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I samband med renoveringen av min 1969 CB750 (tråden CB750 classic) nämndes att jag 
skulle återkomma och visa lite skillnader mellan Sandcast, K1 och K2 modellerna av CB750. 

Jag tänkte därför nu köra igång med en ny tråd som mest handlar om Sandcast-modellen och 
tänkte kombinera detta med att beskriva min pågående renovering av en Sandcast-motor 
(vilket i det mesta är väldigt likt renovering av de senare Diecast-motorerna).

Jag börjar med en kort bakgrund. Under den första tiden efter lanseringen av CB750 (det 
handlar om några månader andra halvåret 1969) vidareutvecklades modellen allt eftersom 
svagheter hittades. Man kan därför lugnt påstå att tidiga Sandcasthojar är de sämsta i 750-
serien. I dagens läge har dessa tidiga hojar, trots detta, fått en särskild status och är 
eftertraktade av samlare världen runt, just på grund av att de skiljer sig så pass mycket från 
de senare och att det inte finns så många kvar. Det handlar då främst om små detaljskillnader 
eftersom modellen i huvudsak har behållit sitt ursprungliga utseende.

Det som är Sandcast är framförallt några motordetaljer och då främst motorblocket (det finns 
också några få karosseridetaljer som är Sandcast). Sandcast betyder sandgjuten och var den 
metod som användes för att skapa de första motorblocken eftersom det är en billig 
tillverkningsmodell för små modellserier. När Honda efter några månader upptäckte att CB750 
var en stor succé, övergick man till pressgjutning (Diecast) som är billigare för större serier 
och också har en överlägsen gjutprecision. Den sista sandgjutna motorn fick 
tillverkningsnummer CB750 E-1007414 och tillverkades i slutet av år 1969. De sista siffrorna 
anger att det totalt tillverkades 7414 sandgjutna motorblock. Därefter är alla cb750-motorer 
pressgjutna (DieCast). 

Förutom bytet av gjutteknik för motorblocken behölls modellen ganska intakt fram till 
ramnummer 1044650 då K1-modellen lanserades och det innebar också en lite större 
förändring i modellstil. Väldigt många ram- och motordetaljer förändrades under de tre första 
åren men samtidigt var de oftast utbytbara och med den skillnaden att den nya detaljen var 
förbättrad på något sätt (och därmed ofta med aningen förändrat utseende). 

Det är dessa små förändringar jag tänkte skriva om och också visa på bild om möjligt. Jag 
börjar med en översiktbild på en Sandcastmodell (1969) samt bild på en K1 (slutet av 1970) 
och en bild på en K2-modell som kom ca 1972. Några detaljer som är rätt uppenbara och klart 
synliga skillnader mellan modellerna är sadeln/limpan, sidokåporna, luftburken samt 
lykthållarna och framlyktan som blev kromade/svart vid modellbytet till K2. Tittar man på 
närma håll så är det faktiskt väldigt få detaljer som är exakt lika mellan Sandcast och K-2.
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I nästa bildserie ser ni mitt sandcastblock som jag börjat renovera. Ni kan se att blocket har 
en grövre ytstruktur som återspeglar sanden i gjutformen. Nästa bild är ett block som är ett 
tidigt Diecastblock (bara några månader yngre än sandcastblocket). Blocket är glasblästrat så 
ytan har fått aningen av en struktur men är ändå mycket slätare. Tredje bilden är ett K1-block 
som jag har (men inte hunnit rengöra). Den observante ser att det har tillkommit ett skruvhål 
jämfört med de övriga blocken. Motornumren är stansade på en upphöjd rektangel, om man 
tittar noga ser man att Sandcastblocket inte har någon gjuten kant/ram kring motornumret. 
Andra skillnader mellan blocken kommer så småningom.    

Efter denna inledning kommer tråden mest bestå av detaljbilder och tillhörande text och jag 
kommer blanda min renovering av en Sandcastmotor med en mer generell Sandcastkunskap. 
Jag kommer heller inte att ha bråttom utan det kommer att ta sin tid eftersom jag också, 
förutom renoveringen, måste sköta jobb, hus och hem. Jag hoppas att ni tycker att det kan bli 
lite intressant och jag välkomnar frågor och annan respons!

Ska bli mycket intressant Kenneth! Ser fram emot dina artiklar.

Hej igen och tack för gensvar!

Eftersom motorblocket är den mest signifikanta skillnaden på vad som är Sandcast så börjar 
jag med det. Från nr E1000001  är det mycket små skillnader fram till man började gjuta 
Diecastblock (E1007415). Jämför man med de tidiga diecastblocken handlar det mest om 
marginella skillnader där pressgjutningen ger mer möjlighet att snygga/putsa till designen lite. 
Enligt reservdelskatalogen skedde en förändring för blocket med nytt reservdelsnummer från 
och med nummer E1000220, det ser dock inte ut att vara några större förändringar, bla en 
ändrad bultstorlek, O-ring mm. I grunden är det samma block hela Sandcastperioden och 
även från början när de blev sandgjutna. Diecastblocken har också varit rätt likartade med 
tillkomst av någon bult och kanske någon förstärkning i gjutning och liknande (se exempel i 
min första text).

Till motorblocket hör också ett oljetråg och en kopplingskåpa som hänger ihop med 
modellförändringarna. När det gäller kopplingskåpan finns en tydlig skillnad mellan Sandcast 
och Diecast. Sandcastkåpan (och också blocket förstås) har endast 9 bultar som håller kåpan. 
Med Diecast blev det 10 bultar som också ändrades i blocket. Det är en av de detaljer som gör 
det enkelt att avgöra om det är ett Sandcastblock eller inte, eftersom det tydligt syns från 
utsidan av motorn. Det finns dessutom en tidig och en senare kopplingskåpa under 
Sandcastperioden (en har en ”tunn läpp” och den senare (fr o m E1001107) har en ”tjock 
läpp” likt de senare Diecast-kåporna. Här nedan visas skillnaderna.

Den första bilden visar tidig och sen sandcastkåpa med nio bulthål. Den andra bilden visar den 
tunna läppen vs den tjocka. Den tredje bilden jämför den senare Diecastkåpan med 10 
hål. Den fjärde bilden visar hur en packning för de senare kåporna passar på en 
Sandcastkåpa. Den fungerar men kanske bör man skära bort onödigt packningsmaterial (jag 
tror också att den senare kåpan kan fungera på en sandcast men kanske inte tvärtom och det 
vore ju heller ingen mening att ”slösa bort” en unik kåpa på en senare modell), De sista 
bilderna visar kåporna från insidan.

Oljetråget var detsamma under hela Sancastperioden och byttes följaktligen ut när 
pressgjutningen/Diecast började. Kåporna är inte utbytbara eftersom skruvhålen bara 
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stämmer till hälften. Det syns tydligt när man lägger en senare packning på den äldre 
Sandcastkåpan.

Nog för idag! Jag vill också poängtera att detta inte är någon exakt vetenskap, Det finns 
exempel på konstiga blandningar av reservdelar och t o m Hondas egen reservdelkatalog listar 
inte alltid de förändringar som skett. De två varianterna av kopplingskåpan här ovan är ett bra 
exempel på det. Man tog vad som fanns på hyllan i fabriken och ibland kanske det inte blev 
helt korrekt del enligt reservdelsboken.

Hej, Detta är ett försök till svar på Arne Ask fråga om utgående axel.  Jag väljer dock att 
skriva svaret här eftersom det faktiskt är lite Sandcastinformation som även passar in i min 
tråd.

Jag har tre axlar att mäta bland och det handlar bara om axlar från 1969-1971/1972.  Under 
K2:ans tillverkningstid kom en lite annan axel som har bredare lager. Jag har ingen sådan K2-
axel (förutom den som sitter på min 1975 K2) så jag kan inte avgöra om det finns någon 
skillnad.

Den tidigaste axeln (fram till ramnr 1026143) har en mindre gänga, ca 12 mm för 
smörjbulten. Den är också fasad lite mer längst ute i axelns splines (se bildjämförelse) än de 
som kommer senare. Den axel som börjar med ramnr 1026144 är i övrigt väldigt lik men har 
en gänga som är ca 14 mm. Båda axlarna har lager med en skåra i som passar mot blocket 
via en halvmåneformad ring för att hindra att lagret vandrar i sidled. Dessa axlar har också en 
smalare ”midja” som borde göra axeln något svagare.

Någonstans under tillverkningen av  K1 byter man ut lagren med skåra och ersätter med en 
hel ring som nu ligger utanför lagret och låser nu lagret på så sätt i sidled (det innebär att 
blocket ändras eftersom skåran i blocket också förändras. Det framgår ingenstans när detta 
sker). Axeln har nu ingen midja. Denna axel återfinns också på tidiga K2:or men byts efter ett 
tag ut mot ny axel där ett nytt mycket bredare lager används.

De tre axlar jag har, har exakt samma längd och alla mått för splines, lagerytor mm stämmer 
helt. Enda skillnaden är alltså gängan och midjan (se bilder och mått).

Smörjbultar, midjan samt fasningen

Längd och diameter samt de olika lagren.

Jag vill tillägga att detta inte är någon exakt vetenskap eftersom det rätt ofta inte stämmer 
med reservdelslistor mm samt att mitt skjutmått inte direkt är något 
superprecisionsinstrument.

Det blev kanske inget bra svar på Arnes fråga, men vi kom kanske lite djupare i vår kunskap 
om Hondamotorcyklarna. 
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Hej Kenneth!
Mycket intressant tråd, skall bli kul att följa. 

Framgaffel

Hej igen och kul att du giller tråden Henrik!

Eftersom det på senaste tiden varit olika diskussioner om framgafflar, bromsar mm kan det 
vara på sin plats att skriva lite om de tidiga framgafflarna och vad som skiljer dessa åt.

Från 1969-1972 = Sandcast-K2 (och i Sverige var ju K2:an ända fram till 1975), finns det i 
huvudsak tre något olika framgafflar. Framgafflarna var i huvudprincip likartade fram till K2-
modellen kom. Jag skriver likartade eftersom när K1 kom 1971, justerade man lite detaljer 
som medför att många delar inte passar eller ser lite olika ut. Om vi tittar på bilderna så ser vi 
nedre gaffelben uppifrån och ner: Sandcast, K1 samt K2. Bilderna är kanske inte jättebra men 
om man är observant ser man att K2:ans skärm- och bromsfästen är helt olika. Vid närmare 
koll ser man också att Sandcastbenet har en mer markerad kant under där bälgen är fäst. Den 
är ganska utslätad på K1 för att åter bli något mer markerad på K2. I övrigt är längdmått 
identiskt men inte innandömet som jag strax kommer till. Eftersom fästena ändrad i och med 
K2 har man också annorlunda fästen på för framskärm och för bromsoken vilket framgår 
tydligt av bilderna.

Till nästa bildserie lägger jag också till en bild med bromsokfästen för de tidiga benen som är 
spegelvända. Varför det? Dubbla skivor så klart! De som har en cb750 innan K1-modellen kan 
inte montera dubbla skivor eftersom framnavet är bredare. Med K1 blev navet 4 mm smalare 
och tillät då en till bromsskiva. Jag kommer att skriva särskilt om detta en annan gång. Det 
spegelvända fästet på bilden är därför bara användbart för K1-modellerna (om man inte byter 
nav på de äldsta).

Invändigt skiljer det sig ganska mycket åt även om principen är densamma 1969-1971. 1972 K2 
kommer ett helt nytt upplägg. De tidigaste nedre gaffelbenen har delvis lite mindre diameter inuti 
själva gaffelbenet vilket gör att några av bussningarna är mindre och att t ex segersäkringen vid 
packboxen som håller fast alltihop är mindre. Gaffelbenen innan K1 har alltså en packbox med 46 mm 
dia och en segersäkring som är 47 mm. I och med K1 är packboxen 48 mm och segersäkringen 50 
mm. I någon mån framgår skillnaderna på bilderna. Jag vill också reservera mig för att det kan finnas 
skillnader i detta, bl a för att det inte är helt ovanligt att originalframgaffeln har bytts ut, bara så att ni 
kollar noga innan ni köper t ex nya packboxar. Själva gaffelbenen (rören) finns i två versioner, den ena 
passar de tidiga upp till K1 och har då urfräsningar för bussningar vilket gör att de är lätta att 
identifiera. När K2 släpptes är gaffelbenen och konstruktionen

 en helt annan där man skippat bussningarna så nu är det själva röret som glider direkt mot 
nedre gaffelbenet. Man har också tillsatt ett inre rör och en lien fjäder som skall dämpa 
returstötar. Detta rör finns faktiskt också på de tidigare modellerna trots att det inte är med 
på sprängskisser. Röret sitter fast med skruven längst ner i nedre gaffelbenet (skruven tas 
lättast bort med hjälp av tryckluftsverktyg som slår lös den). På den senare benen (fr om K2 
måste denna skruv bort för att man skall kunna ta isär, på de tidigare fungerar det ändå bara 
man tar bort segersäkringen och sedan "skjuter" röret uppåt och därmed slår ut packboxen.

På senare modeller >1975 och t ex amerikanska K3,K4,K5 tror jag att det skiljer sig ännu mer 
i fästen osv men jag har inget sådant som jag kan kolla.  
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Framgaffel fortsättning

  Som jag nämnt tidigare är alla variationer på tillverkade delar inte helt enkelt att säkerställa. 
Jag har sedan sist haft en trevlig mailkonversation med medlemmen Rolf Bergelin som tillfört 
mer kunskap om vissa skillnader för framgaffel och nav. Bland annat så ändras inte 
gaffelbenen direkt i samband med årsmodellsbyten, typ K1, K2 osv utan första ändringen sker 
en stund innan K1 lanseras i och med ramnr 1039120. Den versionen av nedre gaffelben 
behålls fram till ramnr 2093730 vilket är en bra bit in i K2-modellen. Dessutom sker en 
förändring i själva gaffelrören som får ett litet hål mindre än en tidigare version. De små hålen 
är antagligen till för oljedämpningen och man ville antagligen öka dämpningen genom att ta 
bort ett av hålen. Detta syns bra på en bild som Rolf tagit på sina gaffelrör (hålen är 
pyttesmå).

Jag påstod också att den första versionen av framnavet som är 4 mm bredare inte kunde ha 
dubbla skivor. Rolf har det tidiga navet och dubbla skivor monterade så man får alltid lära sig 
något nytt, och tack Rolf för dina bidrag som tydligt belyser att det finns skillander och 
olikheter som kanske inte beskrivs i reservdelslistor eller manualer. Eftersom navet var på 
tapeten tänkte jag beskriva det lite närmare. 

De tidigaste navet var alltså 4 mm bredare men ändå inte. Egentligen är navets bredd vid 
lagren likadant på nya och gamla (och därmed utbytbara utan att ändra hjulaxel mm). 
Skillnaden ligger i att man fräste ner högersidan på navet 4 mm för att ge mer plats för en 
bromskiva på höger sida. Nedfräsningen är därför framförallt vid anliggningsytan för skivan.

Det innebar också lite andra förändringar. De genomgående bultarna som håller skivan blev 
för långa för de nya smalare naven och Honda var mycket noga med att ge ut en 
servicebulletin som talar om att man måste byta till de nya kortare bultarna om man tänkte 
sig att byta nav. Bultarna för det tidiga bredare navet är 106 mm långa och för att passa det 
nyare navet kortades de till 102 mm.

Eftersom man fräste ner den sida av navet där drivningen för hastighetsmätaren sitter, 
ändrade man även den hållare för drivningen som roterar med navet/hjulet. När man ändrade 
hållaren ändrades även krombrickan/ringen som bultarna går igenom. Se på bilderna så ser ni 
skillnaden. Jag har några ”växelhus” för hastighetsmätardrivningen men kan inte se någon 
direkt skillnad på dessa, de verkar vara oförändrade. För övrigt är dessa växelhus lite pillriga 
att ta isär om man vill renovera dem. Jag har nöjt mig med att ta bort den stora packboxen 
och rengöra noga och återsmörja med fett innan ny packbox tryckts på plats (packboxen är 
standardstorlek och finns att köpa på allmänna marknaden eftersom Honda inte har sådan 
som reservdel.). Jag fortsätter nästa gång med bromsoken och bromsskivan som också skiljer 
sig åt mellan tidigare/senare.

Hej Kenneth !
Attans kul läsning detta !
Så fick man reda på hur det kommer sig att man har dubbla skivor fram , att jag sen har en 
bromscylinder av nära nog dubbel volym kanske ingick i något kit från sjuttiotalet. 

Frambromsen

 Hej Stefan och tack för uppmuntran, det behövs så att man vet att det är läsvärt! 

Jag börjar först med tre bilder av ”växellådan” för hastighetsmätaren. Det är nog inte så 
många som plockar isär den eftersom den brukar fungera bra. Jag är dock för nyfiken för att 
låta bli att kolla hur det ser ut.  Packboxen köpte jag på Ebay i USA och borde inte vara något 
problem att få tag på.



#10 SV: SandCast Classic 7 Sep (13) 09:27

Kenneth Hänström ( ) 

#11 SV: SandCast Classic 5 Okt (13) 18:07

Över till frambromsen. Skivbroms fram på en motorcykel fanns inte i princip innan Honda 
lanserade CB750, det var heller inte så vanligt på bilar vid den tiden. Den var t o m 
hydrauliskt styrd, alltså som på en bil med bromscylinder, bromsolja och slangar , mycket 
exklusivt 1969. Själva skivan var rostfri för att inte bli rostig, men det medför samtidigt  också 
något sämre bromsverkan. Från första början var navet till skivan mer jämntjockt, vilket 
sedan fasades ner mellan nitarna. Bilderna påvisar skillnaden men de är lite mörka så det kan 
vara svårt att se. Förändringen verkar ske när K2 lanseras enligt reservdelslistan.

Bromsoket har mestadels sett likadant ut hela tiden men bytte färg från silver till svart, 
troligen vid ramnr 1071335. En del säger att de tidigaste oken aldrig var silverfärgade utan 
endast ren aluminium, Jag kan inte säga om det stämmer eller inte. ”Bakstycket” till oket 
ändrade dock design mellan första cb750/K0 och när K1 lanserades (enligt reservdelsboken). 
På bilderna ser ni skillnaderna på bakstycket (tidiga till vänster). Vid uppgraderingen 
förstärktes bakstycket som blev tjockare i alla dimensioner. Bultarna som håller ihop oket 
ändrades något genom att det tidigaste hade refflor runt bultskallen. Bromstillverkaren Tokico 
tillverkade oken åt Honda och den första versionen var Tokico1 som syns på bilden. Det finns 
ett flertal nummer så tillverkningen bör ha förändrats en hel del de första åren eftersom de 
 byter nummer (1,2,3,4 osv) rätt ofta till en början.

När man bytte nedre gaffelben (och dess fästen) från den tidiga modellen till den som kom en bit in i 
K2-lanseringen, ändrade man även på fästet som håller bromslangen. Det tidigare gaffelbenet hade 
detta fäste fastsatt med en bult som satt ihop med hållaren till bromsoket. Den senare versionen hade 
detta fäste ihopsvetsat med framskärmen. Hoppas att bilderna förklarar skillnaden

Sidokåpor

Det har varit mest aluminium och lite gråa bilder ett tag, så dags för en liten färgklick!

Jag tänkte berätta om skillnaderna mellan sidokåporna. Fram till lanseringen av K1 hade man 
lite större sidokåpor som döljer elkopplingar och oljetanken. Med K1-modellen 1971 kom en 
ny mjukare form och det blev också klart mindre bredd mellan kåporna om man sitter på 
motorcykeln.  Oljetanken gjordes också om med K1 (kanske för att de slankare kåporna skulle 
få plats?) och är motsvarande lite rundare och slankare, jag återkommer till oljetanken vid ett 
senare tillfälle. 

Sidokåpornas utseende är det kanske tydligaste och enklaste sättet att identifiera om det är 
en 1969/1970 eller om det är en senare årsmodell. Jag har inte provat, men jag misstänker 
att de tidigare kåporna också passar på senare modeller eftersom de är större. Själva fästena 
borde stämma eftersom man inte gjort om dessa på ramen. Däremot är jag inte så säker på 
att nyare kåpor fungerar mot oljetanken på de tidigare modellerna eftersom den är lite 
tjockare (någon som vet?). En väsentlig skillnad är att de tidigare kåporna har gälar/ 
luftinsläpp. De är egentligen helt verkningslösa och bara gjorda för design. För att inte allt 
möjligt skit skall flyga in bakom kåporna, satte man ett ”galler” på insidan som sitter fast i 
små plastfästen ingjutna i själva sidokåpan. En annan viktig skillnad är också emblemen. De 
tidigare var mer i form av en vapensköld (eller diamant) där Hondas vinge syns tillsammans 
med informationen om 750 samt HM (vilket inte avser klädkedjan i detta fall). På de senare 
kåporna har man istället skapat ett kromat 750Four emblem och därunder en minisköld 
nästan i form av en diamant med Hondavingen inuti. Färgen på ”diamanten” ändrades från 
röd (endast K1) till orange (fr om K2 1972). Jag tycker att emblemen från båda kåporna är 
supersnygga på varsitt vis och visar också hur viktigt design var för Honda. På bilderna 
skymtar ni också luftburkarna som skiljer sig åt. De har ganska många skillnader som jag 
skall skriva om senare men det mest uppenbara är att de tidiga har samma färg som 
sidokåporna.. Sidokåpor på senare modeller K3-K5 har lite annan stil på emblemen.
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Motorblocket

Som jag inledningsvis berättade så håller jag nu på att renovera min andra Sandcast cb750. Ramen 
har jag men originalblocket finns inte kvar. Jag letade därför upp ett sandcastblock via nätet som jag 
fann i Tyskland till ett premiumpris! Jag får sätta priset i perspektiv av att alldeles nyligen 
auktionerades en tom ram och ett tomt sandcastblock ut på Ebay och de gick för ca 30.000 (block) och 
ca 20.000 för ramen. Det är förståeligt att priserna går upp på sådant som det finns låga serier av, 
men jag tycker samtidigt att det är synd eftersom det blir allt svårare att förverkliga liknande projekt.

Jag fick förra veckan besök av vår ordförande Bojje som hade vägarna förbi i samband med ett 
norrlandsbesök. Vi hade båda lite ont om tid men startade tidigt på morgonen och pratade Sandcast 
fram till lunch, inte en tom minut under den förmiddagen! Ett mycket trevligt besök där jag hade 
chansen att ösa ur Bojjes kunskapsgruva samtidigt som vi tittade lite på mina projekt och diskuterade 
de små detaljerna som de flesta inte känner till. Hur som helst fick jag ett massa goda tips (tack Bojje) 
och det ger alltid en kick att prata med likasinnade. Bojje kommenterade också att mitt Sandcastblock 
med sitt höga nummer (7384) kan vara det sista av de nu kända Sandcastblock som existerar vilket 
var lite extra kul! 

Jag tänker som sagt, denna gång beskriva motorblocket som är kärnan till att de äldsta cb750 
har kommit att kallas Sandcast (Honda har aldrig officiellt använt den beteckningen). När 
serietillverkningen startade sommaren 1969 kunde man inte ana att de skulle bli den succé 
som det blev. 

Modellen togs fram på kort tid (men man hade förstås mycket erfarenhet både från racing och 
andra modeller) och Honda hann kanske inte testa så mycket som man velat. Motorblocken 
gjöts i en sandform, vilket är en relativt billig metod för mindre serier. På bara några få 
månader sålde man 7414 st cb750 med Sandcastblock och insåg att detta var en stor 
framgång och beslöt därför att övergå till att pressgjuta blocken (diecast) som är mer 
ekonomiskt i större serier och ger samtidigt en mycket förbättrad precision. Pressgjutningen 
startade med ramnr 1007415.

Hur kan man identifiera om det är ett Sandcastblock eller ett Diecastblock?

Kvalitén i gjutningen är uppenbar om man ställer två block bredvid varandra eftersom det 
sandgjutna är så mycket grövre i strukturen, men ser man dem var för sig är det inte lika 
enkelt. Som ni kanske känner till hade Honda till en början stora problem med att kedjorna 
slets av och förstörde blocken precis framför kedjedrevet där blocket slogs sönder. Det 
förekommer därför en hel del utbytesblock från den första tiden som är sandgjutna men som 
inte hade något serienummer instansat från fabrik. De har ofta fått en instansning gjord i 
efterhand av någon Hondahandlare men det syns ganska tydligt att det inte är original 
eftersom Hondas original-bokstäver och siffror har en lite speciell stil. Sådana block har förstås 
ett värde i sig men betraktas inte som originalblock och de medför därför oftast en lägre 
prisnivå vid försäljning. Det är också mycket vanligt att det finns originalblock som svetsats 
ihop där kedjan slagit sönder. Sådana block betraktas i princip som fullvärde om 
svetsningen/arbetet är bra gjort.

Samtliga Sandcast originalblock  från fabrik har en kopplingskåpa med nio skruvar och därmed 
är det förstås också 9 skruvhål i blocket. I och med de pressgjutna blocken (fr o m ramnr 
1007415) är det 10 skruvhål i blocket. Det är bara att räkna dem så vet man vilken gjutning 
det handlar om. (samtliga jämförande bilder med Sandcast på vänster bild)

Det skiljer sig även med några andra små skillnader. Den gjutna rektangeln där motornumret 
står, är både lite mindre och saknar en ytterkant på Sandcast. Jag har också tidigare i denna 
tråd visat skillnad mellan antalet skruvhål omkring där kedjedrevet är, men antalet förändras 
först när K1-modellen kommer vilket innebär att det inte är ett riktmärke för att skilja på 
Sandcast och Diecast. Om man jämför gjutningen i blockets framkant ser det också lite 
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annorlunda ut, framförallt i ytterändarna. 

På Sandcastblocken gjöt man in ”E1” och en sifferkombination typ ”9 2” längst bak på blockets 
ovansida. På de senare Diecast har man skapat en mer upphöjd yta med fördjupningar där 
liknande info anges. Troligen är det information om när blocket gjöts. Man kan därför anta att 
”9 2” kan betyda 2 september 1969 (någon som vet?) Skillnaden är i alla fall uppenbar direkt 
när man ser blocken eftersom man inte missar den tydliga gjutningen på de senare 
Diecastblocken. 

Det finns också små skillnader i ”gjutploppar” som t ex är fyrkantiga på Sandcast och runda 
på Diecast. Längre upp i denna tråd ser ni också skillnaden mellan oljetråget på Sandcast och 
Diecast. Dessa är inte utbytbara eftersom det skiljer i bulthål och design.

Det finns säker fler små kännetecken men det brukar räcka med att konstatera om det är 9 
eller 10 håls kopplingskåpa. 

När jag fick hem mitt Sandcast motorblock kunde jag konstatera att det var i ett bra skick och 
inte lagat för någon brusten kedja eller på något annat sätt felaktigt. Däremot var det lite 
skitigt och rå på alla ytor eftersom det troligen stått länge. Jag tvättade rent med mjuk borste, 
även inne i oljekanaler, skrapade rent alla tätningsytor och använde försiktigt gängtapp för att 
rensa alla skruvhål. Liksom förra motorn använde jag DupliColors syntetiska silverfärg på burk 
efter att först lagt ett lager syragrund för att betta mot aluminiumen. Resultatet blev att 
blocket närmast ser ut som nytt men att det fortfarande är tydligt att det är grov gjutstruktur.

Från motor till mätare

För att få lite omväxling tänkte jag hoppa runt lite bland skilda renoveringsområden, mindre 
struktur men kanske roligare att läsa. Jag har ju också kommit en bit på väg med min egen 
renovering av 1005128 så hädanefter blir det mer en kombination av renovering och att peka 
på skillnader mellan Sandcast och senare modeller. Det kan också hända att jag tar med 
någon bild från min förra renovering eftersom det handlar ibland om samma grejer. Så blir det 
idag när jag tänkte skriva om mätarna, det handlar alltså om mätarna till min förra renovering 
men de nya ser ju likadana ut så det blir i praktiken ingen skillnad.

Den uppenbara synliga skillnaden mellan tidiga mätare och de som kom senare med K1-
modellen är att själva skalet är av plast på de tidiga. Även ”glaset” är av plast. Honda 
tvingades ändra detta till plåtskal och riktiga glas eftersom plastskalen inte tålde bromsvätska 
och det var lätt hänt att det kom en droppe i samband med att man kollade vätskenivån.

Både de tidigaste och K1-modellens mätare hade varningslamporna inbyggda i mätartavlorna. 
Varningslamporna  överfördes i och med K2-modellen till den speciella panel som klämmer 
fast styret. Fr o m K1 är glasen lite nedsänkta i förhållande till överkanten 
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CB750, resp K1 och K2

När det gäller de tidiga mätarna med plastskal är rödstrecket vid 8500 rpm/m, vilket sänktes 
till 8000 med K1-mätarna. För Sandcastentusiasten finns det dessutom ett antal olika 
varianter att grotta ner sig i där de tidigaste växelhusen är sandgjutna och skiljer sig åt i 
gjutdetaljer. Mätarna finns förstås också i miles per hour och km/timme versioner och då 
skiljer det inte bara på mätartavlan utan även utväxlingen för vägmätaren.

Plastskalen är enkla att ta bort men man måste förstöra en kant som håller dem fast. De 
senare med plåtskal har en krympring som håller ihop ”chassit” med kåpan. Ringen är lite 
bökig att plocka bort och den blir i princip förstörd av ingreppet. Nya ringar och de flesta 
renoveringsdetaljer finns dock hos en mycket seriös holländare som säljer reservdelar och 
helrenoverar dessa mätare. Titta in på hans websida www.cb750faces.com så finner du det du 
behöver. Det finns också ett Youtubeklipp som visar hur man öppnar en K1-mätare:

http://www.youtube.com/watch?v=hnF8_bSTqlU

När du fått isär mätaren är det ganska enkelt att plocka bort nålen, byta mätartavla, och ev 
byta plastskal eller måla om plåtskalet. På de tidigare mätarna kan det finnas behov av att 
byta linserna för varningslamporna eftersom de bleknar med tiden. Det är också en lite lustigt 
utformad gummihylsa som sluter an mot mätartavlan för att isolera ljuset från 
varningslampan från det övriga ljuset i mätaren. Nålarna kan man helt enkelt doppa i Humbrol 
nr 18 som är perfekt för att få den rätta färgen på nålens topp. Om mätarnålen vibrerar när 
man kör har mätaren troligen tömts på en dämpvätska som skall gå att fylla på (förvara aldrig 
mätarna upp och ner). Jag har aldrig provat men holländaren ovan kan sådant om man har 
behov av det. (kolla först dina vajrar till mätarna så att de inte påverkar vibrationen).

Chassit i mätarna skiljer sig ganska mycket mellan de tidiga mätarna och  K1 och även med 
K2. De mätare som kommer efter K2 har även de en annan design. De tidigaste har mindre 
diameter på chassit jämfört med K1. K2 har som sagt inga lampor inbyggda i mätarna vilket 
innebär ett annorlunda chassi. Det går alltså inte att sätta på ett K0 plastskal på en K1 mätare 
eller vice versa eftersom det inte passar.

Nog för idag! Jag fick häromdagen tillbaka ett nyrenoverat topplock från Stigs 
motormekaniska i Axvall som jag tänkte berätta mer om i nästa avsnitt.

Topplocket

Hej igen!

Sist nämnde jag att jag fått topplocket åter från Stigs motormekaniska. Jag har förstås inte 
kunnat testa toppen men arbetet ser välgjort och bra ut.  Jag gjorde samma renovering på 
min förra motor och det fungerar perfekt!



Någon av er kanske byter ventilstyrningar själva och har utrustning för det, men här valde jag 
att överlämna till proffsen. Det gamla sandcast-topplocket såg rätt skitigt och ingrott ut och 
hade tydliga spår av otäta ventiler, så jag var lite osäker på om toppen skulle gå att använda. 
När jag plockat bort ventilerna såg ventilsätena på framförallt utblåssidan inte så bra ut. 

Före renoveringen

Innan jag tagit bort ventilerna testade jag med att fylla förbränningskammaren med 
avfettning som genast rann ut genom alla insugs- och utblåskanaler, alltså fullständigt otätt. 
Jag testade också ventilernas spel i sidled när de stack ut ett ca 6 mm från sätet. De var klart 
över Hondas glappgräns på 0,08 insug och 0,1 mm utblås, så det fanns bara ett att göra: 
lämna bort för byte av ventilstyrningar och brotchning av både styrningar och säten så att allt 
passar in och blir tätt. 

En bild före och två efter renoveringen

Ett dyrt kalas må jag säga, så den som har en bra topp kan skatta sig lycklig! Man behöver 8 
nya styrningar, 8 ventiler, ventiltätningar plus själva jobbet och man får då också hoppas att 
ventilfjädrar och knaster är bra, vilket det lyckligtvis var i mitt fall. Fjädrarna går att mäta 
spänsten genom hur hoptryckta de är och Honda har mått för detta. Det finns dock lite olika 
fjädrar så man får vara lite vaksam med dessa uppgifter om det verkar uppenbart fel vid 
mätning. 

Vad är det för skillnad på ett Sandcast topplock och de som kom senare? Ja, de tidigaste 
topplocken tillverkades ända fram till ca feb 1970 i och med ramnummer 10026143  enligt 
reservdelsboken, alltså en bra bit in i diecastmotorerna. Fram till samma ramnummer är det 
faktiskt en annan topplockspackning, vilket framförallt kan ses genom att urskärningen för 
kamkedjetunneln är alldeles rak till skillnad mot de senares lite mer böjda urskärning.

Reservdelsboken anger att det faktiskt förekommit 7 olika topplock 1969-1975 och 
skillnaderna för de senare känner jag tyvärr inte till. Jag vet dock att det blev en större 
förändring i tätningarna mellan cylinder och topp någonstans runt 1973, men jag tror att det 
var cylindern som förändrades mest.

I praktiken är det inte så stor skillnad mellan själva topplocken. Ett par viktiga skillnader kan 
man se när det gäller de allra tidigaste som saknar ett bulthål för att skruva åt mot cylindern 
för att täta på ett bättre sätt. Motsvarande avsaknad av gänghål i cylindern matchar förstås. 
Ventilstyrningarna på de allra tidigaste hade ventiltätningar, vilket ett tag togs bort och 
ersattes av koniska styrningar på utblåssidan tills ventiltätningar återinfördes på utblåssidan. 
Orsaken var troligen att uppnå bättre smörjning så att inte ventilskaften och styrning slets ner 
så snabbt. När det gäller de små oljehålen som förser kamöverfallen med olja så gjordes de 
om helt. De tidiga hade bara en liten slits, lagom stor för att reglera oljemängden. På de 
senare topplocken har man gått över till ett ipressat munstycke kombinerat med filter (se 
bilder). Sandcasttoppen har också lite klumpigare gjutning med sämre finish än de senare.

Om man sr på kamaxeln, kamöverfall och styrningar mm, alltså det som fästes i topplocket, 
skiljer det sig åt över åren. T ex är den tidigaste kamaxeln märkt R1 och skall ha lite vassare 
kamtider enligt uppgift. Om man tittar på de detaljer som skruvas på topplocket, så har 
kamlageröverfallen ändrats under åren. Från början, fram till K2 introducerades, så roterar 
vipparmsaxlarna av vippornas rörelser vilket minskar förslitning och ger en jämn oljehinna. 
Metoden är dock väldigt rasslig och Honda fick kritik för rasselljudet. I och med att K2 
introducerades ändrade man till att låsa fast vipparmsaxlarna med två skruvar per 
kamlageröverfall. Hålen för skruvarna finns inte på de tidigare så det är lätt att identifiera de 
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skilda kamlageröverfallen. Baksidan av nymodigheten är att vipparmsaxlarna slits fortare men 
det blev förstås tystare. Lageröverfallen är märkta så det går inte att ta fel överfall. (de allra 
allra tidigaste hade inte denna märkning). 

Gängorna för de bultar/skruvar som håller kamaxelöverfallen mot toppen är känsliga. Man 
skall alltid dra dessa med moment så man inte riskerar att de förstörs. På min förra topp var 
de dåliga så jag blev tvungen att använda Heli Coil för att återställa gängorna. Det fungerar 
förstås jättebra och gängorna blir i princip starkare än tidigare, men var uppmärksamma på 
detta om ni renoverar. 

Jag tror att man kan byta topplocken ganska friskt mellan årsmodellerna men har inte 
kontrollerat.

Gummianslutningarna, förgasargummina, skiljer sig åt på de tidigaste topparna. Jag vet inte 
exakt vad som skiljer eftersom de ser väldigt lika ut, men själva förgasarna är ju också 
annorlunda med 1 vajer per förgasare istället för den senare bryggan som styrs av två vajrar. 
De tidiga förgasargummina har dock ett eget reservdelsnummer och finns fortfarande att köpa 
från Honda.Utblåsflänsarna på de allra tidigaste hade också en liten skillnad i radien mellan 
skruvhålen och flänsen men det är mest nördkunskap. Nu när topplocket är tillbaka ska jag 
måla cylinder och top och sedan tror jag att jag har det mesta för att starta ihopsättningen av 

motorn.

Förgasare och luftburken
Hej, ja nu var det ett tag sedan jag skrev något och det beror också på att jag inte hunnit med att  
renovera under senaste tiden. Andra plikter har trängt på och särskilt runt jul finns ju som bekant lite 
andra saker som behöver prioriteras!

Jag har tidigare snuddat vid att det är olika luftburkar på de tidiga modellerna jämfört med de senare. 
Bytet hänger ihop med förgasarna. Rent praktiskt passar nog både nya och gamla förgasare/luftburkar 
med varandra, men i produktionen så bytte man förgasarmodell och luftburk i samband med att cb750 
K1 lanserades 1971.

I provmodellerna av CB750 som bl a visades på utställningar användes förgasare med förgasarbrygga, 
alltså med en gasvajer och en returvajer. När produktionen startade för CB750 1969 hade man dock 
bytt ut bryggan mot en enklare konstruktion med 1 förgasarvajer för varje förgasare. De 4 vajrarna 
kopplades sedan ihop i ett litet rör som blev 1 vajer till gashandtaget. Denna konstruktion behölls till 
en lösning med brygga återinfördes med K1-modellen (Här finns lite kuriosa att berätta genom att 
bryggan infördes i en transitionsmodell som kom alldeles före K1 och därför fick arbetsnamnet K0. 
Denna lilla K0-serie med nya förgasare bestod bara av 121 hojar och var för övrigt lik de äldre 
modellerna. Denna lilla serie har bidragit till förvirringen om vad man skall kalla de tidigaste 
modellerna. Hondas officiella beteckningar anger att de från början hette endast CB750 fram till K1 
kom som då heter CB750 K1 enligt Honda själva och som stöds av reservdelskataloger mm. K0 har 
alltså officiellt inte funnits. Det lär dock finnas någon notering om K0 i någon servicebulletin som stör 
den bilden). 

Poängen med förgasarbryggan är förstås enklare och stabilare synkning av förgasarna. Jag har ju själv 
på min första Sandcast dessa vajerförgasare och det går förstås att synka dessa, men problemet är 
bara att när man gasat ett par gånger så stämmer inte synkningen särskilt bra längre. Det är helt 
enkelt vajrarna som rör sig lite upp och ner och hit och dit och då blir det aldrig exakt. Om man jämför 
med bryggan så är där varje trottel i förgasaren fast förbunden med bryggan med hjälp av en fast 
justerskruv som inte ändrar sig efter justeringen.

Själva förgasarna är i det stora hela ganska lika mellan modellerna. På vajerförgasarna är förstås 
locken där vajrarna går in annorlunda än på de med brygga. På de allra tidigaste Sandcastmodellerna 
är locken märkta med 28 och har smalare justerskruvar (och motsvarande vajer). De fungerade inte 
särskilt bra och blev utbytta av Honda av säkerhetsskäl. Idag är dessa 28-lock en liten förmögenhet 
(jag antar att Bojje har några på sina J…). De tidigaste förgasarna har också en tomgångsskruv per 
förgasare och direkt in i förgasaren. De senare  med brygga justeras med en justerskruv som sitter på 
vänster sida på bryggan.

Vad finns det mer för skillnader? De tidiga förgasarna har alltid mässingsflottörer vilket senare blir i 
något sorts plastmaterial men jag tror det bytet sker långt senare, kanske K3,K4 eller något.
Flottörhusen ser ganska lika ut men de tidiga modellerna fram till K1 hade mindre avtappningsskruvar 
med kopparbricka och något annorlunda gjutning runt omkring där skruvarna sitter. De senare har 
större skruvar och en o-ring som tätar skruven. Trottlarna liksom dess fjädrar har varierat i längd på 
de första förgasarna. De tidiga var kortare. 

Det går inte att ”bygga om” en nyare förgasare till en äldre eftersom det saknas t ex gängade hål för 
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tomgångsskruvar mm. De är dock fullt utbytbara för motorn om man byter all fyra i ett svep, dock 
måste också hela gashandtagsfästet bytas eftersom det hänger ihop med vajertypen.
Luftburken var ett sorgebarn på de tidigaste modellerna. De var bräckliga och hade fästöron med få 
skruvar och sprack ofta av vibrationer. De ledde till att man först förstärkte fästena så att man utökade 
från två skruv till tre på varje fäste till att börja med och sedan när K1-modellen kom så bytte man till 
en helt annan luftburk. Skillnaden mellan burkar syns enkelt eftersom de tidigare var lackerade i 
samma färg som tank och sidokåpor och de senare fr o m K1 var svarta och hade förstärkningsräfflor 
på sidorna. 

En annan inte lika känd skillnad är att luftintagen varierar i storlek. De första modellerna var högre 
bestyckade i förgasaren (120), hade (enligt uppgift) lite vassare kamtider och även ett öppnare 
avgassystem som matchade. Då krävdes också ett extra större hål för insugsluften. Hålet förändras 
med åren och blir allt mindre ju mer man drog ner på effekt och därmed bränsleförbrukning och 
avgaser.

Hoppas ni har blir något klokare på vilka skillnader som finns och det är egentligen otroligt vad mycket 
som förändrades under de första åren men som vid en snabb blick ändå ser likadant ut. När jag känner 
att jag har den tid som behövs så börjar jag sätta ihop motorn och jag tror att jag har allt som behövs 

men behöver förzinka om gamla bultar, polera lite kåpor  mm innan jag börjar.

Tändlås

En av de mer uppenbara skillnaderna mellan tidiga och sena modeller ser man enkelt om man tittar på 
tändlåset. Det finns två typer, en tidig som nu brukar kallas ”reccessed ignition” (försänkt) och den 
senare som är alldeles platt på framsidan.

Vad man menar med reccessed ignition är att nyckeln är försänkt in i låset en bit till skillnad mot de 
senare. Skillnaden består egentligen i att den del som nyckeln försänks i, står ut från låset om man 
jämför med nyare. I den utstående ringen skall en rund plastbit som sitter på nyckeln passa in, troligen 
så att det blir lite extra skydd för låsmekanismen.

Jag är inte helt säker när bytet till de senare plana modellerna sker men jag tror det är i samband med 
K1-modellen 1971. Elkontakten på de tidigare modellerna är ljusbrun och rund med 4 stift. Även detta 
ändrades, men lite senare (troligen när K2-modellen kom) till en fyrkantig vit plastkontakt. 
Motsvarande ändring gjordes förstås samtidigt på kabelstammen.

Tändlåset är ju en slitdetalj, särskilt om man hänger tunga saker i nyckelknippan. Därför har många 
tändlås bytts ut under åren och det finns inte någon stor tillgång på begagnande ”reccessed ignition” 
vilket har gjort att det ofta är rena fantasipriserna, 2- 5000 kr brukar det kosta att få tag på ett nytt 
reccessed lås. De nyare kostar inte alls dessa pengar och många försöker att sälja dessa som recessed 
fast de inte är det för att tjäna pengar. En viktig sak att påpeka är att nya lås som finns till salu (ser 
helt riktiga ut men inte original) inte pallar med strömstyrkan på de tidiga modellerna. De tidiga hade 
en konstruktion med bara 1 säkring och den mesta strömmen gick via tändlåset. Sådana nya lås 
smälter ihop efter ett par månader om de används på de äldre modellerna.

Oavsett om man originalrenoverar eller ej vill man gärna ha samma låsnummer på både tänd- och 
styrlås (och fr o m K2 även på sadellåset) eftersom man då bara behöver hålla reda på 1 nyckel. Man 
brukar kunna hitta matchande lås om man under en tid läser annonser eftersom Hondas nyckelserier 
inte är så omfattande och därför finns det inte heller så många varianter på tänd- och styrlåsen. Den 
enda egentliga skillnaden är att tidiga nycklar hade plastbiten som jag nämnde härovan, men de tidiga 
låsen fungerar bra även utan plastbit

Sidor: 1 2 3

För att få skriva inlägg i forumet måste du vara medlem i CHCS.   


