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motorcyklar
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För rätt smörjning rekommenderas Castrol oljor' Fö
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B.S.A.
frambroms
med spärr.
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sportrnotor.
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special-

kontroller.
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Förstärkt

Lätt
tillgänglig

ventil-
mekanism.
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Kugghjuls-
driven magnet.

Tyst$ående
kamhjulsut-

växling.

r sommar Castrol XXL, för vinter Castrol

"Blå Stjärna"

duplex
vaggram.

XL. Glöm icke att regelbundet byta olja var 100:de mil. (Se instruktionsboken!)



lltot.ot'. 71 X 88 mm. Helt inkapslad yelltilure-
kerlisru. Hrrvuclaxeln pir hullager.
9nzörjtt.ittg. B.S.Ä. oljesuurp, 1,5 L Helauto-
rratiskt oljesystem. Tlycksnortla huvutlaxel- och
vevstal<slager. Oljetry(iksllåtarc infiillcl i tanken.
ö'uerlörin,g. t/2ttXO.iioSD helt iDnesluten, åuto-
rratisl<t smord framkedja. %"X-1/t' bakkedja.
Slötdäml)are av kamlyp på Inotolaxeln. Torr-
lamellhoppling. B.S.A. r'äxelläcla för 4 hastig-
hetcr. Frarn- och bakkedja sträolias genon B.S.A.
I)aterltsliruvar.
Rq,nt. Duplex vaegram metl B. S.A. "ryggracl",
Kraftig frarDgaffel. Satleltanli ryrnrnaDde 9 l.
)6"X3.25t' ringat. 7" sanlnatrltopplade. lätt
justelbala fraDr- och bålibromsar med förstärlttå
brorrsshor'. Ben;innivr"rktatt me<1 tvil lägen. Upp-
fällbar, djup balisl<ärm. Stylbrolnsregulaior.
Iltt"Ustttittg. Styre metl B.S.A. specialliontroller,
inlilusivc harldtagsleglcriDg för sirr'äl gas sonl
tändning. Frambrolns mecl spärr. Framgaffelns
stötdiirnpare jrrsterbar uDtler ltörtring. Komplett
vcllttJ'gsutmstnin g. lljrrh fjäclersadel. Ba'l<clyna,
Lucaslrclysning rred iDstrur)rentbord, ampörernäta-
re och slatlrllaDrpa. Lufirenare. Snabbt avtagbar
rlagnet och ger)elator'.
I'tslytscl. Alla blanha clelar lirompläteracle in'
begripet tAnken, vars utseende förbättrats.

,rlf o,o/. 85 X 8S nrrn. Hell inliapslacle sidventilcr.
Avtagbart cylinderlocl<.

'\tni)t'jnin1y. B.S.A. oljesump, 1,5 l. Helauto-
Dratislit oljesystem. Trycksmorda hur.utlaxel- och
vevstakslager. Oljetlyclismätare infällcl i tanken.
Ötcrföring. y2"XO.3O5" helt irlnesluten, auto-
lratiskt sDrord lramkedja. /6"X1/+' bakl(edja.
Stötdämpele av karntyp pä motoraxeln. Torr-
lamellkoppling. B.S.A. växellårla för 4 hastig-
heter. Frarn- och bakliedja stråiclias genom B.S.Ä.
påteDtsl(ruvar.
Rttttt, Duplex vaggram rletl B.S.A. "r'yggrad".
Satleltarrlr rynrrnande 9 l. 26")13.25" ringar.
7" sammalkopplade, lätt justerbare fran- och
bakbromsar nled för'stärkta brornsslior. Uppfäll-
bar, djup baliskärn. Styrbromsregulator.
(t|ttstnittg. Styre ned B.S.A. specialliontroller,
inklusive handtagsreglerirrg för såväl gas sorr
tändning. Frambroms nred spärr. Framgaffelns
stötdälnpare justerbar uDcler liörniDg. Komplett
\'€rktygsutrustning. Fjädersadel. Avtagbalt pack-
ställ. Lucasbelysning rned instrumentbold, ampöre-
nrätare och sladcllampa. Luftrenare. Snabbt
avtagbar magnet och gener&tor.
fttstllsel. Alla blanl<a tlelar l<ronpläteracle, in-
begripet taDkeD, vlrs utseeude förbättråts.

En myckct snabb sportmodeil

byggcl liksom R33-4 med följande

undantag:

Spccialmotor me cl högkompres-

sior.r skanna.

Extra starka vcntilfjädrar. Racer-

karnmar, Racertändstift etc.

Amal pumpförgasarc. Överlig-
gan(1c utblåslringsrör. B.S.A. fot-
r'äxcl (patent sökt).

LIotol'. 85 X 88 mm. Helt iDliapslad verrtil-
ntel<anism.
SmörjtÅug. B.S.A. oljesump, 1,5 J. Helauto-
lratiskt oljesystem. Trydismorda huvudaxel- och
vevstalislager. Oljetryckslrätare infälld i tanken.
öucrfiirirtg. y2")(O.3O5" helt innesluten, &uto-
nratislit sDrord frarnketlja. %'Xt/t" bakkedja.
Stötclämpare av kamtyp på rrotoraxeln. Torr
larrellkopplilg. B.S.A. växelläda för 4 hastig-
heter. Flam- och bal;ketlja sträckas genom B.S.A.
pateltskruvar.
Ratn. Duplex vaggram med B.S.A. "ryggrad".
Sadeltarlk rynlnrande 9 I. 26tt x-3.25" Tjngar.
7" samnankopplade, Iätt jrrsterbåra fram- och
bal<bromsar med förstärkta bromsslior. Uppfäll-
bar, djup bakskärrn. Styrbromsregulator.
Iitt'ILstttit1g. Styre metl B.S.A. specialkontroller,
intlusiYe heDdtagsreglering för såväl gas som
tändning. Frambrons med späu. Tramgaffelns
stötdämpare justerbar untler körDing. Komplett
\.erktygsutrustnirrg. Fjädersadel. Baktlyna. Lu-
casbelysning med instr.urnentbord, ampöremätare
och sladdlanrpa. Luftrenare. Snabbt avtagbar
r)ragnet o(dr generator.
f'tsturcel. Alla blanka delal krorrpläterade, in-
begripet taDken, vars utsecrlde {örbättrats.



En idealisk, snabb sportmodell,

byggd liksom modell W33-7 rr,ed

följande undantag:

Specialmotor med högkomPres-

sionskanna. Extra starka ventil-

fjädrar. Racerkammar. Racer-

tändstift etc. Amal pumpförgasare.

Överliggande utblåsningsrör.

B.S.A. fotväxel (patent sökt).

Jf oror. 85 X 105 nm. Helt inkapslade siclventiler.
Avtagbart cylinderlock.
8nörjtting. B.S.A. oljesump, 1,5 l. Helauto'
rratiskt oljesystem, Trycksmorda huvuclaxel- och
veYstakslager sarnt liarnnar. Oljetrycksrnätare
infälkl i tankeu.
öuet'föring, 1/2"X0.3O5' helt innesluten, auto-
natiskt smord framkedja. 5/8t'X'/sD bakkedja.
Stötdänpare av kamtyp på motoraxeln. Torr'
lamellkoppling. B.S.A. växellåda för 4 hastig'
heter. Fiarnjoch bakkedja sträckas genom B.S.A.
patentskruvar.
kam. Duplex vaggram med B.S.A. "ryggrad".
Sedeltank rymmalde 73.5 l. 26'X3.25" ringar.
Snabbt åvtagbart bakhjul. 7"X13Ä" s&mnan-
kopplade, lätt justerbara fram- och bakbromsar.
Uppfällbar, djup bakskärm. Styrbromsregulator.
Atuustning. Styre rned B.S.A. specialkontroller,
inklusive handtagsreglering Iör såväl gas som
tändninE. Frambroms med spärr. Framgaffelns
stöttlärnpare jusletbar under körning. Komplett
verktyeiutruitning. Fjädersadel. Avlagbarl" pack-
ställ. Lucasbelysnirrg med instrumentbord, ampöre-
mätare och slacltllampa. Luftrenare. Snabbt
avt&Ebar magttet och generator.
tltsl.lrsct. Alla blankä delar l<rompläterade, in'
begripet tanken, vars utseende förbättrats.

.ilf oto?'. 2-cylindrig, 80 X 98 mm. Helt inkapslade
sidventilel. Avtagbara cylinderlock.
Smörininr. Mekarrisk purnp 

- 
dct bästa på 2'

.ylirrtlriga ntotorer 
- 

med synlig mätare irrfäll(l
i tanlien.
öaerlöring. 5/s"X3/8t' kediot. Framkedjan är
helt'inneiluteri och automatiskt smord. Stöt-
dämpare ay kentyp på, motoraxeln. Torrlamell-
l<oppling. B.S.A. växellåda för 3 hastigheter.
Fräir- och bakkerlja sträckas genom B.S.A. pa-
tentskruvar.
-Eomr. Oerhört kraftig för extra tungt sidvagns-
arbete. Sadeltauk r;'mmancle 13.5 1., 2.4 l. olja.
27"X4" ringar. 7" brornsar. Snabbt avtagbara
och sinsenella[ ttbytbara hjul. Uppfällbar, diup
bakskärm. Styrbromsregulator. Terry bekväma
stora sadel.
Atrustti,ng. Styre rned B.S.A. specialkontroller,
inklusive handtagsreglering för såväl gas som
tändning. Frambroms med spärr. Framgaffelns
stötdämpare justerbar under körning. Komplett
verktygsutrustning. Lucasbelysning med instru-
mentlörd, empöremätare och sl&ddlampe. Ävtag'
bart packställ. Magnetskydd. Luftrenare.
Utstyiset. Alla blanka delar krompläterade, in-
begripet tarken, vars utseelde förbättrets.

Motor. 85 X 105 rnm. Helt inkapslail ventil-
nrekarrisrn. Nyl;ottstruetat c?JLinderloclt med' fall-
li;rlasaft.
^srri,r irri,,rr. B.S.A. oljesurtrp, 1,5 l lTelaute
nratisiit oljesyslent. Ttycksmorda Iluvudaxel- och
ver.stakslaåerj s&rrt lianual. Oljetrycksnätare
iDfälld i tankeD.
öucrlöfina- 1/""YO.305" helt illneslulell, aulo'
-alilt t sino"a--ttarnl<edja. 5/8"X-3/sn bakl<edja'
Stötdämpare av hamtyp pi'r motoraxeln. Torr'-
lamellkoppling. B.S.Ä. växellåcla för 4 hastig-
heter. Fiamj-och bakkedja sträcliås genom B.S.A.
nateutskruvar.
Ran', Duplex vaggranr nled B.S.A. "ryggrad".
Sadeltark i'ymmande 13.5 l. 26"X3.25" ringar.
Srrabbt avtagbart bakhjul. 7'XL3/e" samn&n-
kopplade, lätt iusterbera fram- och bakbromsar.
UrjntattUar, rljup bal<sl<ärm. Styrbromsregulator.
I'iiustning. Stire med B.S.A. specialkontroller,
inklusive handtagsreglering för såväl gas som
tändning. Frambioms med spän. X'ramgaffelns
stötdäm;are iusterbar urrder körning. Komplett
verktygiutrustning. Fjätlersadel. Bal<dyna. Lu-
casbeivsnine med instrumentbord, amnöremätare
och såddla-nrpa. Luftrenare. Snabbt avtegbar
rn&Elet och gener&tor.
TJtityrsel'. Alla blanka delar krompläterade, in-
begripet tankeD, v&rs utseende förbättlats'



8.S..H..
Sidvagnar

N o. 2 1-20. 1].5.A. ltedeltxtn g Tut'iststdua gn.

Bakour passageraren lirsbar lucha till eIr rymlig
bagageplats. Passar alla 1933 års B.S.A. Dlotor-
cyklar. Sidvagnelr är försedct med vinclskytltl enligt

i l lustråtioDe 1r.

Grön ltorg och hlädsel i saDuna stil.

N:o 21-22. B.S.A. Liitt Tul'btsid'.-agn.
B.S.A.-grön. llycliet beliväm, passande alla 1933 års
B.S.A. notorcyklar, Balion sitser] fiulles gocl plats

för bagage.
Yindskydcl. ingår i utrustuiugen.

8.,1.4. Siduagtr No. 27'21.

Svarta sidopaneler, or.anpå gröItlacliera(1, kromför-
niclilarle kanter. Grön kläclsel.

Passar alla 1933 irrs B.S.Ä. motorcyk)ar.

No. 6B-6. 8.8.A. Ittttlt Trcttstsitlrarltt.
DelrIra sidvaglr iir mycket r1'rtllig, smalilullt b1'ggrl
nred arnstötl, fjätlrantle sits och ryggstöd. Baktiil
gott bagageutr']-riDIre. Ilxtrasits för ett barll lian här

irrDroItetas. \rerlitl'gslirda uD(ler sitsen.
Vintlskt'rltL ilqiir i utmstringerl. Passtrr Inoclellerlra

fI33-10, II33-11 och G33-1i.

B.S.A. patenteratle baksaclel, som liopllas direl{t till
för'alsatleln, ger Dassageralerl ell betldligt lägre ställ-
ling pil rlåsliinen iin clel vatrligetr förekonrlallde
bakdynal eller baksadeln, monteracl piu paclistället
DärigenoN slilr/ics Drasliineus tylgclputrlit, resultelandc
i &tt Dråsliincn "ligger" väl på vägen. Sauman"
l<opplingen av satllarna gör iivetr, att birda tle irlialrtle
"fjädra" samtidigt, irstatlhorrmalcle en synnerligeu
liornfortabel och angenänt åltning för bårcla. B.S.Ä.
baksadel l<an elhirllas och lätt tillkopplas pir alla
1933 irrs urocleller. Pris Kr. 35:-


