
AGAP  Kamaxlar och tillbehör till
Ford Model A

4 cylindrig sidventilsmotor på 200 CID (3270cc) från 1928 och framåt i olika utföranden.

 
Vi erbjuder två olika alternativ, det ena är omslipning av standard kamaxel där några olika profiler 
finns att välja mellan, samt en kamaxel av egen konstruktion och tillverkning som är delad med 
betydligt större och bättre profiler än i några tidigare kamaxlar för denna motorn.

Förklaring av parametrarna som används för att beskriva ventillyftprofilerna

Duration 0.015” Antal vevaxelgrader ventilen är öppen vid 0.015 tum (0.38 mm)

Duration 0.05” Antal vevaxelgrader ventilen är öppen vid 0.05 tum, (1.27 mm)

Lyfthöjd Maximal lyfthöjd angivet i millimeter och tum vid noll ventilspel.

Nockvinkel Vinkel mellan insugsnock och avgasnock



AGAP Split Cam
AGAP har utvecklat en helt ny kamaxel, baserad på en patenterad princip där kamaxeln delas, 
vilket gör det möjligt att använda betydligt högre nockar än vad som kan användas på en vanlig 
kamaxel då den inte hade varit möjligt att montera i motorn med de nockarna. Det större nockarna 
ger flera fördelar, bland annat högre lyfthöjd i förhållande till duration, samt att den annars extremt 
skarpa nosradien kan göras rundare, vilket medför bättre hållbarhet. För att få frigång så behöver 
viss bearbetning göras på vevaxel och vevstakar.

Ni kan läsa mer om konstruktionen i en separat del på hemsidan. Det går att få ventillyft upp till 
12.7 mm (0.5”), De ventillyftkurvor som finns att välja på kan ni se i följande tabell, de kan 
kombineras efter önskemål och med valfri nockvinkel.

AGAP Split Duration Ventillyft

0.015” 0.05” (mm) (tum)

AGAP A-Ford S-10.0-219 249° 219° 10.0 0.394

AGAP A-Ford S-10.5-227 255° 227° 10.5 0.413

AGAP A-Ford S-11.0-235 265° 235° 11.0 0.433

AGAP A-Ford S-11.5-243 273° 243° 11.5 0.453

AGAP A-Ford S-12.0-251 281° 251° 12.0 0.472

AGAP A-Ford S-12.5-259 289° 259° 12.5 0.492

AGAP 1/2” A-Ford S-12.7-261 291° 261° 12.7 0.5

AGAP 1/2” A-Ford S-12.7-270 300° 270° 12.7 0.5

 

AGAP Split kamaxel 10500 Skr + moms = 13125 Skr

Tillägg för olika profil på insug och avgas 400 Skr + moms = 500 Skr

Justerbara Lyftare 8 st 1050 Skr + moms = 1312 Skr 
Diameter 28.5mm (1 1/8”) med låsmutter

Ventilfjädrar Ny AGAP konstruktion 900 Skr + moms = 1125 Skr



Omslipning av Standard kamaxel
Standard renoveringslipning Model A och Model B
Då kamaxlarna har en väldigt skarp nosradie i standardutförande går de inte att slipa om i en 
mindre diameter exakt enligt standardutförande, utan man måste använda något modifierade 
kurvor, vi kallar dem Standard Renovering.

AGAP A-FORD 0.335-258 och 0.358-266
Nya ventillyftkurvor med mer lyft och duration för trimmade motorer. De har även betydligt bättre 
och modernare form. 

AGAP Model A Duration 0.015” Duration 0.05” Ventillyft Nockvinkel
(Kamgrader)Insug Avgas Insug Avgas (mm) (tum)

Standard Model A (referens) 236° 236° 198° 198° 7.67 0.302 112°

Std. Model A Renovering 236° 236° 200° 200° 7.67 0.302 112°

Std Model B Renovering 246° 246° 216° 216° 8.43 0.332 114°

AGAP A-FORD 0.335-258 258° 258° 222° 222° 8.5 0.335 112° *

AGAP A-FORD 0.358-266 266° 266° 230° 230° 9.1 0.358 112° *

* Om den slipas på Model B kamaxel blir nockvinkeln istället 114˚

Omslipning av kunds kamaxel 1600 kr + moms = 2000 kr
Tillägg för Nitrokarburering 400 kr + moms = 500 kr 


