
N
u trek ik het nokkenaslager eruit en vervang ik 

het standaard gekooide lager voor een lager zon-
der kooi. D

aarna m
onteer ik de S&

S oliepom
p, die 

ik ruim
 voorzie van m

ontage olie. N
u kan de nok-

kenas er in en de originele cam
 support plaat kan 

ook w
eer terug. A

llereerst zet ik de plaat vast en 
de boutjes van de pom

p bijna vast. O
m

 de pom
p 

m
ooi te centreren, draai ik het blok een paar keer 

rond en trek daarna de 4 pom
pboutjes op het 

voorgeschreven m
om

ent vast. D
e nokkenasket-

ting m
et tandw

ielen kan er nu in en ik draai de 
bouten handvast om

 te controleren of de ketting 
in lijn staat m

et het krukas- en nokkenas tand-
w

iel. A
ls dit niet zo is, dan zijn er verschillende 

dikten spacers achter het nokkenastandw
iel om

 
dit te corrigeren. A

ls de ketting in lijn staat, ster-
ke Loctite op de grote bouten en aanhalen op het 
m

om
ent. D

an de spanner erop en klaar. A
lles lek-

ker m
et gebruik van lekker veel m

ontage olie.  N
u 

kan ook de cam
 cover er w

eer op. 

Q
UICKIE STO

TERSTA
N

G
EN

Tijd om
 de tappets te m

onteren. En ja, die heb ik 
ook graag van S&

S, sam
en m

et de zw
art geano-

diseerde billet alum
inium

 tappet cuffs. D
aarna 

de deksels er op en de S&
S Q

uickie stoterstangen 
erin. D

eze kun je er in zetten zonder de klepdek-
sels te dem

onteren. D
an de kleppen stellen van 1 

cilinder en daarna even een m
inuut of 10 w

ach-
ten. D

aarna de krukas 360 graden doordraaien 
plus 45 en de kleppen van de andere cilinder af-
stellen. O

m
 zeker te zijn dat er overal olie is voor-

dat de m
otor loopt, start ik altijd net zolang m

et 
de bougies eruit en de benzine leiding los totdat 
het lam

pje van de oliedruk uit gaat. 

O
m

 de m
otor te laten adem

en heb ik een lucht-
filter van A

rlen N
ess gem

onteerd. D
e nieuw

ere 
m

odellen gooien nog w
el een beetje olie in het 

luchtfilter, m
aar om

 dit te voorkom
en heeft N

ess 
een sim

pel m
aar doeltreffend klein opvangbakje 

in het filter gem
aakt.  

A
ls uitlaat heeft M

arjon een Pro Pipe van V
ance 

&
 H

ines uitgekozen. D
eze uitlaat heeft lekker veel 

volum
e en zal zorgen voor een m

ooi koppel. Ik 
w

eet dat de 30-30 cam
 voor langere openingstij-

den van de kleppen zal zorgen, dus ook voor veel 
m

eer uitlaatgeluid. O
ndanks protest van de eige-

naresse, leek het m
ij slim

 om
 gelijk m

aar de extra 
stille binnendem

per te m
onteren. 

LEZEN
 EN

 SCHRIJVEN
Voor het afstellen van de m

otor gebruik ik D
iag-

4bike. O
ndanks dat w

ordt bew
eerd dat het alleen 

geschikt is voor het doen van lichte m
odificaties 

bij standaard m
otoren, kan ik er inm

iddels m
ee 

lezen en schrijven. Ik stel er intussen ook heftige 
m

otoren m
ee af, zonder echte grote problem

en. 
O

ok het afstellen van M
arjon’s m

otor ging goed. 
D

e m
otor loopt heerlijk soepel en begint na 2500 

toeren serieus door te lopen. Een enorm
e verm

o-
gensw

inst en zeker voor deze Softail Slim
 107 

een goede keuze.

[Tekst & foto’s: Gert Jan Laseur]

H
et verzoek van M

arjon is of ik haar Softail 
Slim

 w
at pittiger kon m

aken en gelijk ook 
m

et w
at m

eer geluid. O
ok w

ilde ze geen 
problem

en m
et olie, dus gelijk m

aar een ande-
re oliepom

p. G
een echte hele grote veranderin-

gen, m
aar w

el een bult m
eer pow

er en een m
otor 

die gew
oon lekker soepel en vlot rijdt. A

llereerst 
m

aak ik een testrun op de D
yno, om

 te kijken w
at 

het blok nu levert, daarna ga ik de m
otor uit elkaar 

halen.  

D
e standaard oliepom

p ga ik vervangen door een 
van S&

S. Ik heb al een paar keer verteld w
aarom

 ik 
dit een goede keuze vind. Zo heeft de S&

S een dub-
bele retourpom

p, een zeefje, sterke m
agneten om

 
het vuil op te vangen en de seal achterop om

 het 
krukaslager af te dichten. Zo even snel een paar 

voordelen ten opzichte van andere leveranciers. 
Ik w

as erg benieuw
d w

at de 30-30 Star R
acing 

nokkenas zou doen in een 107, w
ant daar had ik 

hem
 nog niet in gem

onteerd. D
e 30-30 cam

 is een 
tandje heftiger dan de S&

S 475 en heeft 485 lift, 
w

at nog net past in de standaard cilinderkoppen.

KETTIN
G

 IN
 LIJN

Ik begin m
et het dem

onteren van de originele uit-
laat en het luchtfilter en ik verw

ijder ook de throt-
tle bodie. D

aarna knip ik de stoterstangen door 
om

 de tappet huisjes te verw
ijderen, ook kan de 

cam
 gear cover er af. D

an de nokkenastandw
ielen 

m
et ketting en spanner loshalen en de plaat m

et 
nokkenas en originele oliepom

p er uit. O
ok ver-

w
ijder ik de zeer slappe tappet cuffs van H

arley en 
de tappets. 
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De vorige m
otor van M

arjon w
as een Sportster 1200. Deze had ze 

bij G
ert Jan Laseur op de Dyno af laten stellen en w

as hier zeer 
over te spreken. N

u w
as haar oog gevallen op een Harley-Davidson 

Slim
 uit 2020 m

et een 107 CI M
8 m

otorblok. N
adat ze de m

otor 
had aangeschaft, m

aakte ze bij G
ert Jan een afspraak voor een 

update. G
ert jan vertelt w

at er zoal aan veranderd is.
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Er zijn drie verschillende uitvoeringen van de 
M

ilw
aukee-Eight:

• M
8 107” (1750 cc) = 3.937” boring x 4.375” slag 

• M
8 114” (1870 cc) = 4.00” boring x 4.5” slag 

• M
8 117” (1920 cc) = 4.075” boring x 4.5” slag

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.


