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B S A är ett känt namn sedan

mer än 100 år, respekterat över
hela världen för hög kvalit6 på

sina produkter, som omspänner
ett stort och skiftande tillverk-
ningsprogra^m, bl.a. precisions-
vapen och komplicerade verk-
tygsmaskiner.
Byktbara för hög precision är
också BSA motoreyklan
B S A erbjuder ett omfattande
urval av modeller, som är utan
motstycke ifråga om värde,
prestationsförmåga och service.
F ör varje uppCft finns en BSA-
modell, från den nya sensatio-

nen 75 cc Beagle till de impo-
nerande tvåcylindriga 650 cc.

Det finns modeller för tävling
o. sport, långfärd och praktiskt
dagligbruk - motorcyklar som

teknisht är det modernaste och

som iir osvikligt pålitliga, fulla
av kraft och livlighet, maskiner
som man är stolt över att äga.
Låt närmaste tsSA-handlare
hjälpa Er att välja en ny modell
och ombesörja formaliteterna
med registrering, försäkring etc.

''-%

Vilka fördelar har motorcykeln framför anitra transportrnedel? Är det
roligt att kiira motorcykel? Är itet lätt? Billigt?
Fråga En erfaren motorcyklist! Vi har frågat JEFX' SMITH' brittisk
mästare i motocross. Ni finner hans svar på sid. 4.

M An g a pr e cdsöonadns tru-
ment anoänil,es för miit-
ning och kontroll au
d,el,arna tdlt en B S A
motorcgkel,. Bdld,en ryd-

sar, lvur gtfdnh,et miites
i tusenl,elar a't: rnillime-
ter.

Yarför motrrrcykel?



76 cc
Beaglo
Modell I{l

I)imensioner m.m.
Cyl.diam., mm 47,6

B S A Beagle är en ultramodern lättviktare, livligare
än någon annan tack vare sin starka lilla 75 cc topp-
ventilmotor. I kombination med en 4-växellåda besitter
motorn en förstklassig prestationsförmåga med feno-
menalt låg bensinåtgång.
God fjädring och goda bromsar samt låg vikt gör, att
Beagle är lättmanövrerad och tillförlitlig.

tilE IIIIIIIIIII!X

Vikt, kg
F årg: pastell grön/elf enbensvit

kufl gsröd/elf enbensvit

I{ug ghjulsilrioningen önnebd,r under-
hö,Llsfrihet: ingen justering au pri-
mörked,ja; smörjningen sker. auto-
matdskt från motorn.

Slaglångd, mm
Cyl.volym, cc
Kompression
Ventiler
Smörjning
Tändning
4:e växeln
3:e
2ia
1:a
Generator
Batteri
Belysning direkt
Sekundärkedja 1/2" deln. X 0,305
Dåck, fram 2,25xIg

74,a
9:5
T\/

våtsump
fixerad
7t: 52
lb: 1
23: 8
34i 4
23W

torrt (parkering)

bak 2,25xtg
Bromsår, diam, mm, fram 11.4

bak L2,7
lånkfjädring

9
7

74
184

60
19
63,5

Framhjulsfjädring,
Bensintank, I
Oljetank, I
Sadelhöjd, cm
Längd, cm
Bredd, cm
Fli markhöjd, cm

rrr

Motor. Helt ny högeffektiv 75 cc stötstångs-
motor. Topplock av låttmetall. Smörjsyste-
met är av våtsumptyp 

- 
en kolvpump tryc-

ker fram olja tiU vevlagret. Amal förgasa-
re, och gasreglage med rullhandtag; luft-
rcDatc,

Tr&namlaalon. Växellåda med fyra hastig-
heter i bl@k med motorn och primärdriv-
ning genom kugghjul tiU kopplingens lameu-
drev. Hela primårdrivningen i oljebad vars
nivå underhålles automatiskt av motorn,

Spee if ik ation
Tä.nalnlng och belysnlng. Likriktare på mo-
torueln lämnar ström för tändning och di-
rekt belysnif,g. 4-tums strålkastare, elek-
triskt signalhörn, baklampa och reflektor.

Bromatr. 4 7/2t' diam. fram och 5,, bak,
båda med manuell justering,

Fjii,dring. Inbyggd lånkfjådring fram. Hy-
drauliskt dämpad svängarm bak med gum-
midämpad lagring.

Ram. Slaglödd. Äv pressad stålplåt i för-
stärkt lådsektion. Konstruktionen medger
effektiy luftkylning av motorn och innehål-
ler verktygslåda. Fjåderstyrt mittstöd. Dub-
belsadel år standard, men enmanssadel med
bagagehållare kan erhållas.
Fårg. Pasteugrön/elfenbensvit eller kungs-
rttd/elfenbensvitt. Blanka delar kromerade.
Extra mot pristiuägg: vindskydd, benskydd,
bagagehållare och sadelvåskor. Ilastighets-
måtare.

Vsn



P5()
Sta,r
Modell C15

250 Star är en smidig, stark motor-
cykel med motor och växellåda i
block som en stilrent utformad enhet.
Hydrauliskt dämpad fjädring fram
och bak, kraftiga bromsar och per-
fekta styrningsegenskaper gör denna
lätta motorcykel särskilt trevlig att
köra.
Hög kvalit6 för låg inköpskostnad.

R obus t prinxiir tran snxi's sdon
på, 250/350 Star- och Sport
Star-mod,el'lerna. Dupler-
kedja meil, strd'ckare Jör
största hö,Llbarhet och mi-
nirnolt und,erhö,\\. Benxiirk
hrn Lrittdl,Lg iin glig g enerat or
och, koppldng iir.

IIIIIIIE ..IIEIIIIIII.\ ITIIIII

JEF'F SMITH
är välkänd även i Sverige som framgångs-

rik rnotocrossförare. Läs vad han säger

om motorcykelkörning:

Du funderar alltså på att köpa en rnotorcykel! Om du redan är en motorcyklist' så

vet du vilket nöje och vilken n5rtta man har av en mc. Har du ännu inte prövat på

detta, så har jag kanske från nrin egen erfarenhet några synpunkter, sorn kan vära av

intresse.
Min far, sjåilv en motorcykelentusiast, lärde ntig köra när jag var 8 år. Jag minns ännu

den kiinsla a.v spåinning och förtjusning' som jag erfor på mln första tur, och jag kåinner

ännu precis detsamma, var gång jag sätter rnig på en motorcykel.



p50
Sport
Sta,r
Modell C15 SS80

250 Sport Star ger Er det där
"extra" ifråga om motoreffekt och
acceleration, som så tilltalar den
sportsinnade föraren. Högkompres-
sionskolv, specialkammar och and-
ra både "inre" och ";rttre" fines-
ser gör denna motorcykel till nå-
got alldeles extra i sin storleks-
klass.

Speciell stdllege-
ring och lcrq,Itigt
tilltagen dimensdo-
nerdng ger stor
stgrka oclt, hd,llbar-
het d,t uwstaks-
ld,gri,ngen pd, 250-
oclt, 350 cc-moitrel-
lsrna,.

Detaljerad spe-
cifikattion på
sidorna 11 och
72.

TIIIIIIIIT!IIIIIID

J ef f Bmöth tortsiitter :

Att köra motorcykel skänker en lyckokiinsla, som är något
alldeles sii,rskilt. Det ka,nske beror på att en motorcykel "lever"
och åir kiinslig för påverkan som inget annat fordon. Ser ma.n
ront okonomislrt på saken, så vinner motorcykeln också: den
kan köpas tlll lägre kostnad, iir bilfig i drift, går dubbelt så
långt som genomsnittsbilen på sa.mma, kvantitet bens.in.

,-IIIIIIII

Vait ka,n jag Söra med en motorcykel?
En mo öpnnar vägen till upplevelser, som åi,r ouppnåeliga med
bil. Förutorn att vara ett nJrbtofordon, som biir dig till och
från jobbet, snabbt och billiet och genom trafilcstockninga,r
och utan a,tt du behöver bekymra dig om någon tiilta,be\ så
skiinker motorcykeln dig tillfäIlen till sportbetonade färder
och upplevelser i miingil, Du ka,n utforska landet och komma
till pl.atser, som en bil inte lxan nå.



65()
Sta,r
l}Iodell A65

En luxuös twin, som tjusar genom sin mjuka
kraft, vilken utvecklas utan ansträngning. Intet
har sparats för att göra A65 till den förnämsta
motorcykeln i sin typklass, Motor och växellåda
bildar en stilfull enhet, ramen är av robust
dubbel rörkonstruktion. I{raftiga fullnavsbrom-
sar, bränsletank i utsökt formgivning och ota-
liga andra finesser är orsaken till, att denna
modell väljes av de verkliga kännarna.

All,a BSA fyrtakts-
motorcyklar - utom,
Beo,gtre har tor"r'-
sumpsmörining. Den
kraftdga kugghjttls-
pulnpen gör smörj-
svaternet lullkomligt
p0htli,gt.

..# S

illrII

.IeIl Smöth fortsiitter :

Du kan lätt konnma, ner till kusten på en kvåi,llstur eller vid

ett veckoslut. Tre, fy'ra., fem, sex eller sju mil ii,r inga, avstånd.

I)u ka,n besöka borömde pla,tser, köra till skogstraJrterna, och

bergen, nå platser långt från allfa,rvägen. Och en mlntorcykel

lran biira tvål Du ka,rr ta med din flicka eller din ka,lnrat

- de ka.nske halverar körkostnaden.

6

IIIIIIIIIIIIIL

Om du är tävlingsintressorad - och vilken motorcyklist är
into det - lrar du mycket att välja på om du sjiilv skulle
vilja, vara, med i Leken.

Gonom att komm^a med i en Idubb kommer du in i ett kamrat-
skap, som lra.r sin siixskildå egena,rt, och du kån bli dela.ktig
av det nöje och derr spiinning, sorn ligger i tria,lkörning, rally
och tillförlitlighotskörning.

iT!:tl.t\
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BSA har en lång segerrad i n
torcykeltävlingar. Tävlingsmodr
lerna beskrives i en separat bI
schyr, som erhålles på begäro



65()
Boelret
Modell A65R

IIIITIIIIT!TTTi

Jeff Smdth tortsdtter:

IIa,r du smak och fallenhet för hastighetstävling och motocros,s,
så kan du mod tiden få så mycket av hård sport soln du ka,n

önska dig. Motocrose fordrar allt av dig och for ra.r också god

fysik och en bra, maskin. Når du toppe,n här, så finns ingen
gråins för spiinna,nde upplevelser.

En alldeles ny sportmodell baserad på
465 Star. "The Rocket" (Raketen) har
motor med högkompressionskolvar, täv-
lingskamaxel och speciella ventilfjädrar.
Sammanbyggda avgasrör är standard,
och varvräknare kan levereras mot pris-
tillägg. Strålkastaren ej inbyggd. Stänk-
skärmarna av tävlingstyp, kromerade.
tr'ärg flamröd/svart. En sportmotorcykel
med enastående prestanda.

Detaljerad spe-
cifikation på si-
dorna 11-12.

rlrr

Själv lra,r iag flätt, rosa, över hela Europa, och besiilka, intressanta

platser, Ba,rcelona, LeningTad, Heilslngfors, Pra,g, Rom, Briissel,

Pa,ris och en rrfingd andra stiirre stiirlor och många små i
olika, liinder. Även i AIriI{a.

' .1;t

,f _'i



5()0
Sta,r
Modell A50

flrlrrr_

Med kraft i överflöd och strömlinjefor-
mad alltigenom är mest po-
pulära motorcykeln för dem som fram-
förallt gillar S0Gkubikare. Motor och
växellåda är sammanbyggda till en enhet
i stilfull utformning med topplock av
lättmetall. Vipparmshuset utformat för
att ge tyst gång. I'örstklassiga styregen-
skaper, god väghållning och förnämliga
bromsar underlättar för föraren att be-
mästra alla vägförhållanden och trafik-
situationer.

Genorn att borttaga, lAra nxutt-
rar och hiulaueln kan bakhiu-
Let p& il.e t'rs&cglindriga moilel-
Lerna snabbt aytagas uto.n att
man behöuer elterjustcra bak-
keil,jon eller bromsen.

.Ä.IIIIIIIIIII:ID.

JefI Smnth fortsötter:
Ja, motorcykelkörning ka.n feih ttff mycket, och
ibland tyckor ma,n slg uppleva, att segan blir sann!
Ilastighetstävltng på la,ndsväg är oerhört populiirt,
och det finns banor av alla svå,righetsgrader. I de
mindre be@a,ndo tåivltngarna, ii,r det möilist att del-
taga med en trirrunad mc a,v sportrn"ElsldntJrp, men vill
man h^a framg:ång i do stora, loppen, må,ste man ha
en riktig'1fT-rnaskin".

s

,a--rIIIt

Dot stora flertalet motorcyldister delta,r emellertid

icks i tii,vlinga,r. För tusenta,ls är maskinerna, oum-

båirliga trafilcnodel, som deesutom rnöjliggör för dem

att utiiva olika slag av sport. De kan lälf komrna

tlll fiskevatten och jal<tma,rker, titl utgångspunJrter

för fjåill- och skogsvandrlnga,r.



850
Star
Modell 840

Denna modell har i stort sett
samma specifikation som den
populära C15, men en 350 cc
motor ger åt B40 det tillskott
av kraft, som är önskvärt, om
man kör med passagerare eller
under krävande förhållanden.
Den robusta enhet, som motor
och viixellåda utgör, år tyst-
gående och ekonomisk och har
ett tilltalande yttre.

850
Sport
Star
Modoll 8410 SS9O

En högtrimmad version av 840

- specialkolv, kammar och för-
gasare med stor diameter ger
ett verkligt åt denna
modell. Stänkskärmar och styre
av tåvlingstyp. Fårg flamröd/
svart.

JefI Smnth lortsiitter :
I Amerika ha,r det blivit vanligt att ta, rned en liitt-
viktsmotorcykel på herrgårdsvagnen, när rnan far ut
i vildm^arken. När vagrren inte ka,n kornma liingre,
fortsättor man på motorcykeln. I Austra.lien har får-
fa.rm.arna bytt ut ridhiisten mot motorcykeln. Är du
kamerajägare? I så fall finner du oftare intreesanta

ITIE

objekt, när du ha,r tätt en nrotorcykel. Jag kundo
fortsiitta att riiJsra upp massor av rnöjligheter, som
öppnae för motorcyklisten, men du vet ju sjåilv en
hel del.
Tlll slut skulle jag vilja råda tlig att ha två saker
i minnet: 1) om du våiljer en BSA, så får du båista

IIIIITIIIIIIIIIIII



17'r
Bantam
Supor
ModeII D7

Med, d,irekt belAsning
el,ler med, batteTd.

Bdtrilen nsisar, ansgaser-
nas effelrtipa, utblös-
ning i motorn pd, Baw
tam Suyter.

EIEIEfITIETTEIII

fngen annan motorcykel
har uppnått en så världs-
omfattande popularitet
som B.S.A. Bantam. Un-
der mer än 15 år har ef-
terfrågan på denna lätt-
viktare varit stor i samtL-

liga världsdelar.
Motorn, 175 cc, har kraft
för långfärd med två per-
soner i sadeln, och brom-
sarna är av motsvarande
effektivitet. Hydrauliskt
dämpad fjädring fram
och bak.
Lätt men stark konstruk-
tion, lättmanövrerad, eko-
nomisk i drift.

TITIITII

va,lutan för pengarna, 
- det borrte jag sjiilv vota som h.ar kört

BSA under 10 å,r; 2) när du hår fått din BSA, så liir ilig att
köra den vii.l, tag inte rieker! Tag råd av en erfa,ren motor-
cyldist 

- 
def löna,r sig a,tt betala, några lsonor för goda, kör-

lektioner och för undervtsning och tipe om maokinvård, om
du lrrte skullo finna, em fullt kompetont gra,tislii,rare.

10



Ett oljetråg i vevhusvåggen, vill{et
automatiskt påfylles från motorn,
sörjer för rätt smörjning av kåm-
mar och ventillyftare.

MOTOR
VÄXELLADA

ELEKTRISIT
UTRUSTNING

IIAM och
FJÄDRING

Tändspole och våxelströmsgellerator med likriktare för likström
till batteriet. Strömfördelare med automatisk tändförställni!g.
Uttagbar tAndningsnyckel. Omkopplare för generatorstart vid
urladdat batteri. Inbyggd strålkastare med ampöremätare, ljus-
omkopplare och hastighetsmätare, inv. betyst. Stopp- och bak-
lampa med reflektor. 13 amporetim, batteri.

Vaggtyp med dubbla rör för motormontaget, Fjäderstyrt mitt-
stöd. Dubbelsadel och bakre fotstöd. Anordning på styrhuvudet
för hänglås, Bakre kedjeskydd. Styre av sporttyp med broms-
handtag och luftreglage (SS80 och SS90); hydrauliskt dämpad
teleskopframgaffel. Svängarmsgaffel bak med hydrauliskt däm-
pad fjädring.

500 St&r, 650 Star och 650 Rocket

499 cc (450) och 654 cc (A65 och A65R) tvåcyl. T\/; Ämal
monoblockförgasare helt inkåpslad och försedd med luftrenare;
tryckmatning av olja tiU vippårmarna; kullager på drivsidan.
Centrifugalfilter för oljan i vevpartiet. I{ugghjulsdriverl kamaxel;
vevstakar i lättmetaUlegering med mikrobabbitslager; torrsump-
smörining med dubbel kugghjulspump. Dubbla avgasrör med stora
ljuddåmpare; sammanförda avgasrör mot pristillägg. 4-växlad
låda i block med motorn; koppling med elastiska belägg och
ryckdämpare i syntetiskt gummi. Snabbt avtagbar kopplings-
wire. Triplex primärkedja med sträckare i oljebad. Enbart på
Rocket: specialkamuel, högkompressionskolvar, speciella ventil-
fjädrar, sammanförda avgasrör, uppfällbar kickstartpedal.

Dubbla tändspolar, växelströmsgenerator med likriktare för
batteriladdning; automatisk tändförställning; omkopplare för
generatorstart vid urladdat batteri. Inbyggd strålkastare med
parkeringsljus, ampöremätare, tändnings- och belysningsomkopp-
lare samt belyst hastighetsmåtare. På Rocket: ej inbyggd strål-
kastare. Stopp- och baklampa med reflektor. 13 ampöretim. bat-
teri i snabbt avtagbar inklädnad.

Vaggram av dubbla rör med sidvagnsfästen; fjäderstyrt mitt-
stöd; dubbelsadel och bakre fotstöd; styrhuvudet låses med
nyckel; nervikta stänkskärmar fram och bak; på Rocket ej Der-
vikta; hydrauliskt dåmpad teleskopframgaffel. På Rocket gum-
midamasker. Svängarmsgaffel bak med hydraulisl(t dämpad
fjädring; dämparna justerbara.

Stilfull, rymlig bränsletank med snabbpåfyllningslock. Helt iil-
byggd oljetank med effektivt filter.

BR,ÄNSLETANI{ Stilfull bränsletank med snabbt avtagbart päfyllningstock. Olje-
tank med effektivt, lätt avtagbart filter.

SPDCTT'I trfATIOIU
250/350 Star och Sport Star

249 cc och 343 cc encyl. TI/. Ämal monoblockförgasare; inbyggd
luftrenare; tryckmatning av olja till vipparmarna; kullager på
huwdaxeLrs drivsida ; rullager i vevlagret ; torrsumpsmörjning
med dubbel kugghjulspump. Sport-modellerna har högkompres-
sionskolv, stor insugventil, speciella ventilfjädrar, specialkam-
axel och förgasare med stor diameter. 4-vexellåda i block med
motom; koppling med elastiska belägg och ryckdämpare i
sylltetiskt gummi. Primärkedja i oljebad. Uppfänbar kickstårt-
Pedal.

På tvåcylinalrigå moaleller: centri-

Kungsröd och safirblå, svart ram och gaffel; SS80 lysande blå,
SS90 flamröd, bränsletauk med kromerade sidofålt (utom på
C15). Nav och bromssköldar med silverglans; kromerade fäljar.
övriga blanka delar kromerade, SS80 och SS90 har kromerade
stänkskärmar. Attraktiva tankmärken i relief.

Benskydd; skyddsbägar; snabbstöd; kromerad bränsletank (endast
c 15).

fugalfilter i vevpartiet garanterar,
att endåst ren olja tillföres lagren.

250 cc och uppåt) är gjutna i hög-
värdig jårnlegering och konstruerade
-för ekrar med raka ändar, som är
avsevårt starkare och pålitligare än
den vanliga ekertypen.

HJUL och
BROMSAR

Kraftiga fullnavsbromsar. Dunlop däck, ribbade fram 
- 

Gold
Seal bak. Ekrar med raka ändar.

f'ullnav. Dunlop däck, ribbat fram, Gold Seal bak; ekrar med
raka åndar.

A 50 metaUiskt grön och svart; Ä 65 metalliskt mörkblå och
svart; altemativ färg helsvart; A65R flamröd. BräDsletankens
sidofält, fäljar oclr övriga blanka delar kromerade. Vevhus- och
kamhuslock samt ventillyftarehus poleråde. Silverglans på nav
och bromssköldar med polerade kanter.

Benskydd; helt inkapslade bakre kedjeskydd; skyddsbågar; lyft-
handtag; bagagehåUare; snabbstöd; uppfällbar kickstartpedal;
varYräknare (endast för Rocket).

FÄRG

lt

BSA fuUnav (på alla modeller från

EXTRA
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Bantam
250
Star

250
Sport Star

350
Stil

350
Sport Star { uonrr,r, }

500
Star

650
Står

650
n0cket

,l

H
#

T J

DNCYII]i DBIGA MO DELLDB MOTOE TVACYL] NDRfGA MDDELLDB

61,5
58

173
7:4

Olja i
bensinen
Fixerad

67
70

249
8:0

TV
Tortsump
Justerbar
(autom, )

67
70

249
8i75

TV
Torrsmp
Justerbar
(autom. )

79
70

343
7:O

TV
Torrsup
Justerbar
(autom. )

?9
70

343
8:?5

TV
Torrsump
Justerbar
(autom. )

Diameter
Slaglg.ngd
Cyl.volym
Kompression
Ventiler
Smörjning
Tändning

65,5
74

499
8:5

TV
Torrsump
Justerbar
(autom. )

75
74

654
7:5

TV
Torrsump
Justerbar
(autom. )

75
74

654
9:o

TV
Torrsump
Justerbar
(autom.)

L7
38
16

47

o:oe

11:O
20:65

3/8" xO,25
L/2" xO,3At

52
L7
16
45
46

5:98
7:66

10:53
15:98

3/8" dupl.
L/2" xO,3,3,

2g
52
L7

45

5:98
7:79
9:91

72:63
3/8" dupl.
u2,'xo,33l

52
19
77
46
46
5:48
?:0
9:63

14:6
3/8" dupl.

1/2" xO,33a

52
18

46

1:zs
6:93
9:6

12i3
3/8" dupl.
L/2" x0,331

TRANSMISSION
I)rev
Motor
Koppling
Växellåd.a (solo)
Växellåala (sidv.)
Bakhjul (solo)
Bakhjul (sidv.)
4:e växeln
3:e växeln
2:a växeln
1:a våxeln
Kedja (primår)
Kedja (sekundär)

28
58
t7
16
42
43
5:11
5:85
8:18

a2i82
3/8" tripl.
518" x3/8"

2a
58
20
17
42
42
4:35
4:98
6:96

10:92
3/8" tripl.
5/4" x3/8"

28
58
20
17
42

4:35
4:98
6:96

70292
3/8" tripl.
5/8" x318"

5 t/2
5 t/2

6
b

6
6

7
6

7
6

BROMSAR
Diam. fram (tum)
Diam. bak (tum)

7
7

8
7

8
7

3,00 x 18
3,00 x 18

F örstärkt
F örstärkt

3,25x77
3,25x17

Ribb.
Gold Seal

3,25x77
3,25x17

Ribb.
Gold Seal

3,25 x 18
3,50 x 18

Ribb.
Gold Seal

3,25 x 18
3,50 x 18

DUNLOP DÄCI(
Dim. fram
Dim. bak
Typ fram
Typ bak

3,25 x 18
3,50 x 18

Ribb.
Gold Seal

3,25 x 18
3,50 x 18

Ribb.
Gold Seal

3,25 x 18
3,50 x 18

Ribb.
Gold Seal

30w
8 a.h.

60w
13 a.h.

60w
13 a.h.

60w
13 a.h.

60w
13 a.h.

ELEI(TRISKT
Generator
Betteri

60w
13 å.h.

60w
13 a.tr.

e0w
13 a.h.

I
74

202
?0,5
74
95

13,5

76
198

13
L25

13,5

ab
198

68,5
13

725

13,5

79
203

66
18

134

13,5

7S
203

68,5
18

134

DIVERSE
Bränsletank lit.
Oljetank lit.
Sadelhöjd cm
Långd cm
Bredd cm
I'ri markhöjd
Vikt kg

18

77,5
206

7L
13

L75

18

77,5
206

?T
18

177

18

77,5
206
7t
18

a77
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