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Gengastraktorer
Dagens omtalade finanskris, miljöför-
störing, strävan efter förnyelsebar en-
ergi och allmän oro i vår omvärld ger 
oss kanske anledning att blicka tillbaka 
på de år då världen stod i brand och 
vi inte hade något annat alternativ till 
att driva våra fordon än med gengas. 
För den civila delen av samhället och 
därmed traktorerna medföljde avspärr-
ningarna brist på bränsle och allehanda 
oljeprodukter. 

För fyrtakts förgasarmotorer kunde 
man snabbt få fram gengasaggregat 
men för BM-traktorerna med tändkule-
motorer var det mycket mer komplice-
rat och tidsödande. Det enda sättet att 
kunna fortsätta traktortillverkningen 
var att tillfälligt förse maskinerna med 
inköpta förgasarmotorer. Man anskaf-
fade således 100 stycken motorer för 
gengasdrift från AB Volvo och monte-
rade dessa på BM-2 chassier. Aggrega-

ten var av Hesselmans fabrikat. BM-2 
ans växellådas utväxling fick ändras och 
den fanns för utväxling för såväl järn-
hjul som gummihjul. Modellen fick be-
teckningen BM-4. Intressant att notera 
är att eftersom gengasaggregatet krävde 
eldriven fläkt så är detta den första BM-
traktorn med såväl elektrisk startmotor 
som generator och batteri. 

För anpassning av gengas till tänd-
kulemotorn krävdes omfattande tek-

niska förändringar. Motorn måste 
förses med nytt cylinderlock, elektrisk 
tändning, magnetapparat och tändstift. 
Till detta kom så montering av själva 
gengasaggregatet.

På traktorn behövdes det endast rum 
för infästning av aggregatet varför man 
måste flytta över remskivan till andra 
sidan för att bereda plats. Gengasgry-
tan satt på traktorns vänstra sida. Skulle 
du finna en traktor av de berörda ☛  

GBM 2 med gummihjul i arbete.

BM 2
Motor	 Bolinders	W5
Cylindrar	antal	 2
Cylindervolym	 5,3	l
Motoreffekt	 32	hk
Växlar,	fram/back	 4/1
Hjulbas	 1780	mm
Vikt	 2100	kg
Antal	tillverkade,	inkl.	GBM	2	 473
Tillverkningsår	 1939–1946
Riktpris	standard	1945	 7	200	kr

BM 4
Motor	 Volvo	FCG
Cylindrar	antal	 6
Cylindervolym	 4,4	l
Motoreffekt	 32	hk
Växlar,	fram/back	 4/1
Hjulbas	 1900	mm
Vikt	 2350	kg
Antal	tillverkade	 114
Tillverkningsår	 1939–1945
Riktpris	standard	1942	 14	600	kr

GBM 2
Motor	 Bolinders	W5
Cylindrar	antal	 2
Cylindervolym	 5,3	l
Motoreffekt	 21	hk
Växlar,	fram/back	 4/1
Hjulbas	 1780	mm
Vikt	 2400	kg
Antal	tillverkade,	inkl.	BM	2	 473
Tillverkningsår		 1942–1945
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T 41
Motor	 Volvo	A	4	G
Cylindrar	antal	 4
Cylindervolym	 4,48	l
Motoreffekt	 40	hk
Växlar,	fram/back	 5/1
Hjulbas	 1800	mm
Vikt	 2450	kg
Antal	tillverkade	 500
Tillverkningsår	 1943–1946
Riktpris	standard	1946	 12	500	kr

GBMV-1	i	genomskärning.

modellerna med remskivan på höger 
sida så vittnar detta om att denna trak-
tor varit utrustad för gengasdrift. 

Den osynliga och giftiga gasen kol-
monoxid genererades i ett vedgasaggre-
gat av Hesselmans fabrikat. Man kunde 
få ut upp till 85% av tändkulemotorns 
effekt och med viss tillsats av sprit kun-
de man t o m överträffa originalmo-
torns effekt. 

Några hundra BM-2 traktorer med 
gengasdrift tillverkades under beteck-
ningen GBM-2. Dessutom levererade 
man ombyggnadssatser och aggregat 
till 25-or och BM-2 som redan fanns 
ute före kriget. Efter det att avspärr-
ningarna upphörde och tillgången på 
oljeprodukter åter ökade, tillhandahöll 
BM satser med ombyggnadsdetaljer för 
anpassning till oljedrift. 

Under krigsåren tillverkade BM 
bandtraktorer till Flygförvaltningen 
och för civilt arbete på torvmossar. Fler-
talet maskiner var utrustade med Vol-
vomotorer i samma storlek som BM-4 
men drevs av en blandning av bensin 
och sprit. Andra hade Scaniamotorer 
för gengas och det fanns även en del 
tändkulemotorer med gengasdrift.

BM kom med sin första skörde-
tröska 1940, en bogserad med 5-fots 

skärbord. Det blev genast en mycket 
stor efterfrågan på tröskan. Ett problem 
var emellertid att genom gengasdriften 
hade traktorerna försvagats så att de 
inte räckte till att driva tröskorna vid 
ogynnsamma skördeförhållanden. En 
starkare traktor var av nöden och man 
började skissa på modellen GBMV-1.

Grunden till denna traktor låg i ett 
samarbete som inleddes 1943 mellan 
Volvo och BM och som gick ut på att 
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BM 20
Motor	 Bolinders	W5
Cylindrar	antal	 2
Cylindervolym	 5,3	l
Motoreffekt	 41	hk
Växlar,	fram/back	 5/1
Hjulbas	 1800	mm
Vikt	 2650	kg
Antal	tillverkade,	inkl.	GBMV-1	 4000
Tillverkningsår	 1944–1950
Riktpris	standard	1951	 13	110	kr

ta fram gemensamma traktormodeller. 
Det mesta skulle vara gemensamt för-
utom motorerna. BM satsade på tänd-
kulemotorer medan Volvo stod fast i 
förgasar och Hesselmanmotorer. Växel-
lådan tillverkades av BM. 

Det är en enkel gissning att detta 
var inledningen på ett samarbete som 
1950 ledde till att Volvo tog över hela 
Bolinder-Munktell och så småningom 
förlade hela sin traktortillverkning till 
Eskilstuna. 

GBMV-1 tillverkades från början 
för gengasdrift men var förberedd för 
att senare byggas om för oljedrift. Mo-

torn var samma motor som GBM-2 
men nu med elstart. Tillverkningen 
kom igång 1944 och man fick ut 425 
maskiner inom ett par år. De flesta trak-
torerna levererades med järnhjul. 

Traktorns typbeteckning ändrades 
till BM 20 när maskinerna efter kriget 
leveredas för flytande bränsle. De gen-
gasdrivna maskinerna kunde byggas om 
för oljedrift genom att bl a demontera 
aggregaten och byta cylinderlock. Fram 
till 1950 hade man levererat 4000 BM 
20/GBMV-1.
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GBMV-1 med gummihjul.

GBMV-1
Motor	 Bolinders	W5
Cylindrar	antal	 2
Cylindervolym	 5,3	l
Motoreffekt	 36	hk
Växlar,	fram/back	 4/1
Hjulbas	 1780	mm
Vikt	 2800	kg
Antal	tillverkade	 500–600
Tillverkningsår	 1944–1945
Riktpris	standard	1945	 11	700	kr

GBMV-1 med järnhjul.

BM 2 med järnhjul.

BM 4 i arbete.


