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lvtODEtt B. 31 och B. 33
35O cc och 5OO cc T.V.



Modell B 31 35O cc T.Y.
(



Modell B 33 Standard 5OO cc T.V.



B 31 350 cc T.V. och B 33 500 cc T.V,

MOTOR. l-cyl. loppvenlilmolor. B3t;70 mm cyl. diam.x88 mm slaglångd,348 cc cyl. vol.

- B 33: 85 x 88 mm, 499 cc. Lågexpanderande lätlmelallkolv med slilsal skörl' Vevslaka av

speciell slållegering med lvå rader slålrullar. Huvudlagring: kul- och rullager på drivsidan,
kullager på kamsidan. Moloraxelns ånda ör de:sulom på kamsidan lagrod i bussning, som

yllerligare bidrar lill en jåmn och tysl 9ån9. Toppvenliler med stölslänger i gjulen aluminium-
kåpa,5lötarna har plana slåpylot. Ventilmekanismen år låtl ålkomlig och bekvåml juslerbar.

Amal lörgasare, elfektiv ljuddömpare, llänskrage på avgasrörel.

SMUnJNINO. Torrsumpsyslem; dubbel kugghjulspump, driven av snöckhiul på moloraxeln'
Trycksmörjning lill vevslakens:torånda och vipparmsaxlarna, i övrigl slånksmörining' Olje-
lanken rymmer 2,27 L

TÄNDNINO, Lucas syslem, magnelgeneralor, manuell tåndförslållning.

IRANSMISSIOX, llr,,xElm', molorkedja i oljebad, slsxtla" bakkedia under kedjeskydd, olias
genom andningsrörel lrån oljelanken, Flerlamellskoppling.

VÄXELLÄDA. 8.5.A. 4-vöxlad låda med inbyggd lolvåxelspårr'

RAM, Svetsad lriangulår rörkonslruklion av vogglyp. 8.5'A' leleskoplramgalfel med hydraulisk
dåmpning, 7 lums bromsor på B 3'1. 8 lums lramhjulsbroms på B 33. Dunlop universaldåck

3,25x19" på B31i 3,25x19" lram och 3,50x19" bak på B33. Brän:lelanken rymmer 13,5 l. .lusler-
barl slyre, vål tilllagna slånkrkårmar, på B 33 med sidoskydd. Fjåderslyrl millslåll, juslerbara

lolslöd.

MANöVEnOROAN. Till vönster på slylslången; kopplingshandlag, ländningsreglering och om-

kopplare lör slrålkastaren. Till högerr gashandlag, handlag lör lramhiulsbromsen, lullreglage
och signalknapp. Bakhjulsbromsen manövreras med vånsler pedal. Kickslarl och lolväxelpedal
på hö9er sida. Juslering av kopplings- och bromswire sker lått lör hand.

UTRUSTNINO, Strömlinjelormad strålkaslarkåpa med inbyggda inslrument inklusivE haslighets-

mälare. Juslerbar sadel. Lucas 6 volls belysning och slrålkaslare med "sealed beam" saml

underliggande parkeringsljus, höglrekvent signalhorn. Verklyg:låda av melall och komplelt
verklygssals, luftpump, gummiknåslöd. lnbyggd komb. bak- och slopplampa.

FÄRO: Alla blanka delar hållbarl lörkromade, ram, slänkskårmar elc. i mörk maroon, lank i

mörk maroon med sidolåll i krom och del nya B5A lankmårkef.

DIMENSIONER: Höjd vid sadeln 77,5 cm, slörsla långd 208 cm, slörsla höid 102 cm, slörsla
bredd 7l cm, lri höjd över marken 13 cm, Vikl: B 31 156,5 kg, B 33 16l k9.
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