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Tvåcylindriga modeller



B. S. Ä. 500 cc toppventil
Modell A 7

I sin klass ojämförlig med hänsyn till mjuk
och tyst gång och sin förmåga att ulan
anslrängning ulveckla en molorstyrka,
som motsvarar mycket höga anspråk, A 7
har över hela världen nålt en välförtjänt
popularitet både som solo- och sidvagns-
maskin. Bakh julsfjädringen, som är sfan-
dard hos BSA:s alla lre lwinmodeller, bi-
drar till atl göra körningen ufomordent-
ligt behaglig och medverkar till den per-
fekla stabilitelen och väghållningsförmå-
gan.

B. S. Ä. Golden Flash

650 cc toppventil Modeu Ä 10

"Främsl bland fwins" är en litel, som B.S.A. Golden
Flash med all rält kan göra anspråk på. Till ma-
skinens f örbluf fande preslalionsförmåga bidrar den
utomordentliga acceleralionen, den fulländade väg-
hållningsförmågan, den präktiska och samtidigt luxu-
ösa ulrustningen samt den ulomordentligt goda ba-
lansen, vilket allt även gi>r, all Golden Flash trots
sin slorlek är myckei bekväm att köra. Golden Flash
är idealmotorcykeln för de solo- eller sidvagns-
förare, som anser, atl end,rsf det bäsla är gott nog.
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500 cc toppventil Modell A7
B.S.A. Star Twin överensslämmer be-
träffande specifikationen i huvudsak med
modell A 7 men har kamaxel av special-
konslruklion samf högre kompression och
förgasare med större diamefer, ävensom
mönuellt tändningsreglage delaljer,
som samverkar till en briljanl prestafions-
förmåga. B.S.A. dubbelsadel kan erhållas
mol pristillägg. Def var med tre Slar Twins
av standardfabrikat, som BSA-fabriken
1952 erövrade moforcykelvärldens "blå
ban d" , när de tre motorcyklarna leslades
på en sträcka av 8.000 km genom 10
länder och därunder prickf ritt dellog i

det krävande inlernationella 6-dagars-
loppet.

B. S. Ä. Golden Fla,sh

650 cc toppventil Modeu Ä 10

"Främsl bland fwins" är en tilel, som B.S.A. Golden
Flash med all rätt kan göra anspråk på. Till ma-
skinens f örbluf fande preslationsförmåga bidrar den
uiomordentliga accelerationen, den fulländade väg-
hållningsförmågan, den präktiska och samlidigt luxu-
ösa ulrustningen samt den utomordentligt goda ba-
lansen, vilket allt även g<ir, all Golden Flash lrots
sin slorlek är myckel bekväm atl köra. Golden Flash
är idealmolorcykeln för de solo- eller sidvagns-
förare, som anserr atl endasl det bästa är gott nog.
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Bilden visar cylinderloppens passager lör lufl-
slrömmarna kring ulblåsningskanalerna. Flänsar-
na omkring de lre venlilljäderkamrarna leder
kallullen mol de lör hella mesl ulsalla ylorna.

TRANSMISSION. Främre 3 8" x7 32" duplex drivkedja i oljebad. Kedjeslråckare
med idealisk, lätlalkomlig jusleringsmekanism. Tyslgående moloraxel. Bakre
5fB" x 3 8" kedja smörjes genom andningsrörel lrån oljelanken. Oljesäker kopp-
ling med 5 lameller.

VÄXEtLÅDÄ. B.S.A. {yrvåxlad låda nred inbyggd aulomalväxel.

RAM. Triangulär, dubbel ram av vagglyp, slabill konslruerad {ör all passö

även {ör sidvagn. Bakhjulsljädring av leleskoptyp. B.S.A. leleskoplramgalfel
nred progressiv hydraulisk dämpning. Snabbt avlagbara hjul med S" broms på
lramhjulel. Bakh julel har ekrar med raka ändar och 7" broms. Dunlop däck:
{ram 3,25 x 19, bak 3,50 x 19. Gummiupphängd bensinlank. Juslerbar slyrslång.
Väl lilllagna slänkskärmar, den bakres avslutande del löslagbar lör under-
lällande av hjulels avmonlering. Fjäderslyrt miltställ. Fäsle lör parkeringsslöd.
J uslerbara lotstöd.

MANöVERORGÄN. Till vänsler på slyrslången kopplingshandlag, låndnings-
reglage och slrömbrylare lör slrålkastaren; till höger på slyrslången handlag
för lramhjulsbromsen, luflreglage och signalhornsknapp. Bakhjulsbromsen man-
övreras med vänsler peCal. Kickslarl och {olväxelspak på höger sida. Baktill
på lanken lvå bensinkranar, den ena för reservbensinen. Bromsarnas och kopp-
lingens juslering sker lör hand.

FÄRG. Alla blanka delar, även avgasrörel, hållbarl kromerade. Ram, slånk-
skärmar elc. på A7 imörk maroon, bensinlank imaroon med kromerade sido-
Iält och med del nya BSA-märkel. Slar Twin har grön lackering med kro-
nrerade sidofäll och BSA-märkel på lanken. Golden Flash har beige lackering
med kromerade sidofäli och Golden Flash-märkel på lanken, blankpolerade
lällmelallkåpor lör {rämre drivkedjan, växellådan och kamhusel.

Kolvarnas slilsade skörl och den
lågexpa ndera nd e lältm ela I leger ing-
en ikolvgodsel medger minimall
s;:el ulan risk lör hopskärning och
e j heller lör glapp.

Venlilslölare av billyp med avsevårl
lörslorad slåpyia, som ökar hållbarhel-
en och ger tyslare gång. Nolera atl de
"siamesiska" stölareparen är perlekl
och konstanl inriklade.

och 650 cc T. V. twinmodeller

MOTOR. Verlikal 2-cylindrig loppvenlilmolor. Bade modell A 7 och Slar Twin

har 66 mm cylinderdiameler x 72,6 mm slaglängd = 497 cc cylindervolym.
Modell A 10 har 70 mm cyl.diam. x 84 mm slaglängd = 646 cc cyl.vol. Vev-
parliel har cenlrall placeral svänghjul med lvå vevslängar. Vevlagrel har ul-
bylbara blybronsskålar. Huvudlagring: rullager på drivsidan, speciallager på

kamsidan. Vevslakar av lättmelall. Lågexpanderande lällmelalikolv med sliisal
skörl (högkompression hos Star Twin). Cylindrarna gjulna i ell block, speciellt
konslrueral {ör eflekliv kylning, för vilket ändamål cylindrarna också är lör-
sedda med slora aerodynamiskl riktigl ulformade {länsar. Cylinderloppen gju-
len ietl slycke för snedslällda venliler, varigenom möjligasl raka insug- och

ulblåsningskanaler uppnås. Venlilerna arbelar igrunda explosionskammare, ul-
lormade f ör maximal ellekl. Rörelsen lrån en enkel kamaxel övelöres lill
vipparmarna genom slölslänger med slölare av billyp. Kamaxeln drives genom

kugghjul på moloraxeln. Speciell kamaxel lör lävlingsändamål på Slar Twin.

Ellekliv ljuCdämpare; llänskrage på avgasrörel.

SMORJNING. Molorn har lorrsumpsyslem med dubbel kuggh julspump, som

drives av snäckhjul på moloraxeln. Tryckmalning till kamsidans huvudlager
och vevlagrel. Slänksmörjning genom kamaxeln lill kamhjulen. Tryckmalning
till vipparmarna.Oljelankens rymd 2,27 L

INSUGNING. Tvådelad insugningskanal, gjulen i cylinderloppen. Amal lör-
gasare (slörre diameler hos Slar Twin). lnbyggd högellekliv lullrertare, mon-

lerad på ramrörel mellan oljelanken och balleriel.

TÄNDNING. Lucas magnel, som drives öv kamaxeln, aulomalisk ländlörståll-
ning. På Slar Twin manuelll ländningsreglage.
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Denna bild av vipparmskammarert
visar, hur lultkanalerna är kon-
slruerade. Av bilden lramgår ock-
så, hur låtl lillgängliga venlilslötar-
na år lör juslering.tr:t. ,,


