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AB. E" FTERON
MAtMö, Malmgalan 4, f el. 723 85 växel

STOCKHOLM, Kommendörsgalan 14, Tel. 63 01 75 växel
GOTEEORG, Friggagatan 3, Tel. 15 09 04, 15 ?.5 60500 och 600 cc för solo- eller sidvagnskörning
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B. S. Ä. 500 cc toppventil, modell M 33

En robusl byggd maskin, konslruerad lör förslklassig preslalion både solo
och med sidvagn och liksom alla B.S.A. mo{orcyklar pålillig i varje avseende.
Den omkonslruerade molorn har lörbällrad kolv och vevslake, som ger ökad
ellekl, och kylningen av cylindern har i molsvarande grad effekliverals. Den
nya lackeringen går i maroon med kromerade sidofäll på lanken. Slrömlinje-

formad slrålkaslarekåpa med
inbyggda inslrumenl och ar-
rangemangel för nummer-
plålen med inbyggd bak-
och slopplampa bidrar lill all
ge M 33 ell elegant ulseen-
de.



B. S. Ä. 500 cc sidventil, modell M 20
B. S. Ä. 600 cc sidventil, mode1l M 21

Dessa två B.S.A.-modeller har i alla delar av vårlden lillvunnil sig del
bäsla rykle lör sin hållbarhet och pålillighel. För lung ljärisl med sid-
vagn är M 20 och M 21 ulan like i sin klass. Som solomaskin bevisade
M 20 under krigel sina ulmärkla egenskaper. Ell mycket slorl anlal av
denna modell ulslod svåra slrapalser i de allierade slyrkorna, Bensin-
lanken i sin nya ulformning med {inish i maroon och krom, slrömlinje-
lormad slrålkaslarekåpa och den inbyggda kombinerade bak- och slopp-
lampan med anordning lör nummerplåf ger båda maskinerna etl lill-
lalande ytlre,



Vsn
500.cc T.V. modell M 33

MOTOR, Encylindrig loppvenlilmolor med lörbåtlrad kolv- och vevslakekonslruklion,
som ger ökad ellelit. 85 mm cylinderdiam. x 88 mm slaglängd = 499 cc cyl.volym.
Låqexpanderande lällmelallkolv med slilsal skörl. Vevsloke av spec. slållegering med
dubbla rader rullar i vevlagret. Huvudlagringr kul- och rullager på drivsidan, kul-
lager på komsiCan. Moloraielns ånda är dessutom på kamsidan lagrad i bussning.
Toppventiler med slölslånger i gjuten aluminiumkåpa till vilka kamaxelns rörelse
över{öres genom flala 5lölöre. Förslorade flänsar på cylindern ger effeklivare kylning
och medverkar lill elt tilllalönde ulseende. Amal förgasare. Lullrenare. Flånskrage på
avqasrörel.

SMöRJNINO. Motorn smörjes genom lorrsumpsyslem med dubbel kugghjulspump, som
drives av snäckhjul på motoraieln; lryckmalning lill vevlagrel och vipparmarna, i öv-
rigl slänksmörjning. Oljetankens rymd 2,27 liler'

TÄNDNINO. Kugghjulsdriven Lucas magnelgeneralor med manuelll regloge.

fRANsMlsslON. Främre drivkedjan 112" x5116" i oljebad. Tyslgående moloröxel. Bökre
kedja 5/8" x114" med kedjeskydd, smörjes genom andningsrörel lrån oljelanken. Fler-
lamellkoppling,

VÄXELLÅD^. B.S.A. 4-våxlad låda med inbyggd aulomalväxel. Ulväxling solo: 5,0-
6,6-10,3-1 4,9. Sidvagn : 5,6-7,4-1 1,5-16,7.

RAM. Triangulär ram av vagglyp med inbyggda fåslen lör sidvagn. B.S.A. leleskop-
framqallel mäd progressiv hyäiaiilisk dåmpning. Hjulen försedda med 7" bromsar. Dun-
lop fJniversal dåck: lram 3,25x19, bak 3,50x 19. Brånslelank av lörbållrad lorm, rymd
13,5 liler. Justerbar styrslång, väl tillldgna slånkskärmar. Fjäderstyrl mitlslåll på modell
med bakhiulsljädring, fjåderstyrl släll baklill på lasl ram; lramhlulsställ. Juslerbara fol-
slöd, Mot pristillå99: bakhjulsljädring av teleskoplyp och snabbt avlagbarl hlul.

M^NövERORGAN, Till vänsler på slyrstången: koppling:handlag, ländningsreglage
och slrömbrytare för slrålkaslaren. Till hö9er På slyrslången: gashandtag, handlag {ör
framhjulsbroms, lullreglage och signalhornsknapp. Bakhjulsbromsen manövreras med
vånster pedal, som har juslerbar spårr. Kickslarl och fotväxelpedal på höger sidö. Ju-
slering av bromsar och koppling sker för hand.

UTRUSTNING. Ny slrömlinielormad slrålkaslarekåpa, omslulande strålkaslare och in-
slrumenl, däriblaird haslighelsmålare. Juslerbar sadel; mot prislillå99 B.S.A. dubbel-
sadel. Lucas 6-volts belyming med sealed beam och underliggande signallampa saml
höglrekvenl eleklriskl signalhorn. Verklygslåda med komplell verklygssals; lullpump'
guirmiknåslöd. Bakre nummerplatla av lörbällrad utformning med inbyggd kombinered
slopp- och baklykta.

FÄRG, Alla blanka delar, inbegripel avgasrörel och lälgarna, hållbarl kromeradE'
Stånkskärmar elc. svarla. Tank i mörk maroon med sidolält i krom och del nya B.5'4.-
mårkel.

MODELL M 20 500 S, V, Specifikationen lör denna modell liknar i huvudsak ovan-
slående. Undanlagr
Motor. Encylindrig sidvenlilmotor 82 mm cyl.diam. x 94 mm slaglängd = 496 cc cyl.-
vol.
Utväxling. Solo : 5,28-6,95-10,87 

-15,7 
6. Sidvagn r 5,9 4-7,82-12,2-17,7.

Däck. 3,25 x 19 lram och bak.

MODELL M 2{, 600 S, V. Specifikationen år densamma som för M 20 ulom i lråga om
löljande delalier.
Mdtor. Cyl.diom. 82 mm x slaglängd 112 mm = 591 cc cyl.vol. Bakdåck 3,50 x 19'
Utväxling. Solo: 5-6,6-10,3-14,9. Sidvagnt 5,9-7,8-12,2-17,7.
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