
Norsk Indian Klubb

1. Start med en visuell inspeksjon over løse eller  forskjøvete   
 deler. Sjekk hver bolt som holder noe på plass. Hver sikker på  
 at ikke noe er løst.

2. Gjennomfør smørejobben med ekstra oppmerksomhet på   
 hjullagre og bremsetromler.“Jeg er skeptisk til smørenipler  
 her, skifter fett på lagre i nav og bremsetrommel hver 10.000  
 miles”. Bakre støtdempere trenger bare et støt med fettpressa,  
 noe mer vil “overfylle” fjæringssystemet.

3. Skift olje, og bland ikke oljetypene.

4. Skift gearolje og primærkjedeolje. Dette må gjøres samtidig  
 med skifte av motorolje. Og sjekk oljenivået.

5. Sjekk og justèr primærkjedet, “The Riders Book” angir   
 slakken, men normalt skal den være 1/8”.

6.    Sjekk og justèr bakkjedet og hjulinnstillingen/sporingen.   
 Normalt skal det være 1⁄4” slakk i kjedet. Justèr kjedet   
 alltid på det strammeste området. Når det gjelder sporingen,  
 ta en rett planke og legg den inntil forhjulet slik at den berøres  
 på to steder. Er sporingen rett, skal planken også berøre   
 bakhjulet på to steder.

7. Sjekk og justèr fram-og bakbrems, lufttrykk i dekk, hjulmuttere  
 og akselmuttere. Sjekk spesielt hjulmutterne på bakhjulet som  
 lettest har for å løsne.

8. Sjekk alle låsesplinter og at de har en skive  mellom splinten  
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og den bevegelige del. Særlig gjelder dette gearskifte-staget,  
clutch-staget og bremse-staget.

9. Sjekk og justèr bremselys.

10. Dra til sylinderfotmutterne, men ikke dra til for mye.

11. Dra til topplokkboltene. Hvis du ikke ønsker å ta av   
tankene, bruk momentnøkkel på de boltene som du kan nå,  
tiltrekkingsmomentet skal være 60-65 foot pounds, og deretter  
dra til de andre boltene på skjønn med f.eks en leddnøkkel.

 12. Sjekk og justèr ventilene. På en Chief eller Scout skal   
inntaksventilen ha 0.006” klaring og på eksosen 0.008”. Bruk  
spesialtangen for ventildekslene, da disse kan lett deformeres,  
og da vil ikke ytre deksel gli over indre.

 13. Sjekk og justèr stiftegapet, rengjør stiftene og rotor, samt grease  
på kammen. Sjekk the “Riders book for spesifications”.

 14.  Innstilling av tenningen. Alle modellene har “timing  
marks”. Sette dette merket i hullet på veivhuset, (du 
har da selvsagt skrudd ut spesialpluggen her!) slik at 
kompresjonsslaget er på fremste sylinder. Et triks her er å putte 
fingeren over plugghullet, og når du betjener kick’en til du 
kjenner at fingeren “blåses” ut, da er du på kompresjonsslaget. 
Kikk så inn i plugghullet, og bring tenningsmerket i posisjon. 
Stiftene er selvfølgelig alt justert, og nå trenger du bare å vite 
når stiftene åpner ved max tenning. Dersom din Indian har 
ampèremeter, kan du bare kikke på det. Når stiftene er lukket, 
vil nåla stå på “discharge”. Når de åpner, går nåla til null. Har 
du ikke ampèremeter, kan du kople et i kretsen fra batteriet eller 
bruke ei prøvelampe.

 Husk at den smale kammen på fordeleren tenner den fremste 
sylinderen, den brede den bakerste.

 Vri på tenningshåndtaket på styret for å teste det hele. Åpningen 
av stiftene skal skje på full fortenning.

15.  Rengjør tennpluggene og justèr gapet, eventuelt skift til nye.

16. Justèr dynamoreima eller kjedet, både på slakk og retning. Her 
også justèrer man på det strammeste stedet, slakken skal være 1/
8”. Retningen kontrollerer man med en rett stållinjal på samme 
måte som kontrollen av sporingen på hjulene.

 17. Justèr dynamoens drivhjul for aksialslakk. Dette gjelder bare 
Chief’ene. Løs låsemutter og skru justermutteren i bunn og så 
en 1⁄4 omdr. tilbake. Skru til låsemutteren!
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18. Sjekk dynamoytelsen.”Kjør motoren og følg med på 
ampèremeteret. Med lyset på bør nåla vise 1-1,5 A, motoren 
skal da gå på vanlig kjørehastighet. Uten ampèremeter, kobl et 
mellom batteri og batterikabel.”

19. Sjekk væskenivå i batteri, at batteri-frog’en er godt tilskrudd og 
at ledningsforbindelsene er rengjorte og godt tilskrudd. 

20. Skru til manifoldmutterne og forgasserskruene mellom
 manifold og forgasser. Her må det ikke være luftlekkasje! Skru 

til manifoldmutterne når motoren er varm, da vil de tette bedre.

21. Rengjør flottørhus og bensinfilter.

22. Rengjør luftfilteret med bensin, dersom dette ikke er et 
engangsfilter.

23. Justèr clutchen, se Riders Book. Klaringen skal være slik at 
lillefinger får plass mellom hælplata og fotbrettet, når clutchen 
begynner å ta. 

24. Justèr forgasseren. “Det er en preferansesak, men Bob 
starter med først å justere hoveddysa (den fremste av de to 
justerskruene), siden den også påvirker tomgangsdysa.

25.  Ta en prøvetur.

Indian Summer Meet 2011
Strandefjorden Fritidssenter, Leira

19 - 21 august

Foto: Jesper Storm Jensen



Norsk Indian Klubb

Hvorfor er Indian et godt 
navn på en motorsykkel?
Følgende artikkel er oversatt fra engelsk til norsk av undertegnede, og var 
opprinnelig publisert i The Syracuse Herald 23. februar 1914.
Dette er hva George M. Hendee skrev om navnevalget Indian:

Knut Rudihaugen

“Motorsykkelen Indian fikk navnet sitt tre år før 
den en gang ble påtenkt, i 1897.
Sykkel produsenten The Hendee Manufacturing 
Company bygde tråsykler av merkene Silver
King og Silver Queen, henholdsvis herre- og 
dame- modeller, i Springfield.

Tiden tatt i betraktning, så gikk forretningen 
ganske bra , med en årlig produksjon på cirka
fire tusen sykler. Vi hadde forresten en betydelig 
eksport gjennom kommisjonsfirmaer i New 
York, disse forsendelsene besto av det vi 
betegnet som “navneskilt”- sykler. Når et 
kommisjons firma plasserte en bestilling hos 
oss, besto denne normalt av cirka hundre sykler. 
Kommisjons firmaet spesifiserte da hvilket navn 
de ønsket at syklene skulle ha, og vi satte på 
tilsvarende navneskilt.

Over tid ble naturligvis et stort antall av våre 
sykler sendt til utlandet under alle slags navn.
Nesten alle disse syklene var identiske med 
unntak av navnet, og i noen tilfeller fargen.
Til slutt fant vi ut at denne praksisen måtte 
stoppes, og jeg reiste til New York for å 
diskutere dette med kommisjons firmaene. 

Hos første kunde sa jeg til ledelsen, “se 
her, hvorfor ikke avslutte denne vilkårlige 
navnegivingen av våre produkter”, og heretter 
produsere og sende ut syklene under ett navn. 
For eksempel navnet “American Indian”,da 
amerikanske indianere er vel kjent rundt i hele 
verden, og en sykkel med dette navnet ville bli 
like godt kjent. Mitt forslag ble med en gang 
bra mottatt, de samtykket . Heldigvis hadde 
jeg ingen problem med å overtale våre andre 
kommisjonærer om det samme.

Etter dette ble alle våre eksport sykler kjent under 
navnet American Indian, men på fabrikken
kalte vi dem enkelt bare Indian. Snart forsto jeg at 
sykkel navnet Indian var et så bra valg, at
der og da avsluttet vi alle andre sykkelmerker og 
navn, og produserte utelukkende Indian sykler 
deretter.

Dette navnet passet motorsykkelen ennå bedre 
enn det hadde passet tråsykkelen, og etter bare få 
måneder hadde denne nye krigeren avsatt den gamle 
sjefen helt, fra wigwamen. Dette er hvorfor vi har en 
Indian motorsykkel i dag.”

Konklusjon, Indian motorsykkel fikk sitt navn fra en 
tråsykkel fra 1897, som opprinnelig het American Indian, 
men som senere ble forkortet til navnet vi alle kjenner, 
Indian. Nå vet vi hvorfor og hvordan det hele skjedde.

Røyksignaler


