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lngen moskin imotorcykelns historiq hqr uppnått en sö vörldsomfomnonde

populqritet som Bqntom, €h olltigenom pölitlig löttviktore nned erkönt hög

presto ndo. 
- 

Så lött ott köro, ideo lisk f ör nybörioren ! I pris, driftkostnod

och löttskötthet hor Bqntom ei sin motsvcrrighet.

Det lötlmonövrer
de mittslödet g
del lött olt stöl
upp öven (

lyngslo modelle
no för porkerin
Den böjdo fö
löng n ingsspo ke n

inlor elt u ndo
gömt löge, n
stöllet fölles up
På A- och B-lrl

deller.
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YÄRIDENS POPULÄRASTE MOTORCYKE1

VSn 2so cc T.V. STAR, mod. G t5
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I sin
åntorg I kungsrött den kqn också fås isvort ör D7

Super en succ6moskin. Den hqr en möngd nyq vördefullq detqlier, dör-

iblond en omkonstruerod rclm med sqdeln monterqd ivoggq, hydrouliskt

dömpod fromgoffel, större, bredore bromsor, nyo stönkskörmqr.

Hör hor vi en ny B.S.A. Stor med möngo fön
vöxellådq sommonbyggdo, stilfull brönsletonk,
i tvåfö rgston, olieto n k och verktygslådq f öre
också in nehå ller bqtteri och luftren<lre, nervi
skörm utqn stog. 17' ' hiul med fullnovsbroms(
vikt (127 kg I medverkqr till fördeloktig motor
tionsförmågon hos dennq högmoderno motor,

Bekvöm qtt köro, snobb och
med förnöm lig styrning och effektivq

bromstlr, smidig itrofiken
isin klqss en oiömförlig moskin.

Specifikqtionen inkluderqr
nyq 7" fullnqvsbroms<lr, töndspole

med qutomqtisk töndförstöllning,
liuddömpore <lv ny effektiv

typ so mt nytt löttmq növrerqt
mittstöd.

VSn 500 cc T,Y. mod. B 33 Super Swing

Vörldens mest såldq
encylindrigo' "500-kubikore". Blqnd
detqlierno kqn nömnqs 7"
fullnqvsbromsqr, töndspole med
qutomqtisk tö ndförstö llning,
strölkostqrkåpo qv ny utformning och
inrymmonde bl.q. elektriskt
signqlhorn, vidore mittstöd ov ny
lötthonterlig typ och förböttrqd
liuddömpore.

ottrq ktivq

ltr-



CRCYKEL
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ny B.S.A. Stor med mångo förnömligo detolier. Motor och
rronbyggdo, stilfull brönsletonk, strölkqstoren inbyggd, sodel
oiieton k och verktygslådo förenqde under en kåpo, som
Br botteri och luftrenqre, nervikt frqmskörm, bokre stönk-
lg. 17" hiul med fullnovsbromsqr, uppföllbor kickstqrt. Lög
medverkor till fördeloktig motoreffekt per viktenhet. Presto-
hos den nq högmoderno motorcykel ör ocksö enostående.

Slioch Mounloins, Skofflond.



Någ,r'a speciella\

lSSA-öetalier

Bqlteri och
renore ör

lufl-

byggdo under
dubbelsodeln.
De ör lött åt-
kom ligo. Botle-
riet hö lles med
en endo klöm-
mo.

På modell C l5
Slqr.

Fullsiöndig in-
kopsling ov bok-
ked jo n ger åt
denno större livs-
löngd och högre
verkningsgrqd.
Levererqs mol
pristillögg på A-
och B-modeller.

ffi,Jiff
y den kroftigo

utf orm n ingen
ov vevportief,

som hor konslruerols speciellt
med hönsyn till den enormo
kro{len i motorerno på
A | 0 Golden Flqsh och Super Rockef.

Tonk med för-
kromode sido-
fölt, hell och hål-
let gummiupp-
höngd. Molorn
lötlålkomlig lock
vore oll lonken
f ösles med en
endq cenlrum-
bu ll.
På A-, B- och C.

modeller.

Primörkedjon ör
ov öndlös drp-
lexlyp och lö-
per i oljebod.
Tyst go ng oc h
proktiskl loget
inget underholls-
besvör.
Pö modell C 15

Slol.

Dei löttmonövrerc-
de mittstödet gör
det lött ott stöllo
upp öven de
iyngslo modeller-
no för porkering.
Den böjdo för-
lö ng n ingsspoken
inlor etl undon-
Eömt löge, nör
slöllel fölles upp.
På A- och B-[lo-

deller.



VÄRLDEN!

En tilltqlonde tvöcylindrig
mqskin för snobbq långför-
der, bekvöm ott köro och
med förstklossig komfort för
possqgerqren. Nyq 7" full-
nqvsbromsqr, strölkostqrkö-
pq qv ny utformning, inrym-
monde elektriskt signolhorn.
Nytt mittstö ll och elegont
lqckering i högergrått. 

- 
En

motorcykel som högeligen
tilltolqr den sqkkunnige mo-
torcyklisten.

Det ör sting och chqrm hos
denno supersportmoskin. Den
hqr hög prestotionsförmågo
porod med "lydighet", tyst
göng och lög driftskostnod.
Specifikotionen ör i stort sett
densqmmo som hos A 7
TWIN, men för SHOOTING
STAR til I kommer cylindertopp
qv löttmetoll, högkompres-
sionskolvor, specio lkq moxel,
m<lnuell töndförstöllning ogh
8" frqmbroms.

fiSn 5oo cc T. V. tvåcyl. mod. A T



IXRLDENS POPULÄRASTE MOTORCYKEL

Hörlig occc
ende smidig
höllning, br

störstq korn
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]ORCYKEt

VgnoSo cc T,V. tvåcyl. mod. Alo Golden Flash

Hörlig qccelerotion, enostö -

ende smidighet, perfekt vög-
höllning, bergsöker styrning,
störstq komfort och impone-
ronde utseende gör Golden
Flosh till den mest överlögs-
no mqskinen för solo eller
sidvqgnsbruk. Detqlier, som
medverkq r til I dess rem q r-
koblo prestotionsförmågo ör
högkompressionskolvor, som
ger överlögsen motoreffekt,
förstörkt vevoxel, microbqb-
bitsloger ivevlogret, nyo
fullnqvsbromsqr 8" from och
7" bqk somt nyo förböttrqde
liuddöm ptlre.

En isörkloss snobb motor-
cykel. Super Rockets motor
ör speciellt trimmqd och pro-
vod i bromsbö n k. Den hor
cylindertopp ov löttmeto ll,
högkompressionskolvor, för-
stö rkt vevo xe l, s pecio I ko m -

oxel etc. Super Rocket ör
otviveloktigt vörldens för-
nömstq motorcykel den
könslo, mon förnimmer, nör
m0n vrider pö gosen till mtl-
skinens enormt kroftigo mo-
tor, ör ott erfqro fortens
tiusning, nör den nq ör som
mest underbqr.

Bucklqr;d in lhe Moor, Devon.
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Vsn
Bqntqm 125 cc

och

Bqnlqm Super

175 cc
D-modeller

Vsn
25O cc T. V.

STAR

C-modell

Vsa
350 cc T. V.

500 cc T. V.
B-modeller

Vsn
500 cc T. V. 2-cyl.
650 cc T. V. 2-cyl.

A-modeller

Allo modeller ulrus-
lode med verklygssols
och luftpump.

MOTOR

Dl -1 23 cc (52X58 mm) D7-173 cc
(61,5X58 mm) encyl. lvålokf; rulloger i

vevlogref, kulloger på komsidon, dubb-
lo kulloger å drivsidon, smörjning ge-
nom oljo i bensinen; liuddömporen isör-
logbor för rengöring.

249 cc (67X70 mm) encylindrig, topp-
venfil, 4-tokt; helt inbyggd venlilmekq-
nism med oljelryckmolning lill vipp-
ormornq. Huvudlogring: kulloger på
drivsidon, speciolloger på komsidon
och i vevlogref. Torrsumpsmörjning med
dubbel kugghjulspump. Oljelqnk för
2r/a lifer.

FöRGASARE

Amol förgosore
ov monoblock-
lyp, effektiv lufl-
renore.

TRANSMISSION

B.S.A. vöxellådo med |yro vöxlor, lotvöxlings-
spörr. Ulvöxling 5.98, 7,65, 10.54, 15.96. Fler-
lomellkoppling med elqslisko belögg och
ryckdömpore. Wirejuslering genom skruvon-
ordning på sfyref. 3/a" duplex f römre driv-
ked jo i oljebod, bokkedjo r12" X0,335".

Wico-Poc
lys n ing.

Töndspok
lore för
lore och ,

omkopplc
urloddol.
Eleklriskl
Lucos be
12 ompår

Ny B.S.A. fyrvöxlod lödo med folvöxlingsspörr.
Utvöxling: B31, 5.6, 6.77,9.86, 14.42,833, 5.0,
6.05,8.79, 12.9. Flerlomellkoppling, frömre
drivkedjon rlzX'lrc" i oljebod. Ryckdömpore
med lvå kommor å moloroxeln. Bokkedjon
5/eX r/4". '

Tö ndspolr
lore. Kug
molisk tö
lorstorl nc
med pork
I kåpon I
torg och
lompo ffrr

B.S.A. fyrvöxlod lådo med folvöxlingsspörr,
utvöxling å A7 och A7 Shooting ' Sto r 5,28,
6.38, 9.28, 13.62. A10 4.53, 5.49, i',.96, I 1 .69.
Flerlomellkoppning. Frömre drivkedjon 1/zX
51rc" i oljebod; ryckdömpore med dubblo kom-
mor å moforoxeln, bokkedjon 5/sXBle".

Lucos mc
(mo nue ll
Rocket). I

Trlz" strå
kåpo ov
belyst ho:
Slopp- oc
limmors k

koslo re n

Amol med luf l- | B.S,A. vöxellådq med lre vöxlori sommon-
renore. Mono- I byggd med moforn. Ufvöxling: Dl 7,0 

- 11,7
blocktyp pö D7, I -22,1 i D7 6,43-10,74-24/.

831 348 cc (71X88 mm), 833 499 cc (85
X88 mm) encylindrig fyrloklsmolor med
helt inbyggd venlilmekonism. Kul- ochllgll aaar/f 

:r:rv 
Ytsllllllll9l\\,lll!.r!!1. l\lJl- t\rl'll I r . ,..

rulloger'J{ drivsidon, rulloger på kom- I 1T"'-]:19.1::l'_:.J__ h--LL-t----il__--- : --_--t_ _-^t t-_-__ I ov monoblock-sidon. Dubbelrulloger i vevlogret, kugg- lyp, effekliv lu{t-hjulsdriven mognelgenerolor. Smörjning
ov forrsumptyit.r -med dubbel kugg,- | renore'

hjulspuffip, oljetonk för 2rlz lifer, hög- |nrurspuffiP, orreronK r

effekliv ljuddömpqre.

A7-497 cc (66X72,6 mm) A10-646 cc
(70X84 tt), 2-cylindrig, loppvenlil, 4-
lokf; hell inbyggd venfilmekonism. Cy-
linderlopp qv löttmeloll och högkom-
pressionskolvor soml speciolkomoxel på
A 7 Shooling Slor och A 10 Super Roc-
kef. Rulloger- på drivsidon; speciolloger
på kqmsidon. Ulomordentligt krofligl
vevporli ov ny konslruktion på bådo A
1O-modellerno. Vevstqkor ov löttmetoll-
legering med blybronsloger (microbob-
bilsloger på A 10). Torrsumpsmörjning
med dubbel krgghjulspump. Oljetonk
för 3 lifer. Effeklivo ljuddömpore ov ny
konslru klion.

Amol mono-
block{örgosore.
(Amol TT pö
Super Rockel
mot lillöggspris.)
Hö9ef fektiv luft-
renore (ej på A 7
Shooling Slor el-
ler A 10 Super
Rocket.)
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b med lre vöxlor, sommon-
ibrr. Utväxling: Dl 7,0-11,7
B-10,74-20,2.

TÄNDNING OCH BETYSNING

Wico-Pocy svönghjulsgenerolor med direkl be-
lys ning.

BRÄNSLE.
TANK

D1

8 I iler
D7

9liler

11,5 liter

I 8 liter

I I liler

DÄCK

Dunlop förstörk-
to löltviktsdöck
2.75X19" på D1,
3,00X 18" på D7.

BROMSAR

5" X5la" på
och 5rlz"X1"
D7,

FJÄDRIN(

B.S.A. leleskop
med gummidor
Bokfjödring äv
lyp på Dl. H1

liskt dömpod s

ormsfjödring p
Hydrouliskt dö
teleskopf romgo'

B.S.A. leleskol
goflel och svönc
fjödring bok.

D1

på

o rned |yro vöxlor, fofvöxlings-
t 5.98, 7.65, 10,54, 15.96. Fler-

med eloslisko belögg och
Wirejuslering genom skruvon-
;ret. 3'rrr duplex {römre driv-
n, bokkedjo L 12" X0,335".

Töndspole med vöxelslrömsgenerolor och likrik-
tore för likslröms bqlleribelysning.Konloktbry-
lore och oulomotisk töndlörslöllning å komsidon;
omkopplore för generolorslorl nör bolteriel ör
urloddof. Stopp- och boklompo med ref lekfor,
Eleklriskl signolhorn. Belysl hoslighelsmötore.
Lucos belysning med 6'inbyggd slrålkosfore.
12 qmpåretimmors bolleri.

Dunlop 3.25 X
17" ribbmönster
f rom, Dunlop
Universol bok.

6" {u llnovsbrom-
sor, Monuell ju-
stering pö styrel.

dod lodo med fotvöxlingsspörr.
5.6, 6.77, 9.86, 1 4,42, 833, 5.0,

9. Flerlomellkoppling, frömre
(5 rs" i oljebod. Ryckdömpore
Er ö moloroxeln. Bokkedjon

d lodo med folvöxlingsspörr,
7 och A7 Shooting ' Stor 5.28,
L A10 4.53, 5.48, -i.96, I 1 .69.
ing. Frömre drivkedjon rlzX
ryckdömpore med dubblo kom-
Jn, bokkedjon 5/sX}le".

Töndspole med vöxelslrömsgenerolor och likrik-
fore. Kugghjulsdriven konloklbrytore med oulo-
mqtisk föndförstöllning. Omkopplore för genero-
lorstorl nör bolteriet ör urloddot. 7rlz" slrålkostqre
med porkeringsljus inbyggl i kåpo ov ny modell.
I kåpon hor också inbyggls belysl hostighefsmö-
lorg och eleklriskl signolhorn. Sfopp- och bok-
lompo med refleklor. 12 ompörelimmors bofferi.

Lucqs mognel med outomotisk töndförstöllning
(ronuell inslöllning på Shooling Stqr och Super
Rockel). Seporol kedjedriven 6 volts generotor.
Trlz" slrålkostore med porkeringsljus inbyggd i

kåpo ov ny modell, I kåpon hor också inbyggts
belysl hoslighelsmölore och elektriskt signolhorn.
Stopp- och boklompo med reflekfor. 12 ompöre-
limmors bolferi. (På A 10 Super Rockel ör strål-
kosloren ej inbyggd iköpo.)

7" f u llnovsbrom-
sor med gjutno
bromslrummor i

speciell jörnlege-
ring . lrls" bredd.
Monuell jusle-
ri ng.

B.S.A. leleskop
med hydroulisk r

ning f rom. H1

liskt dömpod s

ormsf jödring
justerbor till tre
med hö nsyn li
loslning.

Dunlop 3.25 X19"
ribbdöck f rom
och 3.50 X19"
U n iversq I bo k.

Fullnovsbromsqr
ov ny konsfruk-
tion med broms-
lrummor gjutno i

hö9vördig jörn-
legering. Ekror
med roko öndor.
Bromsd imens io-
ner: 7" diom.
from och bok på
A 7;8" from på
A7 Shooling Slor
och A 1O-model-
lerno; bredd
Itle".

B.S.A. teleskoS
go{fel med hydr
dö mp n ing. H1

liskl dömpod s

ormsfjödring
justerbor lill tre
med hönsyn ti
lostn ing.

Dunlop ribbdöck
f ro m, U n iversq I

bqk. 3,25X19"
lrom och bok på
B 31, 3.25x19',
f rom och 3.50X
19" bok på B 33.



B.S.A. telesliopgoffel
med gummidomosker.
Bokljödring äv kolv-
lyp på Dl . lHydrou-
liskl dömpod svöng-
orms{iödring på D7.
Hydrouliskl dömpod
leleskopf romgoflel.

Voggrom ov sloglödd
konstruklion med
dubblo rör för mo-
lormontoget. Slobil
bo kre slö n kskörm
ulon stog. Miltstöll.
Dubbelsodel och bok-
re folslöd. För höng-
lås ör styrhuvudel för-
sell med öron.

B.S.A. leleskopf rom-
goffel och svöngorms-
fjödring bok.

Helsvetsod dubbel-
rcrm ov voggfyp.Mitl-
stöll ov ny löff-
monövrerod lyp soml
f romslöd. Stöldlås.
Snobbt ovtogborl
bokhjul. Dubbelsodel
och bokre folslöd.

D1
på

FJÄDRING
I

B.S.A. leleskopgof fel
med hydroulisk dömp-
ning from. 'Hydrou-
liskt dömpod svöng-
ormsljödring bok,
juslerbor lill lre lögen
med hönsyn till be-
lostning.

RA'IA

Helsvelsod rörrom ov
voggtyp på Dl; Slog-
lödd och svelsod rom
på D7. Miffslöd. Dub-
belsodel och bqkre
fotslöd på D7.

Helsvelsod dubbel-
rom ov voggfyp.Mitt-
stöll ov ny lötf-
monövrerod lyp soml
f romstöd. Slöldlås,
Snoblct ovlogborl
bokhjul. Dubbelsodel
och bokre fotstöd.

EXTRA UTRUSTNING
mot pristillögg

Bensköldor. Skyddsbågor. Dub-
belsodel på Dl soml bokre fof-
stöd. Sidoslöd på D7.

Benskydd, skyddsbågor, sido-
stöd.

Benskydd, skyddsbögor, sido-
stöd, helt inkopslod bokkedjo.

Benskydd, skyddsbögor, sido-
stöd, helt inkopslod bokkedjo.

FÄRG

Dl poslellgrön, D7 kungs-
röd med rom och gofllor
isvort. På begöron kon
bådo modellerno erhållos
imoroon. Tonkens sido-
fölt i kröm med kromero-
de rönder, lölgor krome-
rqde. Allo ondro blonko
delor förkromode.

Turkosgrön eller fuksioröd
med rqm och gof f lor i

svorf. Stillull brönsletonk
med kromerode rö nder.
Fölgor kromerode. Pole-
rode lock och bromssköl-
dor. Allo ondro blonko
delor kromerode.

Svorl och krom. På sör-
skild bestöllning: B 31

mondelgrön med brönsle-
lonk ikrom och grönt. B

33 grå med lonk ikrom
och grålt, svort rqm. Ked-
jeskydd, vöxellådslock och
komlock polerode; ollo
ondro blonko delor kro-
merode.

A 7 Twin högergrå med
lonk i grålt och krom.
Shooling Slor itvåförgol
grön med lonk i krom och
grönf. A 10 Golden Flosh
svorf, på sörskild begöron
beige; lonk i krom. Super
Rocket svort med rödo
slönkskörmor soml lonk i

rötl och krom. Allo romor
svqrfo. A 7 Twin erhå lles
ollernotivt i svort. Allo mo-
deller hor kromerode föl-
gar, polerode kedjeskydd
vöxellådslock och komhus-
lock. Ovrigo blonko delor
förkromqde.

DIMENSIONER

Hjulbos Dl 1.27 m,
D7 1.32 m. Frihöjd Dl
12 cm, D7 14 cm. Slör-
slo löngd Dl 1.96 m,
D7 2,06 m. Torrvikt
Dl 82 k9, D7 98 kg.

Hjulbos 1.30 m. Fri-
höid 13 cm. Slörslo
löngd 1.98 m. Torr-
vikt 127 kg.

Hjulbos 143 cffr, f ri-
höid 13 crn, slörslo
löngd 218 cffr, forr-
vikt 831 182 k9, 833
187 kg.

H ju lbos 1 43 cffr, f ri-
höid I5.5 ctn, slörsio
löngd 217 cm, lorrvikl
A 7 Twin 190 kg. A 7

Shooting Slor 186 k9,
A 10 Golden Flosh
192 k9, A 10 Super
Rocket 187 kg.

I

Io"rorom-
fcruell ju-
) Pö slYrel.

I

I

I

I

Lovsbrom-
bd gjulno
lummor i

tiiirn lege-
F/s" bredd.
In juste-

I

frsbromsor
itonstruk-
Ed broms-
i giulno i

Hig jörn-
Il Ekror
llo öndor.

Fmensio-',r olom.
Fft b"k pö
I from på
foling Slor
llGmodel-

bredd

B.S.A. leleskopf rom-
go{fel med hydroulisk
dömpning. Hydrou-
liskl dömpod svöng-
ormsfjödring bok,
juslerbor till tre lögen
med hönsyn lill be-
loslning.

m\pllotrodsffi{ffib
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A MOTORCYCTES LTD.f BIRMINOHAM II
lörbehåller sig röll olt öndro konslruklion och ullöronde ov qllo sino produkler nör som

helsl ulon oll behövo lömno underröllelse hörom.
Generologenl: AB E. FTERON' Molmgolon 4, Molmö, 1e1.72385.
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Byn Tonworlh-in-Arden, Worwickshire.
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