en vekselstrømsgenerator
og en zenerdiode med en elegant
kjøleflens som regulator, en
roselignende sak som ble plassert
mellom gaffelbena.

H

Lars Baardsgaard

va gjør så vi med indianere
fra 30-tallet og oppover for å
ha et bra el.system som kan møte
behovene når vi ferdes på landeveier
med stor trafikk på kveldstid?

Cut out-reléet må også justeres slik
at en får de nødvendige 6,8 volt ut,
og ved 6,2 volt må reléet åpne, slik
at batteriet ikke lades ut gjennom
dynamoen.

Datidens løsninger med trebørstedynamoer fungerer sånn
passe. Innstillingen av tredjebørsten er ikke så enkel. Det blir
lett overlading ved lavt strømuttak,
batteriet “koker” og blir tørt. Ved
stort strømuttak i systemet viser
det seg at en må vri tredje-børsten,
likevel kan det være utilstrekkelig
lading.

Dette systemet har gjennom årene
fungert så nogenlunde, men det
har krevd mye justering. Det er
nok av gamle, eller velvoksne!,
indiankjørere som kan bekrefte dette.
Flere har restraurert syklene sine
frem til noen smykker(!), så er det ut
på veien, med dårligere og dårligere
lys og til slutt ingen gnist og flatt
batteri! Bannord hjelper ikke her!

I

USA tro Delco Remy til med
regulatorer og trebørstede
dynamoer. Regulatoren kunne være et
primitivt cut out-relé eller en Splitdorf
regulator. Cut out-reléet sørget for at
batteriet ble ladet når spenningen fra
dynamoen var over 6,8 volt, i tillegg
til at det hindret at batteriet ble utladet
gjennom dynamoen. Dynamoen hadde
tre børster. Den tredje børsten sørget
for en reduksjon av feltstrømmen,
proporsjonalt med omdreiningen
av dynamoen. Dette ga en viss
spenningsregulering.
Da vi som kjører gamle Indianere
er mest opptatt av amerikanske
løsninger, vil jeg konsentrere meg om
disse.
(Forøvrig finnes det eksperter
på elektrikken i engelske sykler.
Floberghagen, som har jobbet med
elektriske anlegg på disse syklene
i årevis, har en mengde kunnskap.
Han har mange fine løsninger
på modernisering av dynamo og
ladesystemer.)

Over til venstre: artikkelforfatteren dynamo. I midten: en original Indian dynamo.
Til høyre: Dan Edstrøms dymano. Under: de samme med åpnet regulator.
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en nå kan det være slutt på
disse problemene! Det finnes
løsninger som ordner dette på en
elegant måte ved bruk moderne
elektronikk. Løsningene som her
beskrives, er godt utprøvd og kan
bygges inn i våre gamle indianere.

Under: Original Indian-fordeler
Til venstre: artikkelforfatterens
fordeler.

Men først: Seks eller tolv volt?
Seks volt er det originale systemet,
og en kan selvfølgelig bruke det som
basis. Den opprinnelige dynamoen
gir 6-8 amp., og det er lite, hvis
en vil ha fast kjørelys og kanskje
litt ekstralys. Imidlertid vil en
moderne regulator, mekanisk eller
elektronisk, kunne holde spenningen
fra dynamoen konstant over et visst
turtall, men dersom en belaster
systemet for mye, vil spenningen
synke, og en er like langt. Man får
altså ikke mer ampère av den grunn.
Men en kan jo skaffe seg en “ny”
Bosch-dynamo. De er like store som
den originale Autoliten, og med en ny
6 volt regulator vil en få nok strøm
til hele sykkelen, med tenning, lys og
lading.

Over: Fordeler med inmontert IPE-løsning

- Uoriginalt

- Utseende

Ja vel, men med mye kjøring på
trafikkerte veier, også på kveldstid,
bør en tenke på sikkerheten. Noen
drar på tur til Hillclimb på Tretten
på E6, andre drar på internasjonale
indiantreff nede i Europa: Holland,
Tyskland, Danmark og Sverige. Det
er lurt med lys på disse turene, samt
et fulladet batteri.

Utseendet på sykkelen vil få en
ubetydelig endring. En 12 volt
generator og en Autolite ser nesten
like ut, se senere i artikkelen. De har
samme diameter og går da selvfølglig
inn i samme rammeholder.
Regulatoren bygges inn i det
originale huset.

Da må en akseptere enkelte nye
løsninger som avviker fra originalen.
Tenk på alt det andre som er blitt
endret/forbedret ved all restaurering
på maskinen!

Reflektoren i hovedlyset ser nesten
lik ut, med halogen pære! Evt.
reléer plasseres mellom tankene.
Ledningsnettet er like enkelt som
originalen.

12 volts coil er like stor som en 6
volt coil. Hornet går også på 12 volt,
her er det imidlertid lurt med en
formotstand for å begrense strømmen
noe. Dersom en vil ha elektronisk
tenning, så er det her muligheter, se
senere i artikkelen.

Ut fra disse punktene vil
artikkelforfatteren anbefale et 12
volts anlegg til maskinen.
Følg med i neste nummer......
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Over: originalt koblingsskjema for Indian Chief 1948

Følg med i neste nummer av Røyksignaler. Da vil artikkelforfatteren foreslå et 12 volt elektrisk opplegg
for en tredvetalls og senere Indian (og nyttige tips for mange andre)
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Formannen har ordet.
De første månedene av 2007 er
allerede historie, og de fleste har
fornemmet at kjøresesongen er her.
Denne gangen sågar tidligere enn før.
For min del hadde jeg start på tohjulingen i midten av mars.
Året 2007 startet med den
tradisjonsrike turen til Enköping.
Enköping ligger i underkant av ti
mil fra Stockholm og er stedet for
Svenska Indiansällskapets årsmøte.
Som tidligere år arrangeres det
et delemarked i forkant av dette
møtet og det er nettopp dette som er
grunnen til at vi reiser 40 mil på isete
vinterveier.
Eller en av grunnene. Det har også
blitt en sosial greie, en møteplass
for Indianere utenfor kjøresesongen.
Hyggelig å treffe svenske og danske
venner og reklamere litt for årets
Summer Meet.

Over: Enköping 2007

MC-messa 2007, på Lillestrøm

Fra NVMC fikk Norsk Indian Klubb
tidlig i år tilbud om å være med på
MC-messa 2007 på Lillestrøm. Vi
skulle altså være med som tilsluttet
merkeklubb. Flott mulighet til å vise
fram hva vi har som klubb.
Utfordringen lå i å komme opp med
et utstillingsobjekt i mars måned.
Som kjent ligger ofte våre tohjulte
i partikler på denne tiden av året, i
påvente av en restaureringsjobb, eller
en nødvendig rehablilitering.
Heldigvis hadde Bjørn Selvik en
montert og klargjort 53 Chief han
kunne låne ut til formålet. Takk for
hjelpen, Bjørn!
Ellers stilte heldigvis folk opp for å
hjelpe til på standen disse tre dagene.
En takk til Knut Rudihaugen, Lars
Baardsgaard, Ragnar Bakken, Rune
Stjernen og Bent Granberg.

Fra MC-messa på Lillestrøm

Stein

