YAMAHA SR 500
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YAMA
Den kom , den sågs och den finns än i dag.
Yamahas encylindriga SR-modell debuterade 1978
och tillverkas fortfarande i en 400-version. Här kan
man tala om en långlivad modell.

Ola Anderssons SR 500 har toppkåpa, större skivbroms och en motor på 535 kubik.

David Cinthio kör en SR 400 från 1982 som är i fint
originalskick. Den har cirka 4 000 mil på mätaren.

Stig Arne Johansson gillar caferacerstuket och har
ett förflutet som ägare till engelska singlar.
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är Yamaha återuppfann
den stora encylindriga
motorcykeln i mitten
av 70-talet siktade man
enbart in sig på offroadmarknaden med två
nya modeller, TT 500
och XT .500. Båda byggda for hårda tag i Öh"Jlen
eller på grusvägarna. Vikten låg runt 150 kilo
fulltankade, fjäd1ingsvägam a var hyggligt långslagiga och motoreffekten låg runt 32 hästar.
Det stora trådekrade framhjulet, 21 tum, hade
en klen trumbroms och var alltså ingenting for
rent gatbruk.
Men nat urligtvis fann s det köpare av den
encylindriga modellen som inte kunde nöja

Är det här en SR 400 eller en SR 500? Det är
svårt att se, men lackeringen avslöjar att det
är en 400:a från 1978, byggd för den japanska
hemmamarknaden.
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sig med att den bara var byggd för offroad.
Man ville helt enkelt ha en hoj för landsvägen.
Många tog saken i egna händer och ganska
snaii efter introduktionen 1976 började man
se XT som konverterats med lägre styre, nedlagt avgasrör och framskärm tätt inti ll hjulet.
Även mindre framhjul och bättre bromsar var
populära tillbehör.
Vilka var det då som byggde om sina offroadhojar på detta vis? Jo, det var folk som gillade att motorcykeln var okomplicerad och som
ansåg att det kändes bra att köra encylindrigt.

Och som tyckte att Yamahas motor hade rätt
storlek och tillräcklig effekt. Kort uttiyckt var
det en motorcykel i sin allra enklaste form.
Nu var inte Yamaha dummare än att man
uppfattade behovet av ytterligare en stånka så
redan 1978, två år efter introduktionen av offroadarna, fanns gatversionen SR 500 att köpa
(i Japan SR 400). Och den fick precis som XT
och TT ett varmt mottagande.
Så här formulerade sig fabriken i den allra
först a pressreleasen om SR 500.
Till alla er som skrivit till oss och frågat

"Varför gör ni den inte", säger vi nu bara: "Vi
har gjort den! SR 500 representerar det enkla,
kombinerat med den bästa tekniken av i dag.
En ren landsvägsmaskin i äkta Yamaha-stil av
högsta ingenjörskonst och med utmärkt tillförlitlighet." Så långt Yamaha själva.
Motorn i SR, som i grunden är samma
motor som i XT och TT, modifierades på e n
del punkter. D en fick till exempel en större
insugsventil, lite mer kylflänsar på toppen, en
kamaxel med längre öppettider, en 34 millimeters Mikuni-förgasare med accelerationspump,
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brytarlös tändning och ett avgassystem draget
under motorn. Resultatet av dessa förändringar blev en mer toppig effektkurva och något
högre effekt. Nu uppgav Yamaha 33 hästar
i stället för 32 och rödmarkeringen på varvräknaren låg vid 7 000 rpm i stället för vid 6
500. Äve n sekundärdrivningen modifierades
då kedjedimensionen ändrades från 520 till
530. Koppling, vä>:ellåda och andra inre organ
är desamma som hos XT och TT.
Ramen däremot var ny. Grundutseendet
var lika med ett rör från styrhuvudet och bakåt

samt dubbla rör under motorn. Oljetanken låg
fortfarand e i övre ramröret då motorn hade
torrsump. Dock gjordes ramen stadigare runt
svingen och vissa fästen och dessutom ändrade
man på styrvinkeln. För att få snabbare styrning vinklades styrhuvudet in två grader, från
29,.S till 27,5 vilket också gjorde att försprånget
minskade något och att hjulbasen kortades 30
millimeter till l 400 jämnt.
Självklart byttes 21-tumshjulet fram ut mot
ett på 19 tum medan bakhjulet höll 18. Vidare
fick SR skivbroms fram. På eu ropamodellen

hade 1978 års modell trådekerhjul och trumbroms bak, men redan året efter ersattes ekerhjulen med gjutna fälgar. I USA hade 78:orna
gjutna fälgar och skivbromsar på båda hjulen,
men till 1980 hade skivan bak ersatts med en
mindre trumbroms.
När sedan Yamaha insåg att hoj en ganska
snabbt fick kultstatus gick man tillbaka till
ekerhjul ocl1 monterade 18-tumsfälg även
fram till 1984.
Utseendet var naturligtvis ocks å viktigt i
sammanhanget och SR fick en mer "bullig"

bränsletank, som rymde tolv liter mot XT:ns
dryga åtta. Hojen fi ck också en något längre
sadel med en liten kort plasthuv längst bak och
kramade skärmar. Och visst hade de japanska
formgivarna tittat på hur en klassisk engelsman
hade sett ut. De första färgerna var mörkblå/
silver samt svart och röd.
Hela operationen att förvandla offroadversionen XT till SR gick över förväntan. Marknadsföringen malde på, hojtidningarna rosade
den i testerna och kunderna stod nästan i kö i
vissa länder. I Tyskland sålde den bra ganska
omgående.
Den enda komplikationen som uppstod under
utvecklingen var viktökningen. En XTvägde cirka
150 kilo medan vågen visade snarare över än
under 175 kilo för en tankad SR 500. Men å
andra sidan var det svåit för Yamal1a att undvika
högre vikt med tanke på de större bromsarna,
den förstärkta ramen, det dubbelväggiga avgassystemet etc. Och tänk om den dessutom skulle
ha haft elstait med sto1t batteri!
Nu startades SR precis som XT med kick.
Yamaha behöll det "smarta fönstret", som är
ett titthål uppe på toppen och som fun gerar
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som kickindikator. När man såg ett vitt falt i
fönstret, efter att ha dragit in ve ntillyftaren
och sakta kickat motorn, hade man kolven i
rätt position för att få maximal väg fram till
kompressionsläget. Dessutom hade SR-modellen en lite knapp på förgasaren som såg till att
trotteln hade exakt den höjd som behövdes vid
startögonblicket när motorn var varm . Men
det gällde fortfarande att kicka med ordentlig
kraft. Ingen kan påstå att den stora encylind1iga
500-motorn var lättstartad.

Hemsidor för SA-ägaren:
www.srclub.nu
Tysk specialfirma för encylindriga maskiner
som ligger i Hamburg. www.kedo.de
Snygga alutankar: www.wbo-racing.de
Stadiga svingar: www.motorradschwingen.de
Blanka styrkronor och trimmade motorer:

www.lsl-motorradtechnik.de
Det handlar om känsla

Det höga styret ställde också till med lite problem. Eftersom den hade en ganska stor del
av vikten förskjuten bakåt fick det till följd
att framhju let fick för lite kontakt med vägbanan under acceleration. Vi citerar svenska
hojtidningen Bike som testade SR 500 i nr
3/1980: "Boven heter förutom viktfördelning
ett mycket brett och högt styre som lämnar
föraren mycket utsatt i fartvinden och bidrar
till att styrningen blir sladdrig och ostadig i
högre farter (över 100 km/h)."
Annars tyckte Bike i testet att det mest

handlade om känsla. Vi citerar: "Att med benets
fulla kraft få svinga igång motorn med en nästa!1
glömd teknik är känsla. Att åka på kolvslagen
på lågt varv med massor av omedelbar kraft i
beredskap är känsla. Att lyssna till dunkandet
från det enda avgasröret är känsla."
Vibrationer får man naturligtvis också på
köpet av en SR 500, fattas bara. Att balansera
ut en encylindrig motor kräver balansaxlar och
det fanns inte med i grundkonstruktionen. Nu
är Yamahans vibrationer ganska lågfrekventa

så få förare upplever dem direkt störande om
man inte bö1jar köra långa sträckor.
Att Yamaha SR 500 blev en så populär
motorcykel var kanske inte så konstigt. Efter
att japanerna hade gjo1t den encylind1i ga hojen
modern och funktionell så handlade det plötsligt om sportig körning i stället för att man
skulle straffas med dålig tillförlitlighet och
ständiga oljeläckage.
Till Sverige impo1terades SR 500 mellan åren
1978 och 1981 (nyp1is ca 13 900 kronor) men
när försäk1ingssystemet gjordes om till 1982
för att passa 400-kubikare minskade Yamaha
slagvolymen och tog hit en 30-hästarsmodell på
399 kubik för 14 100 kr. Denna modell hängde
med till 1983 men sedan upphörde impo1ten.
D et dröjde till 1992 innan modellen åte1igen
dök upp i Sveiige som ren 500 men nu i en 27hästarsversion, som egentligen vm· avsedd för den
tyska marknaden. SR 500 var mycket populär i
Tysklm1d under alla år och där hade man upplevt
två viktiga förändringm· under åren.
1984 moderniserades srnö1jsystemet till
cylinde1toppen. SR 500 hade haft en avgasventil som ofta blev for varm och nu var det dags

att ändra på det. I den ursprungliga konstruktionen lät man oljan gå i ett utanpåliggande rör
upp till toppen för att sedan via insugsventilen
hamna vid avgasstyrningen. Så dags hade oljan
hunnit bli varm och tunn med påföljd att avgasventilens skaft slets onormalt håit. Man märkte
att motorn mådde dåligt när den bö1jade dra
olja och det skramlade i toppen.
Tillverliad i 36 000 exemplar

Yamaha löste problemet genom ett nytt system
där oljan i stället leddes in i toppen genom
varsin sida av kamaxeln till styrningarna. Sedan
1992 finns den lösningen som tillbehör så att
man kan modifiera en äldre motor.
1984 gick Yamaha tillbaka till trådekrat framhjul, fast nu med 18-turnsfalg och bak fick den
en bredare fälg, 2,15 tum. 1988 fick så SR en
trum broms fram för att ytterligare understryka
retrolooken. 500:an tillverkades sedan ända fram
till 1999. Här någonstans uppger Yamaha att man
tillverkat 1unt 36 000 maskiner. Därefter fick man
gå till den japanska hemmamarknaden där SR
fmtfarande finns att köpa i en 400-version.
I Sverige bildades i början av 90-talet en

Yamaha SR-klubb som efter några år var uppe
i 500 medlemmar, men numera har man runt
350. Klubben har en tidning, T-Iellräzer, som
kommer ut fyra gånger per år. D essutom har
man en aktiv och informativ hemsida www.
srclub.nu med massor av tips om hur man bäst
håller ordning på sin SR.
Klubben arrangerar flera träffar om året.
Det startar den 6 maj på Ängsö Slott i Enköping, en vårtur i Roslagen den 13 maj, den
Skånska våituren den 26 maj, ett årsmöte den
15-17 juni (ej bestämd plats), Gotland Grand
Tour den 26-29 juli och den Skånska T-löstturen
den 15 september. Ett späckat program.
Classic Bike mötte några av medlemmarna
under en tur i Skåne unde r hösten 2006. D et
mest slående och inspirerande med maskinerna
som dök upp på träffen är den inbyggda glädjen att vilja ha sin motorcykel i en personlig
stil. Av de tolv hojar som dök upp var flertalet
modifierade med lite enkla medel.
Avslutningsvis citerar vi klubbens hemsida
för hur man ser på sin egen verksamhet:
SR-klubben tycker om klassiskt rena linjer,
så få cylindrar som möjligt och kickstart!
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