


En behändig, lättskött maskin för solo- eller paråkning. Synnerligen eko-

nomisk i drift och tack vare magnettändningen anmärkningsvärt lättstartad
under alla för'ftrållanden.

MOTOR: Encylindrig, sidventilad 249 cc;

63 nm borrning, S0 mrn slaglängd; Thkr
virl 4500 varv per rninut; torrsunp srnörj'
systern med separat oljetank undersadelnl

fullständigt innesluten ventilmekanisml
rrotoräeln lagrad i kullager å drivsidan

och rullager å växellådssidan; Arnal Iör'
gasare med Burgess lultrenare; magnet-

tändning rred fördelare av automobiltyp

och automatisk tänclningsregierinä; för-

bättrat avgassystem,

TRANSMISSION: Framkedja a/2il x .305" helt
inkapslad i kedjeskydd med oljebad; bak-
kedja 1/z'tx.305" ned lås; lanellkoppling
arbetande i olja; förbättrad BSA växel-
låd,a Iör 3 hastigheter; fotväxel; utväxling:
6,6, 9,8, t4,5.

RAM: Triangulär raurl ny patenterad tele-

skopisk framgafiel med automatiskt kof,-
trollerad fjädring i olja; bensintank rym'
maude 11 liter; separat oljetank under
sadeln rymmande 2,2 liter i 512" htonsar
med justerskruv; ställ av snidesjärn; bak-

delen å bakstänkskärmen upplyftbar; fäs-
ten på rarnen för montering av uppfällbara
bakfotstöd.

KONTROLLER: Justerbart styre med vrid'
bart gashandtag, irambromshaudtag och

signalhotnskontakt å höger sida samt
kopplingshandtag och avbländningskontakt
å vänster sida,

UTRUSTNING: Dunlop 3.00"X19" dåck;
Lucas 6-volts dynarrp rned automatisk
spänningskontroll; elektriskt signalhorn;
gummiknäskydd på bensintanken; verk-
tygsväska av plåt med konplett verktygs-
utrustning och pump; Smith hastighets-
nätare monterad i bensirrtanken.

LACKERING: Bensintank i matt silver och

krom; oljetank och ram svarta; samrliga
blanka delar förkromade.

DIMENSIONER: Hjulbas 52"; sadelhöjd
28tÅ"i fri höjd över marken 5316"; längd
801/2,tt bredd 29', t vrkt 125 kg.



En liten, lättmanövrerad och ekonomisk, men ändå förhållandevis snabb

maskin för alla änilamåI.

MOTOR: Encylindrig toppventilad 249 cc;
63 mru borrning, 80 mm slaglängd; 11 hkr
vid 5000 varv per minut ; torrsumpsmörj -

ning; helt innesluten ventilmekanismmed
autonatisk srnörjning av stiitstänger och

vipparnarl motoraxeln lagrad i kullager

å drivsidan och rullager å växellådssidan;
Amal förgasare med Burgess lu[treuare;
magnettändning med fördelare av automo'

biltyp och automatisk tändningsreglering;
iörbättrat aYgassYStem.

TRANSMISSION: Framkedja lz" x .305" helt
inkapslad i kedjeskydd med oljebad; bak-
kedja 12"x.305" med lås; larnellkoppling
arbetande i olja; förbättrad BSA växellåda

Iör 3 hastigheter; fotväxel; utväxliug: 6,6,

9,8, 14,5.

RAM: Triangulär ram; ny patenterad tele-
skopisk {ramgaifel med automatiskt kon-
trollerad ijädring i olja; bensintank rym-
mande 11 liter; separat oljetank under
sadeln ryrnnande 2,2 liter t 512" bromsat
med justerskruv; ställ av smidesjärn; bak-

delen å bakstänkskärmen upplyftbar; fås-
ten på ramen Iör montering av uppfältbara
bakfotstöd.

KONTROLLER: Justerbart styre rned vrid-
bart gashandtag, frambrornshandtag och
signalhornskontakt å höger sida sarnt
kopplingshandtag och avbländniugskontakt
å vänster sida.

UTRUSTNING: Dunlop 3-00"X2U' däck;
Lucas 6-volts dynamo med autonatisk
spänningskontroll; elektriskt signalhorn;
gummiknäskydd på bensintanken; verk-
tygsväska av plåt med komplett verktygs-
utrustning och pump; Smith hastighets-
mätare rnonterad i beusintankel.

LACKERING: Bensintank i mait silver och
krom; oljetank och ram svartal samtliga
blanka delar förkromade.

DIMENSIONER: Hjulbas 52"; sadelhöjd
28rÅ" ; lri höjd över marken 5 o/s "; längd
8012"; bredd 29"; vikt 130 kg.
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En förstklassig maskin med tilltalande utseende och bekväm körställning.
En verklig sportmaskin i 350 cc. klassen med avsevärd styrka och F.labb
acceleratiön. 

- Utan tvivel den förnämsta rnaskinen i sin klass av BSÄ:s
. efterkrigsmaskiner.

En ny encylindrig 500,cc. topp med alla B 31;ans goda egenskaper. Denna maskih
är av samma utiörande om modell B 31, men utrustad med en 499 cq. toppven-
iilad motor med 85 mm borrning och 88 rm slaglängd utvecklande 25 hkr vid
SOOO """t 

per minut samt däcken hålla löljande dimensironer: framhju! 3'25"X19't)
b;khjul 3,50"x19//; utväxlingen är 5,6,54, r0' r4'2; vikt 155 kg.

MOTOR: [ncylindrig toppventilad 348 cc;
71 mm borrning, 88 mm slaglälgd; 17 hkr
vid 5200 varv per minut; nykonstruerat
vevhus med betydligt ökad styrka lörsett
ned dubbla ramlager, vilket skänker mo-
torn stabilitet och tyst gång; högkompres-
sions cylinderlock rned helt innesluten au-
tomatiskt smord ventilmekanisru; torr-
sumpsmörjning I Amal fiirgasare med
Burcess Iuftrmare; specialkonstruerad ljud-
däm-pare för högkornpressionstnotorer, viJ-
ken förlänar notorn en synnerligen tyst
gång med minsta möjliga kraftförlust.

TRANSMISSION: Justerbar f.ramkedja r/2"
x.305" helt inkapslad i kedjeskydd med
oljebad; bakkedja a/st' xft" ; lanellkoppling
arbetande i olja; förbättrad BSA våxellåda
för 4 hastigheter med inbyggd fotväxel;
utväxling: 5,6, 7,3, l1,l och 15,9.

RAM: Ny triångulär vaggram synnerligeu
hållfast; ny patenterad teleskopisk fram-
gaiiel med automatiskt kontrollerad fjäd-
ring i olja; bensintank rymmande cirka
13,6 liter; separat oljetark under sadeln
rymmande 2,8 liter; broursar 7't xtys" fra'
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nuellt justerbara; fjädiande ställ; bakre
delen av bakstänkskärmen upplyltbar; fäs-
ten på ramen för montering av uppfällbara
bakiotstöd.

KONTROLLER: Justerbart styre med vrid-
bart gashandtagl frambroms, signalhorns-
kontakt och luftkontlroll på höger sida
sarnt kopplingshandtag, tändningshandtag,
ventitlyftarhandtag och avbländningskon-
takt på vänster sida.

UTRUSTNING: Dunlop Universal 3,25" Xl9"
däck; kugghjulsdriven Lucas 6-volts gene.
rator ned automatisk spänningskontroll,
elektriskt signalhorn, justerbar Terrysadel;
gummiknäskydd på bensintanken; verk-
tygsyäska av plåt rued komplett verktygs-
utrustning och pump; S[rith hastighets-
mätare nonterad i tanken.

LACKERING: Bensintank i matt silver och
krom; oljetank och ram svarta; iälgar i
matt silver och krom; santliga blanka
delar förnicklade.

DIMENSIONER: Hjulbas $2r/rtt ; sadelhöjd
28s/+"; lri höjd över rnarken 53/a"; längd
91t1",,; bred.d.28"; vikt 148 kg.

a på lörhanil meildelas.



En stor, kraftig, men smidig Sfi) cc. för såväl soioåkning som sidvagnsbruk.

Utomordentligt god väghållnings- och styrningsfönnåga.
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MOTOR: fincylindrig, sidventilad 496 cc;
82 mm borrning, 94 mm slaglängd;12,4 hkr
vid 4100 varv per minut; cylinderfoder av
särskilt hårt material; dubbla rarnlager,
vilka skänka motorn stabil koustruktion
och jämn gång; fullst.ändigt innesluten
ventilmekanism med automatisk smörjning;
torsumpsmörjning ; Arnal förgasare med
Burgess luftrenare.

TRANSMISSION: Skruvjusteraä lrarnkedja
1/2"xt'305't helt inkapslad i kedjeskvddmed
oljebad; bakkedja 5/s"x'Å"; BSA växellåda
iör 4 hastigheter med inbyggd fotväxel;
utväxling: 5,3, 7,0, 10,9 och 15,8.

RAM: Triangulär vaggran; fjäderframgalfel
skänkande maskinen en konstant hjulbas
med manuellt justerbar stötdämpare; ben-
sintank rymmande cirka 16 liter; separat
oljetank under sadelu rymmande 2,8 liter;
,qnäbbi. avtagbart bakhjul; bromsar 7"X
1als/' ruanuellt justerbara; Ijädrande bak-
s.töd; framstöd; bakre delen av bakstänk'

. skämren upplyftbar; justerbara fotstöd ; fås-

ten på ramen för BSA uppfällbara bak-
iotstöd.

KONTROLLER: Justerbart styre med vrid-
bart gashandtag, irambroms-, luftkontroll-
och signalhornsknapp på höger sida samt
kopplingshandtag, tärdnings- och ventil-
lyftarhandtag och avbländningskontakt på

vänster sida.

UTRUSTNING: Dunlop Universal 3,25" Xl9"
däck; kugghjulsdriven Lucas 6-volts gene-
rator med automatisk spänningskontroll;
elektriskt silnalhorn ; justerbar Terrysadel ;
gummiknäskydd på bensintanken; verR-
tygsväska av plåt med komplett verktygs-
utrustning; punp; hastighetsmätare non-
terad ovanför strålkastaren.

LACKERING: Bensintank i matt silver och
krom med svarflackerad instrumenttavla;
oljetank och rarn svarta; avgasrör för-
kronat,

DIMENSIONER: Hjulbas 54"; sadelhöjd
281/2"t fri höjd över marken 43/s"; längd
84"; bredd 30"; vikt 777 kg.



Denna BSÄ tvåcylindriga 500 cc. topp är en helt ny modell och resultatet
av många års samlade erfarenheter. Många detaljer på denna maskin har
tillko-mit efter erfarenheterna från kriget. Ett tilltalande'yttre fjirenat'

." - - . +eil-$nahhbft . qch *höt*eciel.eFtiprq!ö4$åff!*hämgJEqlp{i. {flrlSr. ,r-a"tki*i1*3;'.y,g
MOTOR; Tvåcylindrig med stående cylind.

rar; toppventilad 495 cc; 66 mm borrning,
82 rirm slaglängd;26 hkr vid 5500 varvper
minut; ventilmekanismen är belågen mel-
lan de båda cylinderloppen och samtliga
stötstänger arbeta på eri kamaxell torr-
sumpsmörjning; ventilmekanismen är för-
sedd rned autonatisk smörjning; vevhuset
försett rned dubbla ramlager skänkande
motorn bästa mdjliga stabilitet och en
utomordentligt vibrationsfri gång ; Amal
förgasare med inbyggd luftrenare på ett
smakfullt sätt sammanbyggd med -oljetan-
ken; för högkompressionsmotorer special-
konstruerade ljuddämpare, vilka förläna
notorn en synnerligen tyst gång med
ninsta möjliga kraltförlust.

TRANSMISSION: Motor och växellåda sam-
rnanbyggda; framkedja arbetande helt i
oljebad; y's"X3/8" bakke{lja av speciellt- hårt kromstål; lamellkoppling arbetande i
olja; växellåda för 4 hastigheter lörsedd
med inbyggd fotväxel; utväxling för solö-
nraskiu 5,1, 6,2, 9,O, 13,2t för sidvagnsma-
skin 5,4, 6,6, 9,5 och 14,0.
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RAM: Duplex vaggram synnerligen hållfast;
BSA:s nypatenterade teleskopiska Iram-
gaflel med automatiskt kontrollerad fjäd-
riug i olja; bensintank rymmande cirka
13,6 liter; separat oljetaflk monterad under
sadeln rymmande cirka 2]Å liter; rypa-

tenterat teleskopiskt stäU, vilket med enkla
handgrepp kan inställas på önskade höj-
der; bakre delen av bakstånkskärmen upp-

. lyftbar; fästen på ram.en för montering av
upplällbara bak{otstöd; fästen Iör monte-
ring av sidvagn I bromsar 7" X11/s" matt-
ellt justerbara.

KONTROLLER: Justerbart styre med vrid-
bart gashandta6, {rambrorns, luftkontroll
sigualhorrskontakt på höger sida; frikopp-
lingshandtag och avbländningskontakt på
vånster sida; luftkontroll monterad under
sadeln på vänster sida.

UTRUSTNING: Dunlop lfniversal däck;
framhjul
kugghjulsdriven Lucas 6-volts generator
rned automatisk spänningskontroll; elek-
triskt signalhorn; justerbar Terrysadel;
gumr,riknäskydd på bensintanken; verk-
tygsväska av plåt lnnehållande konplett
verktysssats; pump ; hastighetsmätare mon-
terad i tanken"

LACKERING: Bensintanken svart och Iör.
kromad; ram och oljetank svarta; samtliga
blanka delar förkromade.

DIMENSIONER: Hjulbas 54%"; sadelhöjd
28tÅ"; frl höjd över matken 61/2"; lå,ngd
85"; bredd 29"; vikt 770 kg.
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