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Ordförande har ordetRedaktion

innebär i form av vårbruk och ut!ykter 
med våra fordon. Våren innebär också 
att det kommer att hållas årsmöte och 
som vanligt kommer vi att vara i Munk-
tellmuseets lokaler. Alla medlemmar är 
varmt välkomna. I samband med års-
mötet kommer vi att lyssna till ett kåseri 
av Leif Jacobsson. Våren och sommaren 
innebär givetvis betydligt !er aktiviteter 
med våra klenoder så som utställningar, 
ut!ykter mm. BM-klubben kommer 

Från redaktionen
Nu går BM-bladet in på sin femte årgång. Vi har försökt att 
utveckla tidningen löpande under de här åren och som ni kan-
ske märkt har vi utökat tidningens sidantal och gör nu en del 
små förändringar i layouten för att göra den än mer läsbar. 
Fortfarande har vi den unika situationen att det !yter in mer 
material för publicering än vad vi får plats med. Det tackar vi 
speciellt för inom redaktionen men samtidigt ställer det krav 
på oss att göra riktiga prioriteringar. Artiklar och reportage 
från och om medlemmar går först. Därefter klubbnytt som 
är presentationer av styrelsemedlemmar, regionrepresentanter 
och BM-specialister. De artiklar som handlar om underhåll, 
reparationer och renoveringar av veteranmaskiner har visat sig 
vara både efterfrågade och uppskattade. Reportage från årligen 
återkommande större och öppna veterandagar har sin givna 
plats liksom vårt försök att presentera en uppdaterad kalen-
der. Det ligger i sakens natur att ha en rapportering från Ar-
kiv Sörmland för att visa vilken skatt vi har tillgång till när 
vi försöker spåra våra klenoders historia till vem maskinen 
ursprungligen såldes, av vilken återförsäljare och hur den var 
utrustad. Har vi nu några sidor över så skall annonserna få 
plats och dessutom gärna en liten glimt om BM-produkternas 
spridning i världen utanför vårt lands gränser. Vi inledde un-
der "olåret en serie av fördjupade presentationer av historiskt 
intressanta produkter delvis med anledning av att Munktells 
traktor 30-40 fyllde 100 år och följer nu upp med en artikel 
om Munktell typ 30. I nästa nummer kommer en uppföljning 
av Jörgen Forsrups artikel om 18-20 där han kommer att visa 
hur man kan använda erfarenheter från släktforskning i arbe-
tet med att söka efter sin veteranmaskins rötter. 

Välkomna att ta del av detta första nummer av femte år-
gångens tidning som ni kommer att upptäcka innehåller en 
hel del övrigt material som vi bedömt vara av intresse för våra 
läsare. Gillar du den så tala om det för dina vänner och be-
kanta. Är du inte helt nöjd så hör av dig till oss.
Lennart Öknegård
lennart.01625465@telia.com. Telefon: 0761–07 41 64.

Klubbnytt

Våra BM-experter
Anläggnings- och skogsmaskiner:
Curt Axelsson 070–886 44 95
Traktorer:
Sune Hammarlund 0150–15 30 78
Yngve Hammarlund 0157–601 77
Guy Larsson 070–344 48 92, larsson.melo@telia.com

Våra regionombud
Sörmland/Östergötland: Börje Andersson 070–631 34 31
Sören Jansson 073–991 99 15
Örebro län: Lars Berglind 073–819 04 26
Bohuslän: Björn Cagner 073–817 16 17
Jönköpings län: Kjell Rehnström 070–585 00 44
Uppland: Tomas Sandberg 070–603 56 07
Västmanland: Jimmy Wilhelmsson 073–070 03 81
Västerbotten: Anders Boström 070–515 02 31
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Hej alla BM vänner
När jag skriver de här raderna så har 
Svenska BM-klubben lagt sitt "ärde 
verksamhetsår bakom sig och så sakta 
börjat dra igång ett nytt år. Klubbens 
organisation med regionsombud börjar 
ta form och vi har en fortsatt tillväxt 
av medlemmar. Vi ser att det #nns ett 
fortsatt stort intresse för klubben. Nu 
närmar vi oss våren med vad allt det 

Fakta om framsidesbildens  
skotare BM-Volvo SM 462

Efterlysning

Motor D 25
Motoreffekt 47 hk
Växlar fram/back 8/2
Kran typ ÖSA 340
Vikt 8200 kg
Antal tillverkade 371
Produktionsår 1971–1974

Svenska BM-klubben söker efter en erfaren och kunnig 
specialist som kan hjälpa oss med sina sakkunskaper 
och råd när det gäller tändkulemotorer. Speciellt inom 
BMs traktorvärld.

Hör gärna av dig till: 
Guy Larsson tel. 0703–44 48 92

INBJUDAN
I samband med Svenska BM-klubbens årsmöte inbjudes du till en 

sammankomst där Leif Jacobsson från Malmköping kåserar om sina 
minnen och upplevelser bl a under sin tid på ett lantställe i Sörm-
land. Det blir många skrönor, visor och veterangrammofonmusik.

Den 13 april kl 14.30 i Munktellmuseets hörsal.

Leif Jacobsson, en presentation
Leif Jacobsson är född i Floda socken, men uppväxt och bosatt i 
Malmköping. Under 23 år producerade han 1 551 radioprogram 

med inriktning på svensk historia från sörmländsk horisont. Han har 
även framträtt som trubadur i 45 år på de mest skilda spelplatser.

Leif var också med och startade Gammaldags Malmkö-
pings Marknad 1977 och ledde den i 30 år. Han har ti-

digare varit bland annat lärare och lantbrukare. 
Idag jobbar Leif huvudsakligen med bokproduktion samt spel-

ningar och guidningar, bland annat av ”I Allans fotspår”, 
100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. 

att synas vid !era av dessa evenemang 
även 2014. Ni som är medlemmar är 
alltid välkomna med idéer och tips på 
aktiviteter som klubben på olika vis kan 
stötta. 

Med dessa rader vill jag önska er alla 
en god fortsättning på 2014. 

Sten Olsson 
Ordförande Svenska BM-Klubben

Ny distriktsordörande
Jag heter Anders Boström, 49 år gam-
mal och bor i Umeå. Jag har så länge 
jag minns varit intresserad av Volvo BM 
maskiner då främst traktorer. Ett tidigt 
minne är när jag #ck följa med morbror 
Frank till Lantmännen för att köpa re-
servdelar. Där stod de uppradade röda 
och #na BM traktorer i långa rader. Jag 
har också andra minnen nu från slåt-
tern på gårdens åkrar och ängar som lig-
ger utmed E4-an. Här såg jag de stora 
långtradarna passera förbi med nya gula 
baklastare från Bröderna Lundbergs i 
Skellefteå på väg söderut och fantise-
rade om vart de var på väg ut i världen.
Mina fritidsintressen är maskiner, jord 
och skog och att resa. Nu äger jag går-
den och driver spannmålsodling i liten 
skala. Mitt yrke är maskinentrepenör 
med hjullastare och en bandtraktor.
Jag har två Viktor, en 470 och en 
LM 641 bl.a.

Västerbotten

Josefine Mellberg
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Styrelsen för Svenska BM-Klubben 
med organisationsnummer 802449-
7169 får härmed avge redovisning för 
verksamheten under räkenskapsåret 
20130101–20131231 föreningens "är-
de verksamhetsår.

Verksamhetens inriktning
Svenska BM-klubben är en ideell sam-
manslutning av likasinnade vars syfte 
och intresse är att bevara traktorer, 
lantbruks- och anläggningsmaskiner, 
tillverkade fram till 1983 av Munktells, 
Bolinder-Munktell och Volvo BM.

Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 
cirka 680 stycken. En liten ökning un-
der 2013.

Styrelsemöten och andra 
aktiviteter
Styrelsen har under verksamhetsåret 
hållit åtta stycken protokollförda sty-
relsemöten inklusive ett konstituerande 
möte. Klubben har vid Munktellmu-
seet den 20 april 2013 hållit sitt tredje 
ordinarie årsmöte. Den tionde augusti 
arrangerade Svenska BM-Kubben vid 
och med stöd av Munktellsmuseet BM-
dagen för "ärde året i rad. För övrigt 
har BM-Klubben varit representerade 
vid ett tiotal tillfällen under året bland 
annat Tändkulan dag utanför Kristian-
stad, Lista-rallyt utanför Eskilstuna, vid 
ett par tillfällen i Odensbacken, Mo-
torn dag i Målilla, Vårbruksdag i Sköl-
dinge utanför Katrineholm, veterantra-
korplöjning vid ett par gårdar i trakten 
av Björkvik mellan Katrineholm och 
Nyköping, SM-plöjningarna vid Ulv-
hälls säteri utanför Strängnäs samt vid 
Bonden dag i Backamo.

Budget 2014

Intäkter:
Medlemsavgifter 170000:-
Försäljning klubbartiklar 78000:-
Försäljning lotterier 4500:-
Försäljning annonser 5000:-
Ränta e-konto 880:-
Summa 258380:-

Utgifter:
Utskick BM-bladet inkl.porto 80000:-
Telefon, kontantkort 1000:-
Annonser, affischer 12000:-

Kontorsmaterial 5000:-
Hemsidan 20000:-

Försäkringar 600:-
Bankkostnader 2500:-

Bilersättningar 25000:-

Inköp klubbartiklar 40000:-
Inköp inventarier 4000:-
Vinteraktiviteter, föredrag 10000:-
Stöd till regionombuden 20000:-

Styrelsemöten, årsmötet 12000:-

Mässor o.dyl. 15000:-
Frakter av maskiner 5000:-
Porto 6000:-
Summa 258100:-

Dagordning
Härmed kallas alla medlemmar i Svenska BM-Klubben till Årsmöte.
Tid: Söndagen den 13 april klockan 12.00
Plats: Munktellsmuseet.
Dagen inleds med #ka, och cirka 12.30 inleds årsmötesförhandlingarna, sedan bjuds det 
på lite förtäring. Därefter får vi lyssna till ett kåseri av Leif Jakobsson. 

Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse

Regionombuden
(OBS inte förtroendevalda)

Börje Andersson Södermanland/Öster-
götland.
Sören Jansson Södermanland/Öster-
götland.
Lars Berglind Närke/Värmland.
Jimmy Wilhelmsson Västmanland.
Tomas Sandberg Stockholm/Uppland.
Kjell Rehnström Småland.
Björn Cagner Bohuslän.

Föreningen har även bedrivit försälj-
ning av klubbartiklar i form av t-shirt, 
kepsar, #lmer. böcker mm. Klubben har 
även engagerat experter på BMs pro-
dukter för rådgivning i tekniska frågor 
till medlemmarna (se namnen nedan). 
Medlemstidningen har getts ut i fyra 
nummer under året. Vi driver även en 
hemsida. Under 2013 har det påbörjats 
ett arbete med att bygga upp en organi-
sation med regionsombud ute i landet 
(se dem som utnämnts hittills nedan).

Styrelsen
Sten Olsson Ordförande.
Mats Karlsson Vice Ordförande.
Lisbeth Larsson Kassör.
Ola Korsfeldt Sekreterare.
Börje Andersson Ledamot.
Lars Berglind Ledamot.
Sören Jansson Ledamot.
Lars-Erik Björkström Suppleant.
Guy Larsson Suppleant.

Revisorer
Gunilla Torstensson Revisor.
Sören Kihlberg Revisor.
Claes Lundén revisorsuppleant.

Valberedning
Niclas Svensson (Sammankallande).
Rune Berglind.
Perry G Laudon.

BM-Experter
(OBS inte förtroendevalda)

Guy Larsson Björkvik.
Yngve Hammarlund Malmköping.
Sune Hammarlund Katrineholm. 
Curt Axelsson Jönköping. (de gula pro-
dukterna).

Bilder ur Studio  
Rolands arkiv 
Fotograf Roland Andersson, som han 
hette från början, startade sin karriär 
som anställd hos Osvald Bindler, Po-
lyfoto 1948. Roland arbetade några år 
utomlands och kom tillbaka till Sverige 
igen 1956 för att arbeta en kort tid för 
mästaren när det gällde föremåls-foto-
grafering, Arne Wahlberg i Stockholm. 
Därefter arbetade han som stabsfoto-
graf för FN i Suez och Gaza.

1957 startade han en egen #rma i 
Eskilstuna under namnet Fotograf Ro-
land Andersson. Från 1962 bytte #r-
man namn till Studio Roland och efter-
namnet ändrades till Frid. 

Roland Frid arbetade i huvudsak 
med reklamfotografering inom in-
dustrin. Han anlitades !itigt av AB 
Bolinder-Munktell och AB Volvo där 
han fotograferade #na reklambilder 
på traktorer och anläggningsmaskiner 
m m. Firman Studio Roland upphörde 
år 2008.

Roland Frid har lämnat in sitt fo-
toarkiv till Arkiv Sörmland där det nu 
#nns förvarat. Här några bilder ur Stu-
dio Rolands arkiv.
Marie Nilsson

Söker du information
om din BM-traktor?

Arkiv Sörmland har det mesta: rapportkort, handböcker, 
manualer, broschyrer, bilder och mycket mer…

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna
Våra öppettider: mån-fre kl. 08.00–12.00, 13.00–16.00
Telefon: 016–316 04 04
Kontakt: info@arkivsormland.se
www.arkivsormland.se

Välkommen till oss!

Marie Nilsson
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Fram till Andra världkrigets slut var 
fortfarande hästen den dominerande 
dragaren inom svenskt jordbruk. Det 
var därför fullt naturligt att den abso-
luta merparten av redskapen var anpas-
sade till hästen och detta gällde även för 
de fåtal gårdar som ska$at sig en trak-
tor. Utvecklingen av speciellt anpassade 
redskap för traktorn som dragare tog 
inte fart förrän under 1950-talet. Re-
dan 1933 hade konstruktören Harry 
Ferguson byggt sin första prototyp men 
som blev vilande på grund av krigsut-
brottet. I samband med lanseringen av 
Grållen några få år efter krigsslutet så 
introducerades den hydrauliska lyften 
och trepunktsupphängningen som så 
småningom slog igenom fullständigt. 
Nu uppstod plötsligt ett vakuum för 
många traktortillverkare i avvaktan på 
att de kunde visa upp liknande drag an-
passade för sina egna produkter. 

En av de tillverkare som såg en po-
tentiell marknad var Birger och Göran 

Lundberg som redan 1945 lanserade den 
s.k. Skellefte-lyften för jordbrukstrak-
torer. Lyften var en kombinerad dra-
ganordning och lyft för plog. Hydraul-
pumpen drevs via traktorns kraftuttag. 

BM 10 var när den kom 1947 den 
första BM-traktorn utrustad med in-
byggd hydraulpump. BM 10-an kunde 
fås utrustad med en hydraulisk lyft med 
trepunktskoppling som visserligen sak-

”BM 10 den första 
BM-traktorn med in-
byggd hydraulpump”

Häng med ut i den 
fan tastiska svenska 
skörden 2013! Du får 
njuta av allt från gamla 
legender till  moderna 
jätte tröskor med  
40 fots skärbord.  
82 minuter trösk-
frossa!

Köp den på www.traktorpower.se/ 
powerbutiken eller hos vår super glada 

kundservice på 08-588 365 53!

nade djupregleringsautomatik. Många 
kunder valde bort denna utrustning bl a 
för att man inte hade redskap anpassade 
för den utan fortfarande använde de 
gamla hästdragna, Det var också ett sätt 
att hålla nere priset på traktorköpet.

Skellefte-lyften var mycket popu-
lär i norra delen av landet och det var 
främst Volvo och BM-traktorer som 
utrustades med den. Jordbrukarna an-
såg Skellefte-lyften som både smidi-
gare och lättare att använda. Den sista 
BM-modellen som kunde erhållas med 
Skellefte-lyften som extrautrustning var 
Teddy BM 200 och BM 210. För Vol-
vos traktorer kunde man få den till T-
modellerna 21 t o m 43. Tillverkningen 
av Skellefte-lyften upphörde 1955. 

Bröderna Lundberg bidrog som 
bekant på 1950-talet till BMs lastar-
utveckling genom sin baklastare H-10 
som lanserades 1953. Tillverkningen av 
baklastare åt BM pågick fram till 1984 
då den sista 642 lämnade fabriken.
Källa: Hans Rantapää
Text: Lennart Öknegård

för medlemmar i Svenska  
BM-klubben. Gäller för sortimentet  
av reservdelar till veterantraktorer.

10% RABATT

Beställ på 
www.oie.se

eller ring oss på
0304-751010  

om ni inte hittar 
det ni söker.

Div. nya och beg. BM-delar

Nytt: 1 st Snabbväxelhus BM 650, Nr 4716212
 2 st Framnav BM 35 eller 350, Nr 728894
 2 st Framnav T24
 1 st Paralellstag, framaxel LM 218
 1 st komplett Vinkelväxel med plattremsskiva
 1 st Ventilkåpa BM 230
 1 st Ventilkåpa BM 350
 1 st Växellådslock BM 350
 1 st Drivaxel BM 350, Diffsida, långa
 1 st Drivaxel BM 350 Diffsida, korta
 1 st Lyftarm BM 650, Nr 741244
 1 st Lyftarm, Nr 717293
 1 st Fäste för tryckstång BM 230, Nr 732142
 1 st Grenrör, Nr 408619
 1 st Kylarmaskering BM 35-36
 1 st Skogsdrag BM 350 med krok
 Div. nya växellådshus
Beg. 1 st Kylarram BM 350
 2 st Bromsaxlar (bromsnycklar) in mot backarna BM 350 
 1 st Ticokran el hydraulmonterad på flak
 Eller Bussvridning med vevkugg. Ring för info.
 2 st beg. Framspindlar med nav BM 35

Roland Levin 070–398 35 20

Säljes
INSTRUKTIONSBÖCKER MM
070–547 47 31 eller 021–201 43, Johan

TRAKTORER
Äldre reservdelskataloger, instruktionsböcker och broschyrer i bra 
originalskick.
Instruktionsböcker, BM-Volvo/Volvo BM, traktor BM 25, Buster 320, 
Boxer 350, Buster 400, Terrier 425, T 31-32, T 33-34, T 36, T 42, T 
55, BM 470, 430, 500, 600, 650, 700, 800, 2200, 2204, Parca 714.
Reservdelskataloger, BM-Volvo, traktor BM 2, BM 3, Buster 320, 
350, 400, Terrier 425 och 600.

SKOGSMASKINER
Äldre instruktionsböcker och broschyrer i bra originalskick.
BM-Volvo/Volvo BM 462, 660, 870, 871, 880, 900, 900T, 958, 958E, 
969, 971, 980, 985, 995, 9111.

SKÖRDETRÖSKOR 
Äldre instruktionsböcker och broschyrer i bra originalskick.
Instruktionsböcker, skördetröska Aktiv, Thermaenius och BM-Volvo/
Volvo BM från BT 45 och framåt.

ANLÄGGNINGSMASKINER 
Äldre instruktionsböcker och broschyrer i bra originalskick.
Instruktionsböcker, traktorgrävare BM-Volvo/Volvo BM 410, 612, 
614, 616, 646, 6300, LMG 400.
Instruktionsböcker, hjullastare BM-Volvo/Volvo BM 422, 654, 841, 
846, 854, 1254, 1640, 1641, 4200, 4400, 4500, 4600 och 4600B. 
Instruktionsböcker, tipptruckar och dumprar BM-Volvo/Volvo BM 
555, 565, 860, 861 och TD 1524.

Ola Viklunds BM 10:a med Skellef-
te-lyft (Bispgården).

Skellefteålyften som drog igång en lastarepok
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Skördedagen  
Åkesholm
Sedan 1995 har bröderna Karl-Åke och 
Sven-Åke Nilsson vart tredje år under 
sensommaren arrangerat skördedagar på 
sin gård Åkesholm vid Kågeröd i Skåne. 
På dessa visas spannmålsskörd med lie, 
självavläggare, häst- och traktordragna 
självbindare samt bogserade och självgå-
ende skördetröskor. Vidare visas statio-
närtröskning med slaga och olika typer 
av tröskverk samt halmpressning såväl 
stationärt som med traktordragen press. 
Äldre hantverk och hushållsgöromål vi-
sas också. Folkdanslag uppträder. Äldre 
som nya traktorer, veteranbilar och 
veteranlastbilar #nns utställda. Bland 
skördetröskor, tröskverk och traktorer 
#nns det många från Munktells, BM 
och Volvo. Arrangemanget är populärt 
och brukar dra ett par tusen besökare 
varje gång.

Ola Korsfeldt

Källor:
Karl-Erik Nilsson. Traktor nr 6 2013.
Och författaren som var på plats under 
2013:års skördedag. 

Svenska Fergusonklubben Grålle D-sektionen och Conny Pet-
terson, Danbyholm, anordnade plöjning för stordragare och 
mindre traktorer en höstdag i september.

Ett 30-tal traktorer hade anmält sitt intresse för plöjningen. 
Med varmt och skönt väder och med hjälp av Jan Österberg, 
som hjälpte till att ställa in plogar där det behövdes, gick allt 
som smort!

Det fanns även kall mat, smörgåsar eller ”bara” ka$e och 
doppa, för de som var sugna.

Vid pennan
Victoria Karlsson

Den 12 oktober var det dags för årets 
veteranplöjning på Simonstorp i Dals-
land. Det var som vanligt Tore Berg 
som stod för arrangemanget. Vädret var 
fantastiskt. Solen sken från en absolut 
molnfri himmel och naturen visade 
sina bästa höstfärger. BM-klubben var 
på plats representerad av Björn o Eli-
sabet Cagner. Redan när man närmade 
sig Simonstorp märkte man att nå-
got var på gång. Överallt dök det upp 

Sommarminnen

Veteranplöjning hos Tore Berg, Simonstorp, Ge-
stad, Brålanda, Dalsland den 12 oktober 2013.

gamla traktorer. En del hade !aggor 
hissade eller var smyckade med ris el-
ler banderoller. Väl framme fanns redan 
ett tjugotal traktorer på plats och innan 
plöjningarna började hade antalet ökat 
till ca. 40 st. De !esta märken och år-
tal fanns representerade. Mest ovanlig 
var nog en Lanz men där fanns även en 
Oliver 35, !era Nu%eld, MF, IH, Ze-
tor, Volvo Hesselman och givetvis ett 
antal BM. Tore Berg hade förberett 30 

Tyvärr hade den samma problem som 
plogarna. Marken var för hård. På logen 
fanns ett kafé med både korv och hem-
bakt. Många satt ute och njöt av solske-
net ellertittade på ett folkdanslag som 
underhöll på stallbacken. Det fanns 
även !era traktorer att bese på uppställ-
ningsplatsen. Där stod även en statio-
när Sä&e tändkulemotor och tu$ade.

Efter plöjningarna blev det traktor-
pulling. Allt ifrån Fordson Låglundare 
med järnhjul till MF 35 ombyggd till 
V8 provade att dra !aket från start till 
mål. Här märkte man att BM var klart 
överlägsna. Bäst var BM20. Ett extra 
rökmoln, veck på däcken och iväg utan 
problem trots att !aket var fullt med 
passagerare.

För de som så önskade fortsatte 
dagen med middag och dans på hem-
bygdsgården. Höskrindor avgick från 
gården.

Björn Cagner

tegar varav 29 blev upptagna direkt. De 
traktorer som hade bogserad plog hade 
det inte lätt då marken var mycket torr 
och hård. Men skam den som ger sig! 
Plogarna lastades med allt från stenar, 
cementringar, hjulvikter till frivilliga.

 För de som inte var intresserade av 
att se på plöjning fanns mycket annat 
att se. På gården fanns många intres-
santa objekt att beskåda. På ett ställe fö-
revisades en gammal täckdikningsplog. 

Tore Berg hälsade BM-klubben 
välkommen.

På en teg demonstrerades en täck-
dikningsplog.

Ett folkdanslag underhöll på stallbacken.

T 350 Boxer med bogsertröska BT 45 i aktion.

S 257 självgående skördetröska i aktion.

Plöjning vid Danbyholm den 7:e september 2013
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Den nya Typ 30, som den kom att kal-
las, var minst ett nummer större än 
Typ 22. Detta är märkligt nog svårt att 
upptäcka om de inte de båda står intill 
varandra, så att det går att göra direkta 
storleksjämförelser. 

Den nya Typ 30 kom i mark-
naden 1927, under en tid då Munktells 
traktorförsäljning åter började gå riktigt 
bra. Företaget började därför tänka på 
att expandera och passade då på 1929 
att köpa upp sin tidigare värste konkur-
rent Avance-motor i Nacka. Detta före-
tag hade ett gediget traktorkunnande, 
men hade under 1920-talet aldrig på 
allvar lyckats komma upp i Munktells 
produktionssi$ror, kanske på grund av 
för höga priser på sina produkter. Dess-
utom hade man kommit på efterkälken 
med utvecklingen av sina marinmoto-
rer. 

Naturligtvis hade bankerna även här 
sina #ngrar med i spelet kring förvärvet 
då både Avance-motor och Munktells 
tillhörde sfären kring Svenska Handels-
banken. Än mer aktiv blev banken när 
den stora 30-talskrisen slog till. Åren 
1931–32 hade Munktells usla försälj-
ningssi$ror, särskilt för exporta$ärerna. 

Denna gång fanns det en bättre 
lösning i sikte än likvidation – det blev 
istället ett samgående. Det hade börjat 
med att den gamle direktören på Bo-
linders Verkstäder i Stockholm, Erik A. 
Bolinder, hade avlidit på nyåret 1930 
och ingen av arvingarna var villiga att 
driva företaget vidare. Bolinders var 
känt för sina goda produkter och hade 
en stor utländsk försäljningsorganisa-
tion, men verkstäderna på Kungshol-
men i Stockholm var gamla och fabriks-
området skulle bebyggas med bostäder. 
Nu kläcktes idén att föra samman Bo-
linders och Munktells i ett nytt bolag. 
I all hemlighet startades förhandlingar 
mellan de bägge företagen, med banken 
som pådrivare, och snart därefter blev 
det klart med en fusion. Denna kunde 
ske i oktober 1932. 

Ombyggnadsarbetena för 
den sammanslagna produktionen star-

tade snart därefter och redan året däref-
ter kunde de nyinredda verkstäderna tas 
i drift. Hela !yttlasset från Stockholm, 
både från Bolinders och från Avance, 
uppgick till 6 000 ton gods. Även om 
många verktygsmaskiner såldes i Stock-
holm så fordrade ändå 120 järnvägsvag-
nar för att !ytta det resterande. 

Munktells, Avance och Bolinders 
var alla tillverkare av tändkulemotorer. 
Det var Bolinders motorer som ansågs 
vara de modernaste och man beslutade 
därför att typerna W3 och W7 skulle 

speciellt system med så kallade upp-
lägg. Beslutade man sig för att tillverka 
50 traktorer av en viss modell tog man 
först ut en serie tillverkningsnummer 
för dessa. Därpå tillverkades kompo-
nenterna som sedan monterades sam-
man till traktorer som slutligen såldes. 

Systemet med upplägg 
gör att det kan vara svårt att så här i 
efterhand ge exakta besked om antalet 
tillverkade traktorer av de olika model-
lerna, eftersom bl.a. väghyvlar och sta-
tionära motorer ingick i samma num-
merserie. Efter ett upplägg med Typ 22 
kunde det komma ett med Typ 30. Det 
#nns även ett antal serienummer där 
det inte är känt vad som tillverkades, 
kanske en serie vägvältar som var av en 
modell som var oförändrad ända från 
1914, och som var försedd med samma 
motortyp som satt i den gamla traktor-
modellen Typ 20–24.

Studerar man uppläggen för Typ 22 
så #nner man att man under de för-
sta åren fram till 1924, endast la upp 
tillverkningen för något hundratal 
traktorer. Det verkar som det var först 
därefter som produktionen sköt verklig 
fart och toppåret, åtminstone att döma 
av antalet upplagda serienummer, var 
1929 med 500 st. Det sista upplägget 
av denna modell gjordes som nämnts 
1933. 

För den större modellen 
Typ 30, gjordes det första upplägget 
1927. Därefter kom en lucka under 
åren 1929–31, medan man sedan fort-

 Type 22 hk  Type 30 hk
Motor Munktells  Munktells
Antal cylindrar 2  2
Cylinderkapacitet 7,3 L  10,2 L
Motoreffekt 26 hk  36 hk
Växlar fram/back 3/1  3/1
Hjulbas 1680 mm  1780 mm
Vikt 2580 kg  3150 kg
Antal tillverkade 1579  442
Produktionsår 1921–1934  1927–1935

Typ  
30 HK

satte från 1932 och fram till det sista 
som gjordes 1935. 

Den sammanlagda tillverkningen av 
Typ 22 och Typ 30 torde ha rört sig om 
cirka 2 200 stycken, varav Typ 30 till-
verkades i ungefär 500 exemplar. 

Systemet med upplägg gör det även 
är svårt att få fram det exakta tillverk-
ningsåret på en enskild traktor. Från 
den dag man gjorde upplägget fram till 
levererad produkt kunde det gå !era 
år, särskilt om tiderna var dåliga och 
marknaden därför var trög. Ett exem-
pel på detta är en broschyr som gavs ut 
av Bolinder-Munktell 1935 fortfarande 
gör reklam för Typ 22, trots att det sista 
upplägget av denna modell alltså gjorts 
två år tidigare.

Även Typ 30 kan ha tillver-
kats och saluförts under lång tid efter 
det sista upplägget för traktorn gjor-

des 1935. Det #nns källor som påstår 
att dessa kom att tillverkas ända fram 
till 1940, då kanske som basmaskiner 
för väghyvlar. Detta är inte otroligt då 
Typ 30-motorn, trots att den då hade 
hunnit bli gammalmodig, fortfarande 

”Typ 22 och Typ 30 
är de modeller som 
tillverkades under 
längst tid”

”flyttlasset – 6 000 
ton – 120 järnvägs-
vagnar”

fortsätta att tillverkas i det nya bolaget, 
medan de andra två bolagens motorty-
per skulle läggas ned. I Eskilstuna togs 
de första verktygsmaskinerna i bruk 
i början av 1934 för tillverkningen av 
den nya Typ 25-traktorn med sin ny-
utvecklade W5-motor och en ny trak-
torepok inleddes därmed, medan den 
gamla Typ 22-epoken långsamt när-
made sig sitt slut. 

Det blir lätt komplicerat 
när man försöker få grepp om hur 
många traktorer av typerna 22 och 30 
som verkligen tillverkades och när pro-
duktionen av dem upphörde. Det be-
ror på att Munktells, och senare även 
Bolinder-Munktells, använde sig av ett 

Basfakta

var den starkaste som BM hade i sin ar-
senal vid denna tid.

Det kan i alla fall konstateras att 
Typ 22 och Typ 30 är de modeller som 
tillverkades under längst tid hos Munk-
tells och Bolinder-Munktells. Liknande 
traktorer kom sedan att produceras hos 

Avance-motor, Bofors, June och No-
hab. Det är alltså denna konstruktion 
som blev trendsetter för de svenska 
traktortillverkarna under hela mellan-
krigstiden och som faktiskt kan symbo-
lisera en hel epok. 

Per !unström

BM-klubbens pryltips

Munktellmuseet

En historisk beskrivning

100:-100:-   barn 70:- 100:-130:-

280:-
170:-

170:-

Pris inkl moms men excl. porto.

Beställ på tel: 070–977 99 90 eller 
bmklubben@gmail.com.

Vi sänder dig ett inbetalningskort. 
Varorna skickas när vi fått betalt.

Se mer i BM-klubbens klubbshop: 
http://www.bmklubben.se/

Med stort eller litet tryck, S-XXXL. Barn 130/140 cl.
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I början på 70-talet arbetade jag på en avdelning med namnet 
Specialmaskiner. Detta var strax efter ”TROLLE-revolutio-
nen” vilken resulterade i en ny organisationsstruktur, en av 
dem var avdelning ”Specialmaskiner”. Denna avdelning hade 
utvecklingsansvaret för Mobilkranar, Traktorgrävare, Indu-
stri- och Arme´-traktorer.

Ja, egentligen hade vi vid denna tid ingen traktorgrävare 
i produktion. Ett samarbetsprojekt med Br. Lundberg i Skel-
lefteå baserat traktor T650 och kassettgrävaren LMG 400 (ut-
rustning för baklastarna) försvann med Trolle!

Vi höll på med eget grävarprojekt, ”höghuset” kallat, lu-
tande låg motorhuv i relation till hytten som framträdde så 

mycket mer! Som vanligt på den tiden 
lades ganska snart vårt eget utvecklings-
projekt ”på is”! Visa män i företagets 
ledning hade hittat ”en redan färdigut-
vecklad produkt” hos en möjlig medle-
verantör! 

Detta var händelser som kunde 
upplevdas frustrerande av oss konstruk-
törer – att vi inte dög till att utveckla 
något eget, men väl för att hållfasthets-
mässigt #xa till ”redan färdigutvecklade 
produkter” utifrån!

(I ärlighetens namn förstärktes un-
gefär samtidigt styrkan med en man 
som #ck börja med en förstudie på en 
nyutvecklad maskin i GM 410-klassen. 
Detta projekt stupade på kostnadskal-
kylen! 

Ytterligare ett eget projekt, nu på en 
maskin i 10-tonsklassen med hydraul-
transmission och D42-motorn drogs 
igång. En prototyp av denna togs fram 
och med denna grävde vi både hus-
grunder och plöjde ner jordvärmeslang! 
Denna var en s.k. konceptmaskin! Den-
na förstudie resulterade så småningom 
till det som långt senare blev 6300.) 

Men nu gällde det att snabbt kunna 
komplettera produktprogrammet, led-
ningen hade som sagt hittat en färdigut-

1966 lanserades GM 612, byggd 
på transporttraktor T 675. Även denna 
hade ett Vaggeryds grävaggregat och 
frontlastare med ett LM redskapsfäste 
(”Lilla BM-fästet”).

1969 följdes denna av modell 
GM 614 som var byggd på Boxer 600 
och utrustad med grävaggregat och 
frontlastare från Norska Hymas AS.

Det var under 1950-talet begreppet 
traktorgrävare började dyka upp, då 
vanligen som en påbyggnad på trak-
torer, från tillverkare av frontlastare, 
gräv- och andra utrustningar för jord 
och skogsbruk.

Som tillverkare av traktorer såg Bo-
linder-Munktell här en väg till en ökad 
omsättning med en egen produktgrupp, 
traktorgrävare. Via ett för ändamålet 
anpassat av chassie samt anska$ning av 
aggregaten från externa tillverkare #ck 
man en kostnadse$ektiv produkt.

En av påbyggarna var Iggesundsgrä-
varen, lanserad i början av 1960-talet, 
vars aggregat monterades på traktorer-
na Buster 400, Boxer 350, 35/36 och 
230.

1966 lanserades den första traktor-
grävaren i egen regi GM 410, vilken var 
byggd på traktor Buster 400.Tillverk-
ningen var förlagd till Bolinder-Munk-
tell, Arvikaverken, vilket också var fallet 
för de tre påföljande modellerna.

1964 lanserades GM 611, byggd 
på Boxer 350, den hade ett Vaggeryds 
grävaggregat och en Tranås frontlas-
tare.

”en väg till ökad  
omsättning”

Hudiksvall, där också slutprodukterna 
monterades.

1973 lanserades 616, en helt ny 
modell med hydraultransmission och 
momentomvandlare. Hydraultransmis-
sionen innebar ökade egenskaper i last-
ningsarbete.

1976 kom en uppgraderad ver-
sion, 616B.

1977 lanserades den 4-hjulsdrivna 
646. 

I samband med lanseringen av 616 
och 646 ersattes det hitintills varande 
produktnamnet Traktorgrävare av det 
bättre beskrivande namnet Grävlastare.

I artikeln som följer nedan, ”Ett 
stycke Volvo BM industrihistoria från 
medleverantörernas tidevarv”, ges ett ex-
empel på hur produktframtagningspro-
cessen kunde se ut i ”gamla tider”! 

Håkan Ripell

vecklad traktorgrävare som skulle passa 
in i Volvo BMs produktprogram. Det 
var Svenska Hymas AB i Hudiksvall 
och vars produkt Hymas 474 som skul-
le anpassas och byggas på ett omvänt 
LM 622-chassie! Det blev ”den andra 
vändningen” av detta chassi – nu tillba-
ka till traktorriktning igen. (Nåja, inte 
riktigt kanske då den första vändningen 
var ett chassi med traktorväxellåda.) 
Operationen hade av chefen för avd. 
Specialmaskiner och Hymas-ledningen 
planerats att ta tre månader – till full 
produktion! Nu gick det inte riktigt så 
fort – men snabba var vi och drygt ett 

Under början av 1970-talet kom 
mekaniska växellådor inte längre att 
motsvara marknadens krav för trak-
torgrävare. Ett nytt projekt baserat på 
LM 621-chassier drogs igång 1972 
i samarbete med Svenska Hymas AB, 

större problem, kostnaderna för rekla-
mationer påstods var låga och det där 
nya påfundet med trådtöjningsmät-
ning – kan det vara något att lita på? 
Nu gällde det att ska$a fram bevis för 
att övertyga Hymas-folket! En fältupp-
följning genomfördes av sammanlagt 
ett 50-tal maskiner levererade inom de 
närmaste 1-3 åren av Hymas. En ar-
betskamrat som var ”halv” norrlänning 
”skannade” av södra halvan av landet, 
och jag som skåning #ck ta hand om 
den norra halvan. Vad fann vi? Jo, utö-
ver det 20-tal punkter där vi mätt fram 
höga påkänningar #ck vi bekräftelse på 
att det var stora problem med sprick-
bildning och haverier på de uppmätta 
mätställena. Dessutom uppdagades det 
ytterligare ett 15-tal ställen som behöv-
de åtgärdas! ”Läkningsprocessen” tog 
förstås sin tid!

Anpassningen av Hymas grävaggre-
gatet till det konverterade Volvo BM 
chassiet gick till så att att fyra stycken 
LM 621-chassin (till för-serien) skicka-
des till Hudiksvall, och därefter skicka-
des jag och en arbetskamrat dit upp i 
var sin ”sprillan” ny overall! 

Vid ankomsten blev vi informerade 
om att vi skulle få hålla till i ”experi-(�

646

616

616B

GM 410Iggesund GM 614

Traktorgrävare – en historisk bakgrund

Ett stycke Volvo BM indu-
strihistoria från ”medleve-
rantörsprojektens tidevarv”

GM 614

”kunde upplevas 
som frustrerande av 
oss konstruktörer”

år senare introducerades världsnyheten 
GM 616 med ”Svängelegant” d.v.s. vid 
Volvo BM dagarna 1974.

När vi började mäta spänningar 
så såg vi snart att produkten var långt 
ifrån färdigutvecklad! På Hymas trodde 
man oss inte! Man hade inte haft några 
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40-åringen som rullade in 
genom verkstadsportarna och 
fick bromsarna renoverade.

1 Börja med att lyfta upp traktorn och 
montera av bakhjulen.
2 Se till att palla upp traktorn säkert 
och stadigt. Här i form av 2 st pall-
bockar.
3 På traktorns vänstra sida sitter hy-
draultanken, töm ur oljan och lossa rö-
ren ifrån tanken. Rören sitter i vägen, 
när man demonterar bromshuset.
4 Efter demontering av bromshuset, 
kan man inspektera bromsskivan och 
bromsplattans kulor och kullägen. 
Bromsskivorna #ck nya bromsbelägg, 
ditnitade vilket tar en stund att göra, 
eftersom varje bromsskiva har 24 st ni-
tar och det är 4 st skivor blir det sam-
manlagt 96 st nitar.
5 Ena sidans bromsplatta var ganska 
repad, så en ny monterades.
6 Här har inre bromshus och en broms-
skiva blivit tillbakamonterade. OBS 
glöm ej att montera skruven som håller 
inre bromshuset på plats, innan man 
monterar resten.
7 Anders håller nu på att montera yttre 
bromshuset. Kan vara lite knepigt att få 
på den yttre bromsskivan på bromsax-
eln.
8 När bromshusen är monterade och 
bultarna dragna är det dags att justera 
bromsspelet, så att bromspedalerna tar 
lika. Justeringen görs nere vid broms-
huset på justermuttern som sitter på 
den gängade dragstången.
9 Bosse monterar här höger bakhjul. På 
vänster sida måste hydraulrören återan-
slutas till tanken, innan hjulet sätts dit. 
Fyll på olja. Starta och provkör. Prov-
bromsa och se om dom tar jämt.

Övriga fakta
Traktorns ägare: Bo Emanuelsson, 
Lindsunda, Grillby. Medlem nr 778.
Mekaniker: Anders Ekström, Kårsta, 
Grillby.
Bakgrund: Bosse köpte 650:an ny 
1974. Nypris var då var 55 000 kr. Den 
har idag gått 7 600 timmar och är orörd 
i motorn.

Text och foto: Tomas Sandberg.

Volvo BM 650 från 1974

menthörnan” samt att vi skulle få två 
”experiment-gubbar” till vår hjälp. Vi 
drog på oss overallerna med ”Volvo BM” 
på ryggen, och stegade ut i verkstan för 
att leta upp ”experimenthörnan”. Den 
var inte så svår att hitta för det var det 
hörn i verkstaden som var som värst be-
lamrat med skrot! Några medhjälpare 
såg vi inte till, och det gjorde vi inte 
heller dagen därpå – det var väl någon 
som gick och”gluttade” lite åt vårt håll, 
men mer var det inte.

Vi började då själva med att städa 
av ytan hjälpligt, varefter vi gick ut och 
hämtade in ett LM 621-chassie och 
så satte vi gång med skärbrännare och 
svets! Sen eftermiddag dag två hade vi 
uppenbarligen blivit godkända av ex-
perimentgubbarna – d.v.s. de ansåg oss 
inte helt tappade bakom en vagn – och 
#ck därmed assistans av två gubbar! Så 
fortsatte arbetet med anpassning av ram, 
förarplats (det ergonomiska genomsnit-
tet vid utformningen av förarplatsen 
var min arbetskamrat), el-system, hy-
draulik m.m.

EL70C

EL706300

Att vi klarade det hela på ett år be-
rodde förstås att vi arbetade hårt! Var-
annan vecka i Hudiksvall från 0800 
på morgonen till 2200 på kvällen, för 
att därefter få något inombords, ibland 
även en sväng-om, på Glada Hudik 
Statt där vi bodde under veckan. 

Vid något tillfälle nöjde vi oss vi oss 
med ”korvmojen” nere vid hamnen. 
Redan vid denna tid – tidigt 70-tal – 
hade vår herre upptäckt vilken vacker 
skallform min arbetskamrat besatt och 
han hade sett till att omgivningen inte 
skulle gå miste om detta faktum! Det 
gjorde nu inte myggen heller! De an-
vände denna vackra skalle som ”värme-
stuga”, uppskattningen var tyvärr inte 
ömsesidig! 

Varannan vecka jobbade vi hårt i Es-
kilstuna med att fästa föregående veckas 
arbete på ”pränt”, d.v.s. ritningar. På 
kontoret hemma blev vi sittande på 
jobbet till ibland efter midnatt, resul-
terande i att vi blev inlåsta på fabriks-
området!! Om någon såg oss klättrande 
över fabriksgrindar och taggtrådsnät vet 

jag inte, en och annan byxreva blev det 
iallafall.

Hur gick det nu med traktorgrävar-
na då? Jo de följdes av 616B och strax 
därefter av 646 och i samband härmed 
introducerades också begreppet gräv-
lastare. 646 ”myglades” fram av oss på 
produktutveckling, och betraktades av 
marknadssidan – innan den var lanse-
rad – som vår största blunder någonsin! 
Inte sjutton har man behov av 4-hjuls-
drift på en traktorgrävare! Inte ens om 
den kallas grävlastare! Hur facit blev? 
Jo, 18 månader efter introduktionen 
var 646 volymmaskinen!

Så småningom #ck vi, som kort 
omnämnts ovan, äntligen ett helt eget 
grävarprojekt som dessutom blev satt 
i produktion! Volvo BM 6300! Denna 
blev försedd med ”Pickelventiler” och 
andra #nesser – men det är en helt an-
nan historia!

Nedskrivit av en som var med när 
det hände!

Håkan Ripell

2

6

3

4

5

8

9

7

1
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Den holländska nödlösningen

Joop Vermue besökte en lantbruksutställning i 
Emmelord hösten 1975 och fick veta att det snart 
skulle vara möjligt att köpa Volvo BM 650 med 
fyrhjulsdrift. Kuiken som var återförsäljare av Volvo 
BM traktorer hade utvecklat en hydrostatisk fram-
hjulsdrift och marknadsförde den på utställningen. 

kontakt på länkaget. När pedalen till 
di$erentialspärren på bakaxeln trycks 
ned för bakaxeln låser även framhjulen. 
Den funktionen kan också göras manu-
ellt med en kontakt.

Teoretiskt kunde man ta ut 25 häst-
krafter i e$ekt på framhjulen.

Holländarna ville köpa 4WD. 
Det fanns ett intresse för fyrhjulsdrift i 
Holland och lantbrukarna efterfrågade 
det hos sina försäljare. Volvo BM i Sve-
rige hade inga såna planer för den an-
nars uppskattade modellen T650 och 
försäljarna kunde inte matcha det behov 
som lantbrukarna uttryckte. När Kui-
ken inte #ck gensvar för fyrhjulsdrift på 
650 tog man saken i egna händer för att 
säkra marknadsandelar på hemmaplan.

Volvo BM blev i alla fall intresserade 
till en början. När det kom fram till Vol-
vo BM att holländarna utvecklat en fyr-
hjulsdrift till 650 jublades det och man 
beställde femtio stycken system till den 

nya turbotraktorn T700 för markna-
den i Sverige, framförallt med tanke på 
Skåne och betodlarna. Men teknikerna 
ville ha ett ord med i laget och traktorn 
togs upp i testbänk för provkörning 
hemma i Sverige. Efter testet var man 
inte lika entusiastisk och fyrhjulsdriften 
kallades för hjälpstyrning när man kun-
de stoppa framhjulen med händerna 
vid låga motorvarv. Drivkraften ansågs 
inte räcka till för svenska förhållanden 
när bönderna ville köra med en stor 
plog i leran och då skulle försäljarna få 
många arga frågor varför traktorn inte 
presterade mer trodde teknikerna. Ut-
rustningen tog plats i fronten och en 
frontlastare hade svårt att komma ned 
över plåtlådan som stack ut. En intres-
serad lantbrukare som ville använda 
traktorn med lastare för att packa gräs 
i plansilon #ck avrådas från köp. Lasta-
ren hade inte fått plats och framhjulen 
hade stannat när bakhjulen stod i luften 

med last i redskapet där fram. Tekniken 
var byggd så att framhjulen började 
hjälpa till först när bakhjulen snurrade 
med tillräcklig hastighet och stod de i 
luften så var ju inte framhjulsdriften till 
någon nytta.

Ordern på femtio enheter #ck ban-
tas ned och leveranserna upphörde efter 
femton tillverkade exemplar. Skånska 
Lantmännen tog i alla fall upp T700 
med fyrhjulsdrift som en nyhet i ma-
skinkatalogen 1977. En bild visar hur 
traktorn med en vikt på fem ton kunde 
dra en femskärig plog. Däcksstorleken 
var 12.4-24 på framhjulen.

I reklamen bantades fördelarna 
för säkerhets skull ned till minskad risk 
för fastkörning, mindre slirning och 
bättre styregenskaper i blött och slirigt 
underlag.

Hur fungerade det då i Holland?
Joops son, Danny Vermue kan be-

rätta att de använt deras 650-4 i snart 
trettiofyra år på gården med fyrtio 
hektar potatisodling, sockerbetor och 
spannmål. Framhjulsdriften har fung-
erat i 6 800 timmar med undantag för 
en krånglande ventil som de #ck byta 
ut under det första året. Hjulmotorerna 
byttes ut vid 4 800 timmar på grund av. 
inre läckage. Slitaget beror på att oljan 
alltid pumpas runt, även när fyrhjuls-
driften inte används.

Joop beställde direkt en ny 650 med utrustningen 
som tillval. Gårdens styva leror skulle nog bli mer 
lättplöjda med drift på framhjulen. Den enda mo-
dellen från Volvo BM med fyrhjulsdrift som gick att 
köpa var 814 och den var för dyr, 650 med fram-
hjulsdrift var ett möjligt alternativ.

Joop #ck traktorn först levererad som 
tvåhjulsdriven och körde med den som 
en vanlig 650 i vårbruket. Under som-
maren kunde Kuiken bygga om den 
och till hösten 1976 rullade traktorn ut 
från verkstaden med drivning på fram-
hjulen, till en extra kostnad av 5 445 
Euro, cirka 52 000 svenska kronor. 
Traktorn som den var med tvåhjulsdrift 
hade kostat 18 000 Euro. Utrustningen 
och ombyggnaden för att få traktorn 
att driva även på framhjulen stod för 23 
procent av totalsumman, eller egentli-
gen mer, eftersom en 350 Boxer byttes 
in som delbetalning.

Framhjulsdriften drevs av 
en frontmonterad hydraulpump med 
variabelt deplacement från Bosch och 
hydraulmotorerna som genom en två-
stegs planetväxel drev var sitt framhjul 
kom från Volvo Flygmotor. Däremellan 
fanns ett kontrollsystem. Utöver det be-
hövdes oljetank, #lter och oljekylare.

Hydraulpumpen var tryckavkännan-
de och framhjulens hastighet anpassa-
des automatiskt till bakhjulens. In- och 
urkoppling skedde elektromagnetiskt. 
När hjulmotorerna parallellkopplades 
och därmed maximal dragkraft upp-
nåddes, verkade framhjulsdriften upp 
till 8 km/h, med seriekopplade upp till 
16 km/h. När körhastigheten var över 
16 km/h kopplades systemet ur.

När kopplingen trycks ned stan-
nar framhjulen, det sitter en elektrisk 

Danny menar att fyrhjulsdriften 
hjälper till och att när traktorn körs med 
en bestämd hastighet i registret 5–16 
km/h så känns den nästan lika stark 
som en med mekanisk fyrhjulsdrift. 
När den körs under 5 km/h fungerar 
det inte särskilt bra eftersom motorerna 
i hjulen inte orkar ge tillräcklig e$ekt. 
När 650:n används i åkern körs motorn 
med ett varvtal mellan 1780 och1900 
som då ger systemet e$ekt.

Varför köpte de en traktor 
med hydrostatisk fyrhjulsdrift när det 
fanns märken med mekanisk? När jag 
frågar Danny varför hans far inte köpte 
en fyrhjulsdriven traktor av ett annat 
märke, svarar han att det redan fanns 
andra BM på gården; Victorn och Box-
ern och att de var så nöjda med dem 
att de ville fortsätta med Volvo BM. De 
tyckte också att hytten på 650 var bätt-
re jämfört med andra traktormärken. 
Hade Joop Vermue fått välja mellan hy-
drostatisk och mekanisk framhjulsdrift 
hade han valt den mekaniska men det 
fanns ju inga alternativ att välja mellan 
när han ville fortsätta köra den svenska 
traktorn.

Konstruktören Dick Lont som #ck 
uppdraget att designa tekniken menar 
att fördelarna med hydrostatisk fyr-
hjulsdrift jämfört med mekanisk är den 
mindre vändradien, högre markfrigång 

under framaxeln och att utrustningen 
kunde användas på tvåhjulsdrivna mo-
deller som redan var i drift.

John Deere provade hydrostatiskt 
de med. När den oljedrivna framhjuls-
driften tappade markgreppet spann 
hjulen loss och det hände att jord från 
framhjulen kastades upp på hytt-taket. 
Vikten var för låg på framaxeln och 
framhjulsdriften var inte till så stor 
nytta. 1976 kunde bönderna i Holland 
köpa mekanisk fyrhjulsdrift.

Ett par stycken av de T700-4WD 
som såldes i Holland är ombyggda och 
utrustade med frontlyft, andra har fått 
tillbaka den vanliga framaxeln. Tre kän-
da exemplar rullar intakta, då ingår den 
troligtvis enda 650:n.

I Sverige #nns två kända exem-
plar, båda #nns i Sörmland och minst 
en av de används som arbetsmaskin. 
Kanske har ett antal i Sverige blivit 
ombyggda tillbaka till tvåhjulsdrift. En 
annan maskin står i en samling i Dan-
mark.

Hur många som egentligen såldes av 
Kuiken är vanskligt att säga, en person 
som arbetade vid marknadsavdelningen 
på företaget tror att 20–30 stycken är 
en bra gissning.
Text: Niklas Larsson 
Foto: Danny Vermue, Niklas Larsson, 
Arkiv
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I museets lokaler där maskiner tillverkats sedan 
1839 kan man idag se ett stort urval produkter. 
Förutom företagets första hjullastare H-10 från 
1954 finns flera unika maskiner, så som Sveriges 
första ånglok ”Förstlingen” från 1853, Sveriges 
första traktor från 1913 och världens första serie-
tillverkade ramstyrda dumper ”Gruskalle”. Allt är i 
körbart skick och naturligtvis är det tillåtet att 
klättra upp i våra maskiner!  

 

 

Välkommen! 
 

MUNKTELLMUSEET 
Besöksadress: Pråmskjulstorget, 633 43 Eskilstuna 

Tel: 016–13 15 23  E-mail: munktellmuseet@volvo.com 
Hemsida: http://munktellmuseet.volvo.com  

ÖPPET:   Mån–fre  kl  10–16      Lör–sön  kl  12–16  

Bolinder-Munktells första hjullastare från 1954 

Det är vi
som står för 

VINGÅKER • Tel 0151-55 00 45
info@tryck.com

1964 

in!yttning – en byggnad som 50 år se-
nare jämnades med marken till förmån 
för den nya idrottsanläggningen.

-
torn ihop av typ 1113 – som åter#nns i 
T 350 och dess olika påbyggnader.

plöjnings-SM utanför Halmstad.

presenteras.
-

gerydsgrävare och '-band visas.

1984

Hallsberg.

6300 presenteras.
-

komponenter i de små lastarna.

Kockumtruckarna, tex lanseringen av 
425C med Volvomotor.

Jörgen Forsrup

3 nerslag i historien – för 50, 40 och 30 år sedan

1974

sen den presenterades i juni 1970. Den-
na motor sitter i T 650, lastmaskinerna 
621/641, grävlastaren 616 m!.

-
ceras efter introduktionen 1969.

Lantbruksmuseet i 
Alnarp 100 år 

Jubileumsutställning
Invigning söndagen den 18 maj kl 13.

Den 20–21 juli hade Svenska Fergu-
sonklubben sitt stora evenemang Fyl-
lingarumsdagarna som återkommer 
vart tredje år. 

I år var BM-klubben med för för-
sta gången, representerade av Sören 
Jansson, Börje Andersson och Ulla-
Karin Andersson. Ann Gustavsson från 
Ringarum lånade ut sin Volvo T43 
Hesselman till BM-klubbens monter 

Mer sommarminnen

och Börje Andersons tröska BM-Volvo 
ST 257 #ck en bra plats på andra sidan 
montern. 

Det var strålande väder och mycket 
folk, många besök vid BM-montern. 
Det var inte bara en massa grållar utan 
också BM-traktorer, en del andra mär-
ken och även tröskor. Ett tröskverk som 
#ck arbeta emellanåt och stationära 
motorer för publiken. 

En väldigt lång marknadsgata var 
det också. I de#leringen, där Håkan 
Gerhardsson var intervjuare, blev det 
en lång rad av traktorer med eller utan 
redskap samt även en tröska BM-Volvo 
ST 257 och en Claas Dominator. Det 
var två väldigt trevliga dagar.

Börje Andersson, regionombud för 
Östergötland

Ann Gustavsson från Ringarum 
ställde ut sin Volvo T43 Hesselman.

BM-klubben på Fyllingarumsda-
garna 2013.

Börje Andersson, Björkvik ställde ut 
en tröska BM Volvo ST 257.

Defilering där även tröskan var med.



 Svenska BM-klubben
 c/o Lisbeth Larsson
 Melo
 640 20  Björkvik B

Sverige

Porto 

betalt

Kalendern 2014
2014-04-13 Årsmöte Svenska BM-klubben, Munktellmuseet Eskilstuna kl 12.00. Kontakt: Lisbeth Larsson 
070–344 48 87.

2014-05-10 Vårbrukardag i Sköldinge. Start 10.00 vid Sköldinge IP. Tag gärna med din traktor. Kontakt: 
Magnus Juhlin 070–146 80 62.

2014-05-22/24 Maskinexpo Stoxa i Upplands Väsby. Besök Nordens största maskinmässa. Här kan du 
se och provköra grävmaskiner, hjullastare, grävlastare, pickuper, transportbilar, skyliftar, minigrävare, sko-
por, tillbehör och mycket annat. www.maskinexpo.se.

2014-05-24 Veterantraktorrally i Stigtomta, Sörmland ”Tomtarallyt” samling vid ICA Tängsta kl 10.00.  
För info: Sören Jansson 073–991 99 15.

2014-06-14 Traktorutflykt. Start och mål Årby gård, Sköldinge. Kontakt Stefan Lundin 070–250 66 56 
och Niclas Svensson 076–766 44 99.

2014-06-15 Rotbrunna bymarknad. Härnevi Enköping. Bymarknad med veterantraktorutställning, och ev 
veteranplöjning. Kontaktman Anders Wärn. Tel 070–521 60 15.

2014-07-05/06 Tändkulans Vänners årliga utställning är flyttat till Kristianstad på Artisterimuseet A3 i 
Norra Åsum. Veterantraktorer, tändkulemotorer, mc, mopeder, regementetsfordon mm. Kontakt: N-E Sjö-
strand 0707–21 54 15.

2014-07-12/13 Rämmendagarna, Lesjöfors, Filipstad. Maskin och veterantraktorutställning. Kontakt: 
Bertil Nilsson 0590–320 70, 070–890 26 23.

2014-08-02/03 Motorns dag Målilla. Årets tema udda traktorer och fordon. Veteranmarknad.  
Kontakt: Målilla-Gårdveda Hembygdsförening 070–674 92 56 (Roland).

2014-08-09 BM-dagen 2013, BM-klubbens träff vid Munktellmuseet i Eskilstuna. Traktorparad genom 
staden, underhållning, servering, gamla filmer, försäljning mm. www.bmklubben.se. www.munktellmuseet.
volvo.com.

2014-09-06/07 Bondens dag, Backamo. C:a 15 000 personer besöker årligen dessa dagar som visar allt 
du vill veta om traditionellt liv på landet; jord, skog och djur. Veteranfordonsparad med bl a mängder av BM-
fordon. www.bondensdag.se.

2014-09-06/07 Jädersbruksdagarna, Arboga. Allt om gamla veteranmaskiner och traktorer. Maskinparad, 
gammeldags marknad. www.jadersbruk.se/jadersbruksdagarna.

2014-09-13 Veterantraktorplöjning vid Valsta, Odensbacken. www.traktorforening.com.

2014-09-13 Veterantraktorplöjning, Sevalla. Det är inte störst att vinna – utan att kämpa väl! Kontakt: 
070–295 72 73.

2014-09-13 Veterantraktorplöjning, Snösvad, Malmköping. Plöjning med veterantraktorer, visning av nya 
och gamla maskiner och plöjning med hästar. Kontakt: Lennart Engärde 070–318 02 65.

2014-09-20 Veterantraktorplöjning, Björkvik, Sörmland. Traktorplöjning och tröskning med bogserade 
o självgående tröskor och tröskverk. Utställning av traktorer, redskap, veteranbilar m m. Kontakt: Börje 
Andersson 070–631 34 31.

2014-09-27 Höstplöjning, Sköldinge. Kontakt Stefan Lundin 070–250 66 56 och Niclas Svensson 076–
766 44 99.

2014 Månadsskiftet sept–okt Veterantraktorplöjning i Jung utanför Enköping. Kontaktman: Anders 
Wärn. Tel 070–521 60 15.

2014-10-22/25 Elmia Lantbruk, Jönköping. Kontakt: e-post lantbruk@elmia.se


