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350 cc och 500 cc toppv.-modeller







350 cc, modell B 31
MOTOR. Encylindrig loppvenlil. I3l har 70 rnm cyl.diam. x 88 mm slaglångd;
348 cc cyl.vol. - B 33 har nykonslruerad molor med lörbållrad kolv och vev-
stake, vilkel re:ullerar i högre ellekl, 85 mm cyl,diam. x 88 mm slaglångd,
499 cc cyl.vol. hos B 33, som har lågexpanderande låtlmetallkolv med slilsal
skörl. Vevslake av speciell slållegering med lager besl. av lvå rader slål-
rullar. Huvudlogring: kul- och rullager på drivsidan, kullager på kamridan.
Moloraxelns ånda år på kamsidan dessulom lagrad i bussning, Toppverrliler
med slölslånger i kapsel. Kugghiulsdriven kammekanism. Exlra slora cylinder-
llånsar lör effektiv kylning. Amal [örgasare, luflrenare, ljuddåmpare av ny
konrlruklion med llånskrage på avgasrörel.

SMöRJNINO. Torrsumpsyslem med dubbel kugghiulspump, som drives av
snäckdrev på moloraxeln. Tryckmalning lill vevslakens:lorånda och vipparms-
axlarna, i övrigl slånksmörjning. Oljetankens rymd 2,27 l.

IÄNDNINO. Lucas syslem, magnelgeneralor med manuell tänd{örslållning.

TRANSMISSION, l12" x 5116" molorkedja i oljebad. Moloraxel med :löldåm-
pate, 518" x 1/4" bokkedia, :om olja: genom andningsrör från oljelanken,
skydd över bakkedjan. Koppling med fyra lameller.
VAXELLÄDA. BSA lyrväxlad låda med inbyggd lotväxelspärr. Ulväxlingr för
B 31 5,6, 7,4, 11,5, 16,7. Fil B 33: 5,0, 6,6, 10,3, 14,9,

RAM. Triangulår råm öv rörkonslruklion. BSA leleskopframgallel med hydrau-
lisk dåmpning. Hjulen på B 3l lörsedda med 7 fums bromsar, på B 33 8 lums
lramhjulrbroms. 3,25 x l9 Dunlop Universal dåck på både bak-.och lramhjul hos
B3'1. På 833 3,25x19 fram och 3,50x19 bök.8rånsletank av lörbållrad ul-
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- 500 cc, modell B 33
lormning, rymd 13,5 liler. Juslerbar slyrslång, vål lilllagnä slänkskårmar med
sidoskydd på lramskårmen hos B 33. Fjåderslyrt miltslåll, juslerbara lolslöd.
Mol pristillägg bakhjulsljådring av kolvlyp samt anordning för snabbl avlag-
bart bakhjul.

M^NOVERORO^N, Till vånsler på styrstången kopplingshandtag, låndnings-
reglage och slrömbrytare för slrålkaslaren. Till höger på slyrslången gashand-
tag, handlag för framhjulsbromsen, luflreglage och signalhornsknapp. Bakhjuls-
bromsen, som har justerbar spärr, konlrolleras med pedalen på vänsler sida.
Kickslarl och folvåxelpedal på höger sida. Justering av broms- och kopplings-
wiren sker lått för hand.

UTRUSINING. Strömlinjelormig strålkoslarekåpa med inbyggda instrument, inklu-
derande haslighelsmätare. Juslerbar sadel, mol prislillågg BSA dubbelsadel.
Lucas 6 volls belysning, strålkaslare med "sealed beam" och parkeringsljus
:aml hö9[rekvenl signalhorn. Verktygslåda med komplelt verklygssals. Gummi-
knåslöd. lnbyggd kombinerad bak- och slopplampa. Luttpump.

FÄRG. Alla blanka parlier, inklusive avgasrörel och fälgarna, hållbart för
kromode; ram, slånkskårmar m, m. i mörk maroonlärg; lanken i mörk maroon
med lörkromade sidor samt med del nya BSA-mårkel.

DIMENSIONER. B3l: höjd vid sadeln 77,5 cm, största långd 208 cm, största
höjd 102 cm, slörsta bredd 71 cm, lri höjd över marken l3 cm, vikt 'l56,5 k9.

833: höjd vid sadeln 77,5 cm, slörsla långd 208 cm, slörsla höjd 10,l,5 cm,
slörsla bredd 7'l cm, lri höjd över marken l3 cm, vikt t6l kg.
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