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250 c c modellerna



B. S. Ä. 250 c c T. V. modell C 11

En acceleralionssnabb läll moforcykel, vars mesl ulmärkande egen-
skaper år god körekonomi, smidig manövrering och högst lillfreds-
slällande preslalionslörmåga. Särskill för den som behöver etl bil-
ligl forlskalfningsmedel under det dagliga arbelel och lör ulflykler
vid veckoslulel och under semeslern är C 11 ;an den idealiska
maskinen - en hållbar, pålitlig vardagsmolorcykel med floll ut-
seende. C 11 har 4Jakls loppventilmolor med kapslade venliler
och är lörsedd med forrsumpsmörjning. Bakhjulsfjädring och 4-
växlad låda (som på bilden) mol pristillä99. (Den 4-växlade lådan
levereras endasl lillsammans med bakhjulsfjädring.)
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B. S. Ä. 250 c c S. V. modell C 10
(F. n. ej i svenska marknaden)

Med samma allmänna specifikalion som loppvenlilmodellen är
della en molorcykel, som bör tilllala alla som värdesätler låga
koslnader lör drift och underhåll. Den kan mol pristillä99 erhållas
med bakhjulsfjädring och 4-växlad låda. I sin nya, mörkl maroon-
lärgade lackering och med fälgar och lank förkromade ler sig
C 10 som en näslan lika tjusig maskin som loppvenlilmodellen
C 11, vilken dock har snabbare acceleralion och högre loppfarl.
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250cc modell CII

Molor. Encylindrig, 63 mm cylinderdiameler x B0 mm slaglängd,
toppvenlil, Cylinder och cylinderlopp i gjuijärn, lågexpanderande
lällmelallkolv. Vevslake i seghärdal slå1, rullager i vevlagret. Hu-
vudlagring: kullager på drivsidan, speciallager på kamsidan, Kaps-
lade venliler, kugghjulsdriven kammekanism. Amal förgasare. Lufl-
renare, Ef{ekliv ljuddåmpare.

Smötjning. Torrsumpsyslem, dubbel kugghjulspump, Oljelankens
rymd 2,27 liler.

Tändning, Lucas syslem, ländspole med strömfördelare av billyp
med aulomalisk länd{örslällning.

Transmission, 3-växlad låda (mol pristillägg 4-växlad) lolväxlings-
spärr. Molorkedjan i oljebad. Ulvåxling: lör 3-växlad låda, 6,6-
9,8-14,5; för 4-växlad låda, 6,6-8,1-11,7-17,2. Obs. 4-växlad
låda kan erhållas endasl lillsammans med bakhjulsllädring.

Ram. Triangulär ram av rörkonslruklion. Teleskoplramgallel med
hydraulisk dämpning; mol pristillägg bakhjulsljädring. Hjulen lör-
sedda med 5tle lums bromsar och 3,00 x'l 9 Dunlop universaldåck.
Bensintankens rymd f 1,5 liler. Justerbar slyrslång. Vål tilltagna
slänkskärmar. Fjäderslyrl cenlralsiäll. Juslerbara folstöd.

MCE 122 10-10

En värdetull delclj: slröm-
lördelaren av billyp med au-
lomatisk låndförrlållning.

Del belalar sig med exlraullåggel lör
4-våxlad låda. Molorns slyrka kan då
utnytljas bållre,

Manöverorgan, Till vänsler på styrslången: kopplingshandlag och
slrömbrylare lör strålkaslaren. Till hö9er på slyrslången: gashand-
lag, handlag lör Iramhlulsbroms och signalhornsknapp. Bakhjuls-
bromsen manövreras med vänslra pedalen, som har juslerbar spårr.
Kickstarl och {olväxlingspedalen på höger sida. Handjuslering lör
broms- och kopplingskonlrollerna. Tåndningsreglagel placerel på
slrå I kaslaren.

Ulruslning, Sadeln är juslerbar. Lucas 6 volls belysning och:trål-
kaslare med"sealed beam"; hög{rekvenl eleklriskl signalhorn. Verk-
tygslåda med komplell verklygssals. Lullpump, gummiknäslöd, in-
by99d kombinrad bak- och slopplampa.

Fätg, Alla blanka delar, inklusive avgasrör och lälgar, hållbar{
kromerade. Ram, ga{{lar, slånkskärmar elc. i mörk maroon{ärg.
Bränslelank i krom och mörk maroon och med nya BSA-mårkel.

Dimensioner. Sadelhöjd 71 cm, Slörsla långd 205 cm. Slörsla höjd
99 cm. Slörsla bredd 71 cm, Fri höjd över marken 11,5 cm, Vikl
(3-växlad låda och lasl ram) 127 kg. För bakhjulsfjädring ökar
viklen med 7 kg och lör 4-växlad låda med t,8 kg.

Prrrrtid rrr E,rg/anu. J.rr"r,'ry lo5i

85A bakhiulsljödrin9
år ell ovårderligl
komplemenl till spe-
ci li kalionen.

Linjerenhel i alla deloljer: slyrslången med

svelsade hållare för manöverorganen.


