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* s- eller 4-växlad låd,a.

* Kraftiga brornsar.

* FArnämlig atrastning.

* Elegant utförande.

* nag prettdtionsförmåga.

* tåg börkostnad.
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önskan.. .
Ni vill ha En icke allllör slor molorcykel,
men Erö anspråk har sligil, Del skall vara
en "riklig" molorcykel med 4-lakls lopp-
venlilmolor, med

den dår sugande,
snabba acceleralio-
nen som ljusar -en maskin med försl-
klassig prerlalionr-
förmåga. Den skall

ligga bra på vägen

- vora lällmanöv-
rerad - lätt all
hålla iordning -
billigidrill-en
maskin som gör
god vardagsljånsl
och som håller
länge. Men del skall
också vara en mo-
lorcykel som ser någonling ul
med om så skulle vara - 250

- iom man kan "jäsa"
kubik är rålla slorleken.

...och verklighet
Då vill Ni ha en B5A modell C lt

en engelsman av modernasle
snill med överlågsna köregenskaper

och förnåmligasle
ulruslning. BSA-mår-
kel garanlerar kva-
lil6. BSA-molorcyk-
larna år byggda
lör lång och lrogen
liänsl. Detla år lräm-
sla anledningen lill
deras världspopula-
rilel, men bidragan-
de hårlill år åven
deras moderna kon-
struklion och ele-
ganla ulseende,
Modell C 11,250
cc, år en represen-
taliv BSA, och Ni
lår den till etl prir,
som år lågre ån an-
dra molorcyklars av

mol:varande slorlek och kvalil6 - Ni lår den med 3-
våxlad låda, kompl. ulrurlad lör 2.,l30 kronor, exkl.:kall.

SPECIFIKÄTION

Motor: Cylinder och cylinderlopp i gjullärn. Kapslade ven-
liler. Vevslake i seghärdal slå1. Rullager i vevlagrel. Hu-
vudlagring: kullager på drivsidan, speciöllager på kamsi-
dan, Kugghjulsdriven kammekanism. Amal lörgasare; lull-
renare.

Smörjning: Torrsumpsyslem med sepåral oljelank och dub-
bel kugghjulspump.
Tändning: Tändspole med slrömlördelare av aulomobillyp,
inkluderande öulomalisk tändlörslällning.
Transmission: 3- eller 4-växlad låda med aulomölväxel.
Molorkedjan i oljebad.

Ram: Teleskoplramgallel, Centralställ. Mot pristillä9g: bak-
hjulsljådring.
Ultuslning: Lucas belysning 6 volt 60 wall med separal ge-
neralor och spänningsregulalor. Slrålkaslare, el. signalhorn.
Verklygssats, lullpump. lnbyg9d, kombinerad bak- och
slopplampa. Haslighels- och vågmälöre.
Färg: Helkromerade lälgar. Tank i krom och maroon,
Lackeringen i övrigt i maroon.
Yikt: 127 kg (med bakh[rlsljådring 134 kg)r . l,.;a O : -
Pris: Med last ram och 3--växlad låda kr, 2.f3e- * skall
2352-. Pristillågg för bakhlulsljädring och 4-våxlad låda.


