


YI PRESI

GII POPULi|R

Den minsla av BSA 4-laklare, 250 cc modell C tl med lopp-
venlilmolor, har sedan myckel lång tid tillbaka ell grundmural
rykle i Sverige som en ulomordenlligl praklisk bruksmaskin,
Alla BSA-molorcyklar är byggda lör lång och lrogen ljänsl
och av BSA "250-kubikare" linns en mängd maskiner, som

varil i bruk under 20-25 år och som lorllarande önses vara "oulslilliga".
C l{ Populär år en specielll lör Sverige lillverkad ny version av denna berömda mc-modell. Dess pris är
sensalionelll lå91, om man lar hänsyn lill all det här år lrå9a om "en riklig molorcykel", lörslklassig i alla
delaljer, med 4-lakls loppvenlilmolor och 4 våxlar, växelslrömsgeneralor elc. 

- en lilen drillsbillig och pris-
billig maskin med en slor molorcykels lördelar.
BSA POPULAR är var mans lilla 4-laklare 

- 
det idealiska lorlskallningsmedlel lill arbelsplals och utflykts-

eller semeslermå1,

SPECIFIKATION
MOIOR. Encylindrig, 63 mm cyl.-diam x 80 mm slaglångd, loppvenlilad. Lågexpanderande lättmetallkolv, vevslake i slållegering, rull-
lager i vevlagrel. Huvudlagring: kullager på drivsidan, speciallager på kamsidan. Ventiler och slölslånger kapslade i ctlindern och
cylinderloppen. Våxelslrömsgeneralor monlerad direkl på moloraxeln å drivsidan. Amal lörgasare, luflrenare, ellekliv ljuddåmpare.
5MöRiNlN9. Torrsumpsyslem med dubbel kugghjulspump. Tryckmrlning lill kamsidans huvudlagring och vevlagrel, i övrigl slänk-
smörjning. Oljelankenr rymd 2,27 liler,
IINDNING. Tändspole med konlaklbrylare och aulomalisk lånd{örslållning, som inbyggls i kamhusel och driver lrån kamaxeln.
TR^NSMISSION, Våxellåda med 4 våxlar. Ulvåxling: 6,25,7,6, 10,1, ,l6,15. Främre kedjan 1le" xBln" i oljebad. Ny ryckdåmpare med
specialgummi inbyggd i kopplingen. Bakre kedjan (tle" xiln" med kedjeskydd) smörjes genom andningsrör lrån oijelanken. Tvåla-
mellkoppling.
RÄM. Triangulår rörkonslruklion, BSA leleskopframgaffel med hydraulisk dämpning. Fasl röm. 5r/:" bromsar lram och bak. Dåck: Dun-
lop Universal 3,00x19. Brånslelankens rymd tl,5 liler. Ju:lerbar slyrslån9, vål tilltagna:lånkskårmar. Fjäderstyrl millsläll. luslerbara lol-
stöd.
MANöVERORO^N, Till vänsler på slyrslångenr Kopplingshandlag och omkopplare lör slrålkaslaren. Till hö9er: gashandtag, handlog
lör framhjul:broms saml signalhornsknapp, Bakhjulsbromsen manövreras med vånsler pedal, som har juslerbar spårr. Kickstart och lol-
våxlingspedal på hö9er sida. Handjuslering av bromsar och koppling. Slrömbrylare och låndningslås på slrålkaslaren.
UIRUSTNIXO. Sadeln år juslerbar. 6 volls våxelslrömsgeneralor med likriklare lörser batteriel med slröm, Högfrekvenl elektriskl signal-
horn. Verklygslåda med komplett verklygssals. Luftpump, gummiknåslöd, bakre nummerplåt med inbyggd slopp- och baklampa.
FÄRG. Alla blanka deiar, inklusive avgasrör och lölgar, hållbart förkromade. Ram och slånkskärmar i maroon, brånslelank i maroon
med sidolålt i krom. Nyll lankmårke i upphöjt arbete.
DIMENSIONEn, Sadelhöjd 7l cm, slörsla långd 205 cm, slörsla höjd 99 cm, slörsla bredd 7l cm, lri höjd över marken ll,5 cm.
Vikt:129 kg.



EXTERAR

BtI swlilC

BSA modell B 33 är den i Sverige på senare åren mesl sålda 500-kubikaren
engelsman",

"5veriges populärasle

Och här kommer den nu i ny, moderniserad geslall med en rad lörbällringar, som släller den i lullkomlig
sårklass i sin kalegori och yllerligare be{äsler dess popularilel.
Den nya modellen har {åll namnel B 33 Swing, och lrämsl bland nyhelerna hos denna molorcykel skall nåm-
nas bakhjulrliädringen med svängarm av sömma lyp som ulprovals i krävande molocrosslävlingar på den når-
liggande modellen B 34 Gold Slar, med vilken B 33 Swin9 har myckel gemensaml. Vidare dubbelsadeln av
BSA:s egen gedigna, kom{orlabla modell. Se i övrigl specilikalionen.

5PECIFIKAIION
MOTOR. l-cyl. loppvenlilmolor. 85 mm cyl.-diam. x 88 mm slaglån9d, 499 cc cyl.-volym.. Lågexpanderande lållmelallkolv med slilsal
skörl. Vev:fåke av :peciell stållegering med två rader slålrullar, Huvudlagring: kul- och rullager på drivsidan, kullager på kam-
sidan. Moloraxelns ånda år de:sulom på kamsidan lagrad i bussning, som yllerligare bidrar till en låmn och tysl gång. Toppven-
liler med slölslänger i gjulen aluminiumkåpa. 5lölarna har plana slåpylor. Venlilmekanismen år låll åtkomlig och bekvåml juslerbar.
Amal förgasare, effekliv ljuddämpore, flånskrage på avgasrörel.
SMöRJNING. Torrsumpsyslem, dubbel kugghjulspump, driven av :nåckhjul på moloraxeln. Trycksmörjning lill vevslakens slorånda
och vipparmsaxlerna, i övrigl stånksmörjning. Oljetanken tymmet 2,27 lilet,
TÄNDNING, Lucas syslem, magnelgeneralor, manuell låndlörrlållning.
TR^NSMISSION. rlz" xilrc" molorkedja i oljebad. 6le" xrlr" bakkedja under kedjeskydd, oljas genom andningsrörel från oljelanken.
Flerlamellskopp ling.
VÄxEttÅD^. BSA 4-våxlad låda med inbyggd lolvåxel:pårr.
RAM. Svetsad lriangulär rörkonslruklion av vagglyp. Bakhjulsfjädrin9 av svångarmsfyp. Teleskoplramgaffel med hydraulisk dåmpning.
8" lramhjulsbroms. Dunlop Universaldåck 3,25x19 lram, 3,50x19 bak. Brånslelanken rymmer 13,5 liler. Juslerbarl slyre, vål tilllagna slänk-
skårmar med sidoskydd. Fjåderstyrl mittsläll, justerbara lolslöd.
M^NöVERORGAN. Till vänsler på styrstången: kopplingshandlag, ländningsreglage och omkopplare lör slrålkaslaren. Till höger:
gashandtag, handlag för framhjulsbromsen, luflreglage och signalknapp. Bakhjulsbromsen manövreras med vånsler pedal. Kickslarl och
lotväxelpedal på höger sida. Justering av kopplings- och bromswire sker låll lör hand.
UTRUSTNING. Strömlinjeformad strålkastarekåpa med inbyggda inslrumenl inklusive haslighelsmålare. Juslerbar B5A dubbelsadel. Lucas
6 volts belysning och slrålkastare med "sealed beam" saml underliggande parkeringsljus, högfrekvenl signalhorn. Verklygslåda av
melall och komplell verktygssals, lullpump, gummiknäslöd. lnbyggd komb. bak- och slopplampa.
FÄRG, Alla blanka delar hållbarl lörkromade, ram, slänkskärmar etc. i mörk maroon, lank i mörk maroon med sidofält i krom och
del nya BSA lankmårkef.
DIMENSIONER. Höjd vid sadeln 77,5 cm, :lörsla lån9d 208 cm, slörsla höjd 102 cm, slör:la bredd 7l cm, lri höid över marken
'13 cm. Vikl:.l61 kg.



A7 STAR TW I N
5OO cc tvåcyl. T.V.

Speciell kamaxelkonslruklion, hö9 kom-
pression, lörgasare med slor diameler,
manuelll låndningsreglage, bakhjuls-
ljådrin9 med svångarm, dubbelsadel,
8" framhjulsbroms, luxuös ulruslning,
Topphaslighel 153 km, bensinförbruk-
ning 0,37 liler.

Standard

C 11 POPULÄR, 250 cc T.V. 4-våxlad.

C l1 de LUXE, 250 cc T.V. 4-växlad, bakhjulsllådrin9.

B 31 STANDARD, 350 cc T.V.

B 33 STANDARD, 500 cc T.V.

B 33 SWING, 500 cc T.V., bakhjulsljädring med

svängarm, dubbelsa-

del.

M 20 TURIST, 500 cc 5.V.

M 21 TURIST, 600 cc S.V.

A 7 STAR TWIN, 500 cc, 2-cyl., T.V.

A 10 GOLDEN FLASH, 650 cc, 2-cyl., T.Y.

BSA - modeller
att välia på:

Generalagenl lör BSA

AB E. FlERON
M A t M O, lrtalmgatan 4, lel. 723 85 växel

STOCKHOLM Kommendörsgalan 14 Tel. 6301 75 våxel

GOTEBORG Friggagalan 3 Tel. 15 25 60' 15 09 04

BSA Standard

Hag
Med A 7 Slar Twin erbjudes de svenska mc-enlu-

siaslerna en 500 cc lvåcylindrig molorcykel, som

kombinerar ell myckel lilllalande ulseende med

ulomordenllig preslalionslörmåga och lörnämliga

köregenskaper i övrigl, Del var med 3 slycken

slandard A 7 Slar Twin, som BSA-labriken erövrade

"Maudes Trophy", som inom .elueFLeJviisld.en

gäller såsom högsla ulmårkelsen lör oflicielll kon-

lrollerad leslning av exlrem slrapalskaraklår. Slar

Twin-maskinerna kördes 8000 km genom 10 länder

och dellog härunder pricklrill i inlernalionella sex-

dagarsloppel,


