Carlbergs Verkstad
Har i några år varit och fotat en del mc i Jan-Åke Carlbergs alla
utrymmen och alltid hittar man något nytt eller också något som
pågått en tid, och som kommit en bit på vägen mot att bli klara.

Titta bara på Moto Reeven!
Målad, randad och med mycket fina detaljer.
Det återstår fortfarande en del detaljer och mycket jobb.
Delar man inte köper över disk precis.

En Triumph årsmodell 1950 är på väg in från kylan. Verkar
ganska komplett, en fråga som kommer upp, ska det vara
fjädrande baknav eller vanligt?
Av en händelse finns ju båda på lagret, så mekanikern Sven
fördjupar sig i reservdelskatalogen och vi får se vad det blir av
detta.
Om det nu inte skulle räcka med två "stjärnor" i verkstaden, så
har det tillverkats andra stjärnor till Webbgafflar.
Verkar som sådana har varit en bristvara en längre tid.
Så ohärdad 1 1/5 mm fjäderstålplåt inhandlas, tar ett tag att
hitta, inte billigt heller efter vad jag förstår.
– Nåja, mallar görs och vattenskurna blir de, matriser tillverkas
så att de får rätt form.
Hmm… låter ju ganska enkelt!?

En firma i Göteborg härdar med efterföljande slipning och rengöring.
Därefter följer påläggning av koppar och krom samt polering.

Husqvarna och Ariel är de framtagna till, men tittar man på andra MC märken med typ Webbgafflar, ser de
ut att passa på en hel del andra märken också.
Många tillverkades och jag undrar om Jan-Åke har gafflar till alla?
Eller kan det vara så att andra har en chans att komplettera sina?
Det lär bli en hel del över säger han.
Något som Carlberg dock gått bet på är fjäderbrickor, se
bild till vänster. Brickorna sitter i bakstöden på en del mc
med stelbensramar.
Har sökt lite överallt men gått bet, enligt Carlberg.
Så en fråga till alla som känner sig manade, var hittar
man sådana fjäderbrickor?
Har du svaret mejla gärna till flohed@tele2.se
Kaffet är klart och mer MC "snack" runt bordet blir det.
Hälsningar Lennart Hedberg

