
Hej, her er det sidste nye i sagaen om vores havarerede gearkasse i det gamle Aalborg 

spil   mvh /Alf  

 

Lige lidt for historie; 
For snart en lille måned siden, da vi skulle ud at flyve, opdagede vi en revne i gearkassen, 

mere specifikt i kappen på gearkassen der dækker konverteren og forbinder gearkassen til 

motoren, herefter kaldet ’bellhouse’, see Fig. 1. 
 

(a) 

 

(b) 

 
Fig. 1. Vores havarerede automat gearkasser, revnen kan skimtes i bellhouset 

 

Det første gæt på hvilken gearkasse dette er, var en såkaldt GM Super Turbine 300, ST300, 

fra 1964, og at det var vigtigste at den var fra 1964 og ikke senere, ellers ville man ikke kunne 
skrue den på motoren, se evt. Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Vores spil motor på det gamle Aalborg spil set ind bag fra 

 

Kort lidt historie om GM Super Turbine 300: 
Denne automatgearkasse med to fremadrettede gear, blev fremstillet mellem 64 og 69 af 

General Motor, GM. Den blev brugt på en række biler fra den såkaldte Buick, Oldsmobile og 

Pontiac, BOP, gruppe. I første omgang virkede opgave ikke uoverskuelig, men der var lige 

den sidebemærkning, at vores erstatning skulle være fra 64, hvorfor nu det? 
 

De fleste af de automatgearkasser der er fremstillet af GM, næsten frem til i dag, er fremstillet 

med en eller flere af følgende boltmønstre i bellhouset. Enten det såkaldte BOP (BOPC) 
mønster, se Fig. 3a, et Chevy mønster, se Fig. 3b eller et mønster der huller til begge af de 

førnævnte standarder, se Fig. 3c. Ideen med dette er, at der kun fandtes disse boltmønstre på 

alle de gearkasser som GM producerede. Som en sidebemærkning skal det nævnes, at vores 

nye spil ser ud til at havde en gearkasse med et Chevy mønster. 



 

 
(a) 

 

(b) 

 
 

                                                   (c) 

 
Fig. 3. GM standarter for bolthuller i bellhouset, (a) BOP mønsteret, (b) Chevy mønsteret, (c) 

mønsteret der passer både til BOP og Chevy  

 
Alt skulle derfor være i den skønneste orden.  Hvis vi ikke kunne få en ST300, se Fig. 4a, så 

skulle det uden videre problemer være muligt, at skrue en anden GM gearkasse i stedet, eks, 

en TH350 (brugt fra 69 til 80), se Fig. 4b eller TH400 (brugt fra 64 til 98), se Fig. 4c. Hvis 
man søger på disse navne så opdager man, at disse gearkasser er hyldevare selv i Danmark, 

især med et Chevy boltmønster. 

 
 

           (a) 

 

      (b) 

 

 
                                         (c) 

 
Fig. 4. (a) ST300 (med BOP mønster) set fra siden, (b) TH350 (med Chevy mønster) set fra siden, 

(c) TH400 (ST400) (med Chevy mønster) set fra siden  

 



Men som I kan se, hvis man sammenligner Fig. 1 med Fig. 3, så har vores gearkasse hverken 

et BOP eller Chevy boltmønster! Og hvorfor nu det! Det viste BOP mønster ser ud til at være 
indført i 65 eller 66, altså ca. et år efter at produktionen af ST300 og TH400 startede! Der ser 

derfor ud til at være een standard mere for boltmønstre, et før BOP mønster, som disse 

automatgearkasser er blevet udstyret det første produktions år, og et sådan boltmønster har 

vores spilmotor altså!   
 

Men det er nu også værd at sammenligne Fig. 1b med Fig. 4a samt med Fig. 4c. Det er her 

interessant at bemærke, at hvis man ser bort fra bellhouset, så ligner vores havarerede 
gearkasse mere en TH400 end en ST300, hvorfor nu det? 

 

I det første produktions tid af TH400 var denne også kendt som Super Turbine 400, ST400, en 
3 gears gearkasse til mere tunge opgaver. Jeg har derfor den mistanke, at man på et tidspunkt, 

det er jo ikke første gang at en gearkasse er revnet der for os, har man i mangel af bedre med 

det krævede bolt mønster, sat en ST400 årgang 64 i stedet for en ST300 årgang 64. 

Konklusionen på denne historie er, at vi har en meget standard gearkasse, men med et meget 
specielt boltmønster i bellhouset! Så hvis alt andet end bellhouset var gået i stykker, så ville 

det bare være at søge efter stumper for en TH400. 

 
Så langt så godt, hvad gør vi nu? 

Som jeg ser det så er det tre muligheder. 

    Vi finder en anden ST400 fra 64 eller 65, jeg har kun kunnet finde motor som har brugt en 
sådan; ’Buick 401 Nailhead’ fra (64 eller 65) 

   Vi finder en ST300 af samme årgang, de fleste af mærkerne fra BOP gruppen i denne 

periode kunne levere med denne gearkasse. Dette vil muligvis kræve at skal lave vores 

kardanaksel om, samt at vi måske skal havde en anden konverter.  
   Vi fremstiller en adapterplade, eller køber en sådan, til motoren således at en gearkasse med 

et BOP eller Chevy mønster kan bruges, og herefter montere en hyldevare TH400 (ST400). 

Ulempen er, at vores motor installation herved bliver 20 til 50 mm længere. Hvis denne 
installation bliver for lang, kan alternativet blive, at montere den kortere TH350 i stedet, men 

om det kræver en anden kardanaksel samt konverter ved jeg ikke i skrivende stund. 

En sådan adapterplade, kan købes som et ’64-’66 Nailhead kit hos Bendtsen’s Transmission 

Adapters, see Fig. 5a 
 

 

 

Fig. 5. (a) Adapter kit fra Bendtsen’s Transmission Adapters, (b) Neilhead Adopterplade 

monteret mellem gearkasse og motor 

 

http://www.transmissionadapters.com/53-66_nailhead.htm 

Prisen få et sådan set er 675 US dollars, der til kommer der nok noget transport 
Prisen for en hylde vare TH400 i Danmark er 8000 Dkr incl. en ny konverter, Jeg mener ikke 

vi behøver en ny konverter, men kunne ikke finde prisen uden. Så prisen ligger nok i 

nærheden af 6000 Dkr. 

/Alf 
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