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Jim Buchanan, 81 år gammel og fremdeles med og produserer hver dag.

Alle vi som holder på og restaurerer eldre veteranmotorsykler har blitt stilt ovenfor
problemstillingen når det gjelder valg av eiker og nipler for disse. Det er mange
leverandører og forhandlere som kan levere eiker og nipler til de fleste merker, men ikke
alt som blir solgt tilfredsstiller kravene til en kresen restaurerer når det gjelder kvalitet og
utførelse, og fordi noen av oss har en litt mer sjelden sykkel så er heller ikke alt hyllevare.
Buchanan er et av de bedre
alternativene når det gjelder eiker og
nipler for våre gamle motorsykler. Hvis
du har et gammelt veteran fly eller
bil med eikede hjul så kan de være
behjelpelige med eiker, nipler eller
eventuelt montering av eiker i disse
også.
I midten av mai måned benyttet
jeg anledningen ved et besøk i Los
Angeles California til å ta en tur innom
Buchanan for å få laget eiker til min
1923 Indian Chief og 1920 Indian
Power Plus prosjekt.

Buchanan ligger en liten halvtimes
kjøring øst av Los Angeles i en forstad
som heter Azusa. Jeg ble godt mottatt
og fikk en fin omvisning i Buchanan’s
fine verksted og produksjonslokaler, og
eikene jeg trengte ble produsert mens
jeg ventet.

BSA’n ble benyttet som framkomst middel
og som løps sykkel “Flat track racing”.
Tidlig på femtitallet fikk Jim en jobb hos
en BSA forhandler i Los Angeles som
motorsykkel mekaniker med ansvar for
retting av bøyde rammer, og reparasjon av
hjul.

Først litt om historien til Buchanan
Spoke & Rim INC. Grunnleggeren Jim
Buchanan’s motorsykkel karriere startet
rett etter andreverdenskrig da han kjøpte
en Indian Scout, han byttet denne ut
etter hvert med en BSA ZB34A som han
fremdeles eier.

I 1958 tok Jim og kona Vernice sjansen
på å starte for seg selv med en egen
motorsykkel ramme og hjul verksted, dette
ble en suksess, og de flyttet etter hvert til
Azusa hvor Buchanan Spoke & Rim INC
fremdeles holder til.
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I begynnelsen kjøpte Buchanan eiker og
nipler fra andre produsenter, men etter hvert
ble det vanskelig å finne eiker av bra kvalitet,
og mange størrelser og lengder var heller
ikke tilgjengelig. Buchanan fant ut at det
ville være mest hensiktsmessig og produsere
eiker og nipler selv, og siden 1971 har de
produsert dette. I 1978 hadde Buchanan så
mye å gjøre med eiker og hjul at han fant det
hensiktsmessig å fokusere på dette, og la ned
den delen av bedriften som drev med retting
av motorsykkel rammer.
1978 er også året da Buchanan startet
produksjon av en serie med aluminiums felger
som heter Sun Rims. I dag er det sønnene
til Jim, Robert og Kennie Buchanan som er
ansvarlige for daglig drift. Jim er i dag 81 år
gammel, men er fremdeles daglig delaktig i
produksjonen hos Buchanan.
Nå er vi kommet til en introduksjon
av produktene til Buchanan. Buchanan
produserer eiker i rustfritt stål, forkrommet
og ubehandlet stål, eikene produseres med
alle forskjellige typer hoder og vinkler. Det
som gjør at Buchanan skiller seg ut fra andre
leverandører er at de kan levere eiker som
er identiske med de som sitter på noen av de
eldste amerikanske motorsykler, “swaged”
eller “center reduced”. De leverer også
eiker til choppere og custom sykler hvor
mulighetene er veldig mange.

Når det gjelder niplene til min 1923
Chief og 1920 PP prosjekt så hadde
ikke Buchanan ferdiglagde nipler
som var identiske med de originale,
men disse var tilgjengelige fra en
annen leverandør. Som nevnt tidligere
produserer Buchanan felger av merket
Sun Rims, Felgene kan borres etter
bestilling for riktig antall eiker og med
riktig vinkler for ditt nav.

Buchanan forhandler felger av merkene
Excel, Akront, American Rim Supply,
DID, Spin Werkes Steel Rims, Devon
Når det gjelder nipler har Buchanan et veldig og Central Wheel Steel Rims. Di har
stort utvalg av egenproduserte i messing,
ikke vulstfelger i sortimentet sitt,
rustfritt stål, forkrommet, forniklet og
men det finnes flere leverandører av
ubehandlet stål, kan nevne at de blant annet
vulst felger, for de av oss som har en
har riktig utformede nipler for amerikanske
gammel Indian eller HD så går det an
motorsykler fra cirka 1910. Eikene og niplene å finne et bra alternativ i ferdigborede
som produseres i dag har en litt annen type
og stansede felger. Har du en litt mer
stigning på gjengepartiet enn det som var
sjelden veteranmotorsykkel eller bil så
vanlig på de aller eldste motorsyklene, men
kan løsningen være å kjøpe en
dette er ikke synlig.

nyprodusert vulst felg uten eike hull, og
så få Buchanan til borre opp disse med
riktig antall eikehull og stanse ut spor
for nipler med riktig vinkling for ditt
nav. Har du ikke noen eiker men bare
en felg og et nav så er det mulig å sende
disse til Buchanan og de kan ta på seg
jobben med å ferdigstille hjulet.
Over: Her er et lite utvalg av kunders
hjul som venter på å bli ferdigstilt.
Under, til venstre: Her får mine
Chief/ PP eiker riktig bøy i enden ned
mot navet.
Under, til høyre: Nippelemner klare
for boring og gjenging.

Røyksignaler

På besøk hos Buchanan Spoke & Rim INC.

En av flere maskiner for boring av eikehull i felger,
justerbar for alle typer nav og vinkler
Bestilling av eiker fra Buchanan kan
gjøres på mange måter, sende brev,
mail, faks osv med tegninger eller bare
målene, men jeg vil anbefale å sende
minst et par gamle eiker til dem. Vær
nøye med å få med “utvendige og
innvendige eiker”. På mange hjul kan
det være forskjell på eikene i bøyen
nede ved navet, det kommer an på
hvilken vei som de er montert igjennom
kanten på navet.
Et eksempel er et hjul som har 40 eiker,
det kan se ut som bøyen nede ved navet
er 90 grade, der er ikke alltid let å se,
men her kan det faktisk hende 20 at
eikene har en vinkel på 87,5 grader,
mens de resterende kan ha en vikling på
92,5 grader, vinkelen varierer fra hjul
til hjul. Her er det viktig at alle eiker
blir bestilt med riktig vinkel, og at de
blir montert riktig på navet, ellers så
risikerer man å få buede eiker,

eller at man får løse eiker etter at man
har kjørt litt. Buchanan har et stort
utvalg av eiker og nipler i ferdige
pakker til HD og Indian og mange
andre merker fra midten av trettitallet
og fram til i dag.
Mange av Buchanans spesialmaskiner
og produksjonsutstyr er egendesignet
og produsert, på bildet ovenfor kan vi
se en boremaskin som borer nøyaktig
hull i felger med riktig vinkling for
enhver kundes nav. Bildet til høyre
viser et verktøy som brukes for å rette
opp hjul ved montering av eiker i hjul,
den er spesielt nyttig når man setter opp
et hjul hvor navet er “offset” fra felgen.
Du kan finne mer informasjon om
Buchanan her:
www.buchananspokes.net

Jigg/ verktøy for eiking
av hjul.

Om Norsk Indian Klubb:
Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende veteranmotorsykkelklubb med hovedformål
å arbeide aktivt for bevaring av den amerikanske motorsykkelen INDIAN i Norge. Klubben
skal arbeide for bevaring og bruk av Indian motorsykler, og drive positiv profilering av Indian
og kulturen knyttet til Indians historie fra 1901 til 1953.
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internett: www.indianklubb.no
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30 juli - 1 august

Europas største mønstring av Indian motorsykler
Strandenfjorden Fritidspark, Leira

Med NIK på Nett.
De fleste av oss bruker idag internett aktivt til å lete opp deler, verksteder eller informasjon for prosjektene våre.
Situasjonen fra bare noen få år siden er radikalt endret når det gjelder å finne fram til sårt etterlengtede biter eller
skaffe kontakt med likesinnede over hele kloden. Den foregående artikkelen om Buchanan Spokes er et av mange
eksempler på at verden har blitt mindre, og tilgangen til tjenester har blitt enklere. NIK ønsker å videreformidle
lenker til internettsider med interessant innhold for veteranfolket. Disse lenkene ligger også ute på vår hjemmeside.
Under følger et utvalg, med en kortfattet beskrivelse av innholdet.

www.indiangauge.com

The Indian Gauge Company. Amerikansk firma som spesialiserer seg på
instrumenter, amperemetere, oljetrykksmålere til Indian, HD, Henderson.

www.linkertcarbs.com

Amerikansk firma med spesialitet Linkert og Schebler forgassere. Masse deler,
pakninger og re-build kits. Overhaler også forgassere.

www.hummeremporium.com

Ledningsnett og elektriske komponenter til amerikanske veteranmotorsykler.

www.speedoshop.net

Speedometerdeler til Corbin og Stewart Warner. Hele speedometere, Autolite
fordelere, speedometerskiver, dataplater, drivverk og tannhjul/snekkedrev.

www.reno.indianmoto.cz

Reproduksjondeler til Indian, CZ og en del andre merker. Elektriske
komponenter, eksosanlegg. NB! Mye deler til tyvetalls Indianmodeller,
eksemplevis Scout, Chief, Prince. Ulempen er at siden er på tjekkisk, bruk
Googleoversetteren.
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