
Växellådan, aorn ge! fyra hastighe-
ter, ör av kornpakt byggnad och av
utvalt rnaterial för hjulen. Både hu-
vudaxeln och biaxeln är korta och
klaftigt dirnensionerade.
Fotväxelepälren är av mycket för-
enklad konetruktion för att kunna ut-
härda även ornild behandling,

HJUI,NAV OCH BROm-
SAR
Båda hjulen har fullnav rned 6"
b!ornatrummo!. Navkongtruktionen
ör av Iörstklassigt stålgjutgods, sorn
ger rnycket lång livslangd. Broms-
backar och blornsaköldar är prese-
gjutna i alurniniurn. FäIgarnas dia-
rneter är l7 turn, och konstruktionen
tillåter användandet av ekrar med
raka ändar, vilket ökar hållbarhe-
ten, Däcken är Dunlope 3,25 x 17" ,

Frarnhjulet är lätt avtagbart, och
specialanordning finne för bakhju-
lete snabba och exakta justering,

FR,A'NGAFFEL OCH
BAKHJU ISFJÄD R,ING
Den hydrauliekt därnpade f ramgaff eln
är av helt och hållet ny konatruktion
rned lång fjädelväg. Teleskopet är
fullkornligt oljetätt och behöver som
regel ingen tillsyn.

Bakhjulsfjädringen ö! av svöngarms -
typ rned stötdämpale av kraftiga di-
meneioner, som ger stabilitet på de
rnest ojärnna vägar. Stötdärnparna
är eå väl inkapslade, att de icke be-
höver tillsyn eller underhåll.

RAfiTEN
ör av vaggtyp med dubbla rör för
motorbädden. AlIa fäBten år slag-
lödda rned förstärkning för huvud-
fästet.
Bräneletanken, som ryrrrmer I l, 5
lit. och prydes av ett tankmärke i
relief, har trepunkteupphångning i
gumrni och 6ir fägtad vid rameD med
en enda centrurnbult, Iikeom fallet
ät på övriga BSA-modeller - en
ptaktiBk och mycket uppskattad an-
ordning.
Oljetanken på ena och verktygslådan
på andra sidan under sadeln är av li -
ka forrn och förenade med en front-
plåt tiU en enhet för exteliörens
ekull. På frontplåten, som döljer
batteriet och luftrenaren, Bitter till-
kopplingen för tändningen,

Båda stönkskörmalna är stillullt ut-
forrnade, djupt nerdragna åt sidorna
och Bå profilelade, att bakgkörmen
icke behöver något stag och Iram-
ekärrnen blott ett eådant,

(

för lång och trogen tiönet

GENERALAGENI

rySTARM.DEL,c,s
Sedan åratal har B.S.A. varit det mest populära brittiska rnotor-
cykelrnärket i Sverige - eenaate statistiska uppgifter visade 7210

inregiBtrerade BSA-motorcyklar, vilket i det allra närrnaste är
dubbelt så många enheter som för närmaate blittiska fabrikat,
Och rned tanke på de rnodellnyheter av ganska uppseendeväckande

slag, eom BSA-fabriken nu preaenterar, ö! det väl troligt, att
försprånget ökas.

En av nyheterna ä!

den modernq 25O cc SfAR,modell C t5
med 4-fakts toppventilmotor i block
med 4-vöxlod lådo.
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DEN NYA fiIOTORCYKETN
har döpts till rrB.S, A. Star" och ersät-
ter de åldre modellerna i samma stor-
leksgrupp C 1l och C 12-rnotorcyklar-
gom har nalTrn om sig att vara outslitli-
ga. Den nya modellen är ifråga om ge-
digenhet och slitstyrka gina ftiregånga-
res like men är avsevärt olik de aldre
modellerna med hänsyn till prestanda

och uteeende.

KR,AFTIGAR,E - SNABBAR E

- IÄTTAR,E
Konstruktöre?na av "8.S.A. Star" har
eftersträvat att få fram en modern rno-

torcykel, kraftigare och snabbare än fö-
regående 250 cc-modeller, Iättare än

dessa; man har också velat göra den så

enkel och billig i underhåll som möjligt,
Nyskapelsen har blivrt elegantare och

framför allt bekvämare att köra och ma

növre!a tack vare kraftigare t"-, "[-
sevårt förbättrad fjädring fram och bak
sarnt en utsökt god balansering. En mo-
dern, liten, 4-takts toppventilmoto!cy-
kel har varit efterlängtad. (\
B.S.A. Star blir därför säkert välkom-
men.

Teknicko doto
Moton 249 cc (6? x 70 mm) encylindrig 4-t3kt?
formgjuten låttmetalltopp nled helt ilkapslåd veilil-
mekånism, Eyckrmörjning dll eippsrmarn i huvud-
lagring: kulleger på driv:idan. blybon:lager på kam-
sldan och blybronslager i vcvlagrcti tonsumpssmörj-

ning med dubbel kugghjulspump; oljetankens rymd
2, g liter.

Förgasere: Amal morcbloc; iröyggd luftrenare.

Trmsmisslon: B, S, A. fyrvåxlad låda sammanbyggd

med motorn: utvåxltngrförhållanden: 5,98, ?,65,
10,54, 15,96; flerskiviS koppling med fjådrsnde be-
1ågg och med ryckdåmparc av synt€dskt gummii
Eånsmissionskedjr 3/ 8", bake ddvkc dia f / 2 x 5 / L6" .
Transmissionskcdjån i oljebad.

Tåndning och bel;nning: Båtterltlndning och våKel-
sEömsgener4or med liklktare. Bryt$emekanbm
med åutomatisk tåndförståUning monterad på vevhu'

ret; speclell anordning för statt med uladdåt båtteri.
Stopp- och baklampå med reflektor, elekubkt sig-
nalhon. Lucas etektiska utrulurlng; 6" dlameter
3Eålkåltare med ampåremeter: ljusomkopplate och

tnbyggd befyst hastlgheBmåtate; 12 amp/tim. bat-
tcri.

Brånsletånk: Rymd 11,5 Uter.

Dåcki Dudop 3,25 x 1?"; ribbmthrter fram, Dunlop
Universal bek.

lroms{: Fullnav; 6" dlam, broms fram och bak red
manuell jstering; raka ekrar,

Fjådring: B.S. Å. hy&auli6kt dåmpade releskopfram-
geffcli hydrruuskt dåmpad svångarmsfjådriDg bak.

Ram: Veggtyp, slaglödd med dubbla rör föI motor-
bådden. Stabil bake stånkskårm utsn stag. Fjåder-
belastat mittstttd; B. s. A. dubb€lsadel I tvåtonsf&g ;
bake fobtöd

Fårg: Tuhosgrön eller djuprtld med svart ram och
gaffel. stiuuu bråroletank med randning i krom i
förkrcmade fålgåt; kedjeskydd, kamloch och broms-
sköldar poleradei eUa andra blankadelar förkromade.

Vikt och mån: Hjulba! 130 cmi ftt markhöjd 14 cm;
ttö$ta långd 198 cm,

Tonvikt: 12? kg,

Vgn - GöR lÅNca vÄcAR KoRrA

Gummiupphängd tånk,
lårr avragbar

I

Oljetank och verh-
tygilåda sammanbyggda

Lårtmetalltopp
Sadel i
tvårotrfårg Teleskopgaffel av

högste BSA-klåss

(
Stagrri
bakskårm

(

Vål dimensionerade
ståukskålmar

Lårt avtagbart
framhjul

Sr ångarmsfjådring
med exrrå vål in-
kåpslade stötdämpare

Motor och vår€1-
låda i block

"B.S.A. Starrr eller modell C 15 är
med sina 129 kg avsevärt Iättare än
förra årets C lZ, eom väger 141,5
kg.

eq(}'föR OCå{ Vf{XEL-
a)

LADA
är på ett tilltalande sätt samman-
byggda i ett block, och motorns di-
mensionering gör, att rnan skulle
kunna tala om en "B.S,A, square",
Cylinderdiametern är 67 och slag-
Iängden 70 mrn, som ger en cylin-
dervolym av 249 cc. (Gamla 25O cc-
modellene rnotsvarande mått var
63 x 80 mm = 249 cc) . Kompres-
sionsförhållandet är l:7,25. Cylin-
dern är av gjutjärn och toppen av
aluminium. Motorn levererar I5
bromsade hästkrafter vid 7. 000
varv, och ger en maxhaatighet av
113 km/tim. emot gamla modellens
Il hkr vid 5.200 varv och 90 km/
tim,

KORT BFSKRTVT*ING

Kraftig ram
av vaggtyp

Vevpartiet har modern utlormning ,
och huvudlagringen utgöreB av kraf-
tigt dimensionetat kullager på driv-
sidan med effektiv tätning för und-
vikande av oljeläckage. Påkamsi-
dan går huvudaxeln i blybronslager
med trycksmörjning från kugghjuls -
pumpen. Oljan går härifrån genorr
kanaler till den kraftiga vevaxeln av
kromnickelståI. En snedstäIld axel,
som går med motorne halva hastig-
het, drives av snäckskruv .från hu-
l'udaxelns kamsida; den nedre iinden
av denna axel driver oljepumpen och
den övre brytaranordningen.
Förgasaren är av typ AmaI mono-
bloc.
För teindning och belysning användes
växelst!örnsgenerator med likrikta-
re - ett eystepn eorn ej kräver un-
derhåll. Den elektriska utrustningen
ät av Lucaa fabrikat. Kopplingen är
fyrskivig rned stötdärnpare, vilka
utgöres av 8 gummiblock mellan de
drivande och drivna kopplingsele-
mente n,

Fullnav i stål-
gjutgods med
bromsbackar
och bromssköldar
i aluminium


