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När Ni köper en
BSA motorcYkel,
köper Ni
BSA erfarenhet!
Bakom varje BSA stå mer än 100 års

erfarenhet i precisionsteknik, som garanterar, att

Er BSA ända in i minsta detalj är riktigt

konstruerad för att ge Er det utförande, den

pålitlighet och service, som automatiskt förenas

med BSA-namnet över allt i världen.

lnom den omfattande BSA-produktionen flnns en

modell för varje kassa och ändamål - vare sig

det gäller arbete, fritid eller sport - från

den lilla 75 cc Beagle till de nya modellerna

"Cyclone" och "Lightning Twins", vilka är

något alldeles "extra"!

Vad Ni än söker, kommer Ni att finna en BSA

som passar Er bättre än något annat.

Besök BsA-försäljaren på Er plats, Se modellerna

i hans utställning, fråga om råd - han är där för

att hjälpa Er - välj BSA idag!

VID MALET

Tusentals komPlicerade masl<in-
verktyg har utfört hundratusentals
invecklade procedurer vid till-
verkningen av delarna i en
motorcykel. De sammanfogas här
för första gången På monterings-
bandet och bYgges snabbt ihoP till
kompletta maskiner.
Vid bandets slut kontrolleras varje
detalj av erfarna och fordrande
avsynare. Maskinerna Provköres,
kontrolleras På nYtt, och - om
de utfaller till belåtenhet -
vidarebefordras de för leverans
över hela världen.

RAMEN "'SYS IHOP''

Detta är en speciell "symaskin" -
den "syr" eller, för att vara mera
exakt, den svetsar Beagles båda
chassihälfter av Pressat stål
tillsammans längs falsen med en
hastighet av 3 fot Per minut.
Ännu ett precisionsmoment typiskt
för BSA:s tillverkning!



Den lättaste BsA-rnoto rcykel n
Den " rivigo" nykomlingen

och den "gsryode" kömpen.

Modell Kl

Modell D7

75 Beagle
Den nyaste och tjusigaste lättviktaren - med motor
och egenskaper som en riktig motorcykel -
toppventiler, topplock av lättmetall, inbyggd 4-
växlad växellåda, ja allt - och endast 75 cc
och därmed otroligt ekonomisk. Men vilket
utförande! Det är svårt att tro, att man kan få ut så
mycket av så litet. Prova den. Ni kommer att
häpna. Bromsar och styrning i klass med det övriga
- naturligtvis. Lätt att köra och billig i drift.

175 Bantarn Pastoral
Tillverkad för hårt arbete i skog och mark ocir där
inga riktiga vägar finns. Konstruerad efter hård
erfarenhet i trial och motocrosstävlingar.
En verklig bruksmaskin med låg utväxling
(8.11, 13.58, 25.45) 3.00 x 18 däck med
säkerhetsbultar, framgaffeln försedd med gummi-
damasker, stora däckytor : säkrare körning,
extra vevaxelskydd och många andra specialiteter.
Vikt ca 100 kg.

175 Bantarn Super
I elegant utförande med helskyddande skärmar,
dubbelsadel samt förkromad tank. Aldrig förut
har så mycken erfarenhet koncentrerats i en enda
modell. Under mer än 15 år har Bantam stått
främst på lättviktsmarknaden.
Hundratusentals har byggts, sålts och körts
hela världen över. Det är den trogne vännen
och bundsförvanten för alla, som värdesätter
billig, säker transport med mycket nöje på köpet.
Ständig utveckling och förbättring har resulterat i

att Bantam är lika modern i dag som när den
introducerades.



250 Star
När man behöver större kraft, fyller en bra 250 cc
de flesta anspråk. Sådan är BSA 250 cc Star.
Vilket utförande! Den fungerar och bromsar
som ett fullblod, och den kommer alltid
att fungera till Er fulla belåtenhet i alla
situationer. En elegant, pålitlig motorcykel till
ett överkomligt Pris.

x 250 Stor-specioliteter
Rullager i vevtagret. Torrsumpssmörining med
dubböl kugghiulspump. 4-växlad inbyggd
växellåda. 

-Ny 
typ av urkopplingsmekanism,

nytt tändsysiem, omkopplingsbar startkontakt -
bätteri/generator -, motorkedja, duplex,
i oljebaä. lnfällbar kickpedal. Vevaxelmonterad
växelströmsgenerator. Hydrauliskt dämpad
upphängning fram och bak. Fullnavsbromsar.

ROBUST TRANSMISSION

Alla 250 cc och 350 cc BSA-
modeller med robust Primär-
transmission av Duplex-kedja
och lättskött kediesträckare.
Lättåtkomllgheten hos den
vevaxel monterade generatorn
och kopplingen lramgår tYdligt
på denna bild.

Berömd 250 cc

i beprövot utföronde

HALLER OLJAN
I RURELSE

Alla en- och tvåcYlind-
riga 4-taktsmodeller
med undantag för
Beagle har torrsumPs-
smörjning, och hjärtat
i detta system är
denna kraftiga kugg-
hjulspump, vilken
garanterar, att det
viktiga smörjsYstemet
fungerar tillförlitligt.

Modell Cl5



Modell

250 Sport Star
Konstruerad för den, som önskar en 250 cc
men vilken känns som en 350 cc. Sport Star
har högkompressionskolv, speciella kammar och
andra tinesser, som förlänar maskinen det
sportiga utförandet. Attraktivt utseende
med förkromade sportstänkskärmar och
förkromade sidor på bränsletanken.

250 Sport Stor-specioliteter
9lor insugningsventil, högeffektiva ventilfjädrar,
förgasare med stor insugningsdiameter, handtag av
sporttyp med komb. broms- och luftreglagespakar.
Lysande blå tärg, förkromade bränsletanksidor
samt förkromade bak- och framskärmar.

EFFEKTIV ATKOMLIGHET
Tändsystemet på alla 250 och 350 cc
modeller är inneslutet i vevhuset, där det
är lätt tillgängligt genom borttagandet

TÄVLINGSMODELLER

250 cc mod. c 15 finns att få i två utföranden,
båda framgångsrika C 15 T för TRIAL ochc 15 s för motocross. Komplett beskrivning
över dessa modeller finns iseparat prospektl

av det lilla locket. Detta nya arrangemang
garanterar säkraste tändning och en
brytare, som arbetar under idealiska
förhållanden.

GJUTPRESS
Denna imponerande maskin är en 500 tons
gjutpress, som med största lätthet
tillverkar olika artiklar, såsom kedjehjul
och vevstakar. Maskinen har en "storebror"
på 2.000 ton, som på samma sätt
förfärdigar svänghjul.



Lightnlng Nfut aY kraften
Rocket och tempot hos en
Denna spännande 650 cc i topputförande -
tillverkad speciellt för den amerikanska marknaden

- finns nu att få över hela världen.
Utförandet inkluderar en toppstark 650 cc två-
cylindrig motor med två förgasare, speciell
kamaxel av racertyp, högkompressionskolvar,
inbyggd 4-växlad växellåda, speciella "Gold-Star"
racerbromsar, snabbt avtagbart bakhjul, varv-
räknare och hastighetsmätare på speciellt
dubbelmontage och många andra högklassiga
detaljer. Elegant metallröd tank med förkromade
sidor, förkromade stänkskärmar, svart ram.

BSA 650cc!
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Modell

KRAFT MED SMIDIGHET

Lightning- och cyclone-modeilerna är monterade
med dubbelförgasare, och cylindertopptocken är
tillverkade helt i lättmetall. Förgasarna är av
Amal Monoblock-typ med sepaiat luftrenare
(syns ej).

650 Star
En lyxbetonad motorcykel i ett
utförande, som gör finsmakaren
entusiastisk. Stilrent utformad
motor - växellåda, dubbel
rör-ram, kraftiga fullnavsbromsar,
snyggt inbyggd förgasare och
otaliga andra detaljer gör 650 Star
till en modell av exeptionellt
intresse, värde och kvalitet.
12 volts el-system erhålles valf ritt.



650 Rocket
"Rocketen" har just det där "extra" i utförandet,
som fordras av entusiaster ,som vill njuta av
långa och snabba turer. Ett tilltalande utförande
kombineras med första klass styrning, upphängning
och manövrering. 650 Rocket har många förkro-
made detaljer och den eleganta flamröda
färgen kompletterar intrycket av en speciellt
högklassig sportmotorcYkel.

* 650 Rocket-specioliteter
Högkompressionskolvar, speciell kamaxel av
sporttyp, högeffektiva ventilfiädrar, sammanbyggda
avgasrör (siamesrör), flexibla gummidamasker
på framgaffeln, förkromade stänkskärmar,
stor, separat monterad strålkastare
i sportutförande.

500 Star
En snabb och jämn maskin, som har allt de flesta
förare behöver, vilket förklarar dess stora
popularitet. Utförandet är identiskt med den
med kraftigare motor försedda 650 cc, och den har
samma' högklassiga styrinrättning, upphängning
och bromsar, som alla BSA med all rätt
är berömda för.

rNs 500 Stor-special iteter
Vevstakar av lättmetall, inbyggd luftrenare,
torrsumpssmörjning, oljefilter av centrifugaltyp,
dubbla högeffektiva ljuddämpare, 4-växlad
inbyggd växellåda, motorkedja i triplexutförande,
omköFplingsbar startkontakt batteri/generator,
låsbart styrlås, fram- och bakskärTnar med
nerdragna kanter, avtagbart bakhjul.

ROCKET PA "THE ISLE OF MAN''

BSA 650 Rocket erhöll under testkörningarna
i 10M TT-loppen både i juni och september
1964 högsta möjliga beröm av sina förare.

Modell A50

Modell A65R

PRESSUTTALANDE:

"BSA A 50, som är utomordentlig att köra,
är utan tvekan den elegantaste och samtidigt
den mest ekonomiska motorcYkeln.
Med andra ord. . . det finns all anledning
att välja en 500 cc BSA"

ur "Motor-Cycle"



Modell 840

350 Star
Formgiven och utförd efter samma mönster
som den populära C 1S-modellen. B 40 med dess
350 cc motor har den där extrakraften, som
erfordras, då man har en passagerare eller
man kör i kuperad terräng.
Den robusta motorn och växellådan arbetar
jämnt, tyst och ekonomiskt.

* 350 Sto!.-sp€ciol iteter
lnkapslad luftrenare, vevlager med rullar,
4-växlad inväxlad växellåda. Ny typ av
urkopplingsmekanism, infällbar kickpedat, nytt
tändsystem, f ram- och bakskä rmar med
nerdragna kanter.

350 Sportstar
Detta är den förnämliga B 4O-modellen i sport-
version med många finesser, som ger den ett
extra "sting".
Det är en 350 cc, som mer än motsvarar
fordringarna - också i jämförelse med andra
modeller i större storleksklass. Elegant utförande
med många förkromade detaljer.

* 350 Sport Stor-specioliteter
Speciella högeffektiva ventilfjädrar, stor insug-
ningsventil, förgasare med stor insugningsdiämeter,
handtag av sporttyp, elegant röd tärg, föikro-
made skärmar och dito tanksidor.



DATA 500/650 Tvåcylindriga 250/350 Star och Sport Star 175 Bantam Super

Motor
och

vöxellödo
sommonbyggdo

i ett block

499 cc och 654 cc tvåcylindriga toppventilsmo-tore.r,
Amal monoblock förgadare m-ed luftrenare. Tryck-
matning av olja till vipparmsmekanismen. Kullager
på drivsidan. 

-Enkel 
kugghjulsdriven kamaxel med

vevhus-ventilation. Vevsläkar av lättmetall med
microbabbitslager, torrsumpsmörjning med dubbel
kugghjulspump. lnbyggda smutsavskiljare i. vevlag-
ring€r;. Dubbla nödwängda avgasrör och stora
ljuiidämpare. Sammanbyggda avgasrör..4-växlad
vaxellåda, sammanbyggd-öäd motoin. Koppling med
limmade belägg och ryckdämpare av syntetiskt
gummi, infällbäi kickstartpedal. Snabbt monterbar
[opplingswire. Motorkedja triplex ioljebad med
keäiespånnare. Rocket, Cyclone och Lightning r-nqd
speöiaikamaxel, högkompressionskolvar, hög_eff.ek-
tiva ventilfjädrar, sammanbyggda avgasrör. Endast
Cyclone och Lightning kugghjul med högre ut-
växling, dubbla förgasare.

249 cc och 343 cc encylindriga toppventilsmotorer,
Amal monoblock förgasäre med inkapslad luftrena-
re. Tryckmatning av 

- olja till vipparmsmekanismen.
Kullag-er på dlivsidan. Rulla.ge.rför.sett . .vevlager.
Torrsumpsmörjning med dubbel kygghjulspump.
Sportmodellerna -försedda med högkompressions-
kölvar, stor insugningeventil, högeffektiva ventil-
fiädrai, specialkamaxel, förgaeare med etor dia-
rireter..4-vaxlad växellåda, byggd i block med mo-
torn, koppling med limmade belägg, ryckdämpare
av 'syntöiiskt- gummi, motorked ja i oljebad med
kedje-sträckare. lnfellbar kickstartspedal.

Encylindrig tvåtaktsmotor, Amal monoblock
fördasare med luftrenare. vevtaqer med rull-
lagär i rullhållare, nålruliar i ko'lvbultslagret,
ku-llagerförsedd vevaxel, smörj.ning g.elory
olja i bensinen; 3-växlad växellAda i block
mäd motorn, limmade, elastiska kopplings-
belägg, motorkedja i oljebad, effektiv ljud-
dämpare.

Elektrisk
utrustning

Dubbla tändspolar med växelströmsgenerator på mo-
toraxeln och'likriktare för likströms batteriladdning,
automatisk tändförställning i vevhuset. Omkopplings-
bar startkontakt batteri/generator strålkastare
inbyggd i kåpa, parkeringsljus, ampåremätare, tänd-
nings-- och belysningskontakter och belyst hastig-
hetimätare. Separat monterad strålkastare på Roc-
ket, Cyclone och Lightning. Stopp- och baklampa
med reflektor. 13 amp. tim. batteri.

Tändspolo med växelstromsgenerator och likriktare
för likströms batteriladdning, automatisk tändför-
ställning i vevhuset, avtagbai tändningsnyckel. Om-
kopplingsbar startkontakt batteri/generator
St;ålkastare inbyggd i kåpa med ampöremätare, om-
kopplare och inbyggd, belyst. hastighetsmätare.
Stööp- och baklampä- med reflektor; 13 amp. tim.
batteri.

Svänshiulsgenerator för direktladdning.
StrAl[aötarän inbyggd i kåpa med omkopp.-
lare, parkeringslius, tändningskontakt gch
belyst hastighetsmätare. Batteribelysning
som ovan men med likriktare för laddning
av liketrömsbatteri, tändspole med inbyggd
omkopplare och orirkopplingsbar startkontakt

batt'eriTgenerator -. 
.elektris.kt. 

signalhorn,
I amp.tiåI batteri. Stopp- och baklampa.

Rom
och fiödring

Dubbel vaggram, försedd med sidovagnsfdsten,
snabbt avtag-bara kåpor för batteri- och verktygs.-
lådor, centralstöd med fjäder, dubbelsadel och
bakre fotstöd. Nyckelförsett styrlås. Varvräknare
på Cyclone och Iightning. Elegänta stänkskärmar.
Hydrauliskt dämpad teleskopframgaffel med gummi-
dåmasker på Rocket, Cyclone och Lightning. Gum-
miupphängd svängarmsfjädring bak, själviusterande
hydraul iska stötdämpare.

Vaggram med dubbla rör fQt motorupqhängni-ng,
ceÄt-ralstöd med fiäder, dubbelsadel och bakre fot-
stöd. Speciell flähs på styrhuvudet för lås.- Skyd.d
för bakkedjan. Styre 

'av siortty.p Ingd kombinerade
spakreglagä för irambrom's oöh luftreglage (SS8.0
o'ctr SSgO). Hydrauliskt dämpad. teleskopframga.ffel.
Svängarmåtlaaiing bak med 

-självjusterande 
hydrau-

liska stötdämpare.

Rörram av vaggtyp, centralstöd med fj4:
der. dubbelsadäIöötr Uatre fotstöd. Speciell
fläris oå stvrhuvudet för lås. Skvdd för bak-
kedia.' Hvclrauliskt dämpad svängarmsfjäd'
ring' bak 

-och 
hydrauliskt dämpad teleskop-

f ramgaffel.

Brönsletonkor Elegant, rymlig bränsletank med qnlbbpåtyllnings-
lock. Helt-inbyggd oljetank med effektivt filter.

Elegant utformad bränsletank med snabbpåfVllnings-
loci'. Oljetank med effektivt, lätt avtagbart filter.

Rymlig bränsletank med snabbpåfyllnings-
lock.

Hjul
och bromsor

Fullnav, Dunlop däck, ribbade fram, Gold-Seal bak.
Avtagbart bakhjul. Ekrar med raka ändar ibåda
hiule-n. Cyclonä och Lightning är försedda med
shabbt avtägbara hjul (stickaxel).

Kraftiga f ullnavsbromsar. Dunlop. däck; ribbade
fram, Gold-Seal bak. Ekrar med räka ändar.

Bromsar med stor diameter och manuell
justering. Dunlop förstärkta dack.

Förger
och finish

A 50 metalliskt qrön och svart; A 65 metalliskt
mörkbtå och svarf; A 65 R flamröd. Cyclone och
Lightning metallgul. Tanksidor. fälgar och alla blan-
ka-delar"förkrom-ade. Rocket, Lightning och Cyclone
med förkromade fram- och bakskärmar. Nav och
bromssköldar försilvrade med blankpolerade kanter.
Silverpläterad strålkastare endast på . Cyclone och
Lishtriing. Cyclone och Lightning har polerade
brömssk6ldar'fram och pläteåde biomssköldar bak.
Pläterat kedjeskydd. Polerat kedjehuslock, vevhus-
lock, lock för vipparmshus.

Kungsröd, safirblå eller djupsvart. (998q är flamblå
och"SSg0 flamröd). Bränsle{ank med förkromade si-
dor (utom C 15).-Nav och bromssköldar försilvrade.
Förkiomde fälgär. Polerat kedj.e.skydd,. .vevhuslock
och kanter på-bromssköldarna. Ovriga blanka delar
förktotade.' Pläterade skärmar (eniiast SS80 och
SS90). Eleganta helgjutna 3-diinensionella tank-
märken.

Kunosröd alt. safirblå eller svart. Ram samt
f;;;: och bakgafflar i svart. Eleganta 3-d'.'
mensionella hölgjutna tankmärken. Nav och
Urättst ota"t fdisilvrade. Fälgar och alla
andra blanka delar krompläterade.

Extrc
utrustning

Benskydd, helt inkapslad bakkedja (ej Cyclone och
Lightn-ing), störtbågar, lyfthandtag, bärare, snabbstöd.
Be-lysnirij'med oritopf lingsbar,- volt-regulator f . 12

V. -späniing (endast 
.A 

65). Varvräknare (endast
Rockät), flamröd lendast A 65 Star).

Benskydd, störtbågar, snabbstöd, kromerad tank
(endast C 15).

Benskydd, snabbstöd, störtbågar, kromeraCe
tanksidor.



75 Beagle
MODELL 75

Beagle
175

Bantam
250
Star

250
Sport Star

350
Star

350
Sport Star

500
Star

500
Gyclone

650
Star

650
Rocket

650
Lightning

Speciellt utformad högeffektiv 75 cc
motor, med stötstångsdrivna topP-
ventiler. Topplock av lättmetall.
Smörjning av oljesumptyp genom
tryckimöijning. Amal förgasare med
söakmantivreåt luftspjälf och luft-
tån"re. Robust +-vailäd växellåda,
byggd i block med motorn. Kodjo'
di'rTtän löper i oljebad, vars nivÄ
automatiskt upprätthålles av motorn.
Kugghjulsdriven transmission mellan
motor och växellåda.

Tändning och belysning genom ge-
nerator på motoraxeln. Strålkastare
med 100 mm ljusöppning, elektriskt
signalhorn, stöpp-' 

' och-' baklampa
samt reflektor.

Helpressad lådram, invändigt för-
stärkt med utrymmo för vorktyg i

huvudsektionen. Centralstöd med
fjäder. Dubbelsadol är standard,
men alternativt kan enkel sadel med
pakethållare erhållas. Framfjädring
av bottenlänktyp. Holpressad, fjäd-
rande bakgaffel med gummiupp-
hängd lagring och självjusterande
hydraulisk stötdämpare.

Snyggt utformad bränsletank med
snabbpåfyllningslock. Oljesump un-
der motorn.

l.CYLINDRIGA MODELLER 2.CYLINDRIGA MODELLER

MOTOR:
Cylinderdiam. mm

Slaglängd
Cylindervolym
Kompression

Ventiler
Smörjn ing
Tändning

47.6
42

74.8
9

TV
O ljesu m p
Fixerad

61.5
58
173
7.4

inga
Olja i bens.

Fixerad

67
70
249
8.0
TV

torrsump
Justerbar
(autom. )

67
70

343
8.75
TV

torrsump
Justerbar
(autom.)

79
70

343
7.0
TV

torrsump
Justerbar
(autom.)

79
70

499
8.75
TV

to rrsump
Justerbar
(autom.)

65.5
74

499
8.5
TV

torrsump
Justerbar
(autom.)

65.5
74

499
9.0
TV

torrsump
Justerbar
(autom.)

75
74

654
7.5
TV

torrsump
Justerbar
(autom.)

75
74

654
9.0
TV

torrsump
Justerbar
(autom.)

75
74

654
9.0
TV

torrsump
Justerbar
(autom.)

TRANSMISSION
Drev:
Motor

Koppling
Växellåda (solo)
Växellåda (sidv.)

Bakhjul (solo)
Bakhjul (sidv.)

4:e växeln
3:e växeln
2:a våxcln
1:a våxcln

Kcdia (motor)
Kedla (Urkrcl

27
90
13

45

r t.sz
15.1
23.8
34.4
Drev

It" x305

17
38
16

47

osg

g.zo
17.4

3/s" X250
1/2" x335

23
52
17
16
45
46

5.98
7.66
10.53
15.98

3/s" duplex
t/2" x335

23
52
16

4;

6.36
7.64
10.54
13.44

3/s" duplex
1/2" x335

23
52
19
17
46
46

5.48
7.0

9.63
14.6

/a" duplex
1/2" x335

23
52
18

46

siz
6.92
9.55
12.17

3/a" x335
1/2" x335

28
58
17
16
42
43

5.12
5.85
8.17

12.85
r/s" triplex
s/a" x3/a"

28
58
17

qz

5.12
5.86
7.56
10.39

:/s" triplex
s/s" x3/E"

28
58
19
17
42
42

4.56
5.24
7.32

11.51
r/a" triplex
s/a" x3/au

28
58
19
17
42
42

4.56
5.24
7.32

11.51
/a" triplex
s/e" xt/a"

28
58

Le

42

4.56
5.24
6.75
9.29

3/e" triplex
s/s" x3/a"

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

4t/
5

51/
51/

6
6

o
6

7
6

7
6

I
7

8
7

B

7
I
7

8
7

DUNLOP DÄCK:
Diam., fram
Diam., bak
Typ, fram
Typ, bak

2.25 x 19
2.25 x 19

Gold Seal
Gold Seal

3.00 x 18
3.00 x 18
f örstärkt
förstärkf

3.25x17
3.25x17
ribbad

Gold Seal

3.25x17
3.25 x 17
ribbad

Gold Seal

3.25 x 1B
3.50 x 18
ribbad

Gold Seal

3.25 x 18
3.50 x 18
ribbad

Gold Seal

3.25 x 18
3.50 x 18
ribbad

Gold Seal

3.25 x 19
3.50 x 19
ribbad

Gold Seal

3.25 x 18
3.50 x 18
ribbad

Gold Seal

3.25 x 18
3.50 x 18
ribbad

Gold Seal

3.25 x 19
3.50 x 19
ribbad

Gold Seal

Kraftiga bromsar med manuell ju-
s.tering såväl fram som bak. Dunlop
däck.

Elfcnbensvit med kontrasterande röd
ram och bränsletank. Förkromade
hjulfälgar och alla blanka delar för-
kromade.

ELEKTRISKT:
Generator

Batteri
Strålkastare, dim. (tum)

23 w.

4

30 w.
B amp.tim.

5

60 w.
13 amp.tim.

51/z

60 w.
13 amp. tim.

51/z

60 w.
13 amp.tim.

51/z

60 w.
13 amp.tim.

51/z

60 w.
13 amp.tim.

7

60 w.
13 amp.tim.

7

60 w.
13 amp.tim.

7

60 w.
13 amp.tim.

7
13

60 w.
amp.tim.

7

18
3.1
79
216
68.6

19
180.5

Speciellt utformade tillbehör inklu-
derar bakre fotstöd, vindskydd, ben-
skydd.

DIVERSE:
Bränsletank, l.

Oljetank, l.
Sitthöjd, cm
Längd, cm
Bredd. cm

Fri markhöjd, cm
Vikt, kg

I
0.7

73.7
184
59.7

19
63.5

I
73.7
202
70.5

14
95

13.5
2.27
76
198
66

12.7
125

13.5
2.27
76

198
68.6
12.7
125

13.5
2.27
79

203
oo

17.8
134

13.5
2.27
79

203
68.6
17.8
134

1B
3.1

77.5
206
71

17.8
175

18
3.1
79
216
68.6
19

180.5

18
3.1

77.5
206
71

17.8
175

18
3.1

77.5
206
71

17.8
175



BSA Yann
1964 års 500 cc motocross

Yärlds-
mästerskap

Efter en spännande serie tävlingar

a 14 olika länder mellan toppförare

av alla nationer segrade slutligen

Jeff Smith och hans BSA efler 7

förstaplatser i 14 tävlingar. Han

kom tvåa i sex lopp och trea i ett.

Han slutförde alla loppen - en

ojämförlig triumf för pålitlighet

i världens hårdaste sport.

Sådan är BSA:s kvalitet och styrka.

leff Smith

och hans BSA i oktion

Vi förbehåller oss rätten att ändra
utförande och konstruktionsdetaljer
å våra fabrikat när som helst utan
speciella meddelanden.

ALMEVI KS MOTORAFFÄR
lndusrrigatan 48

t I n kö Bing - Tel, 21196- 3bo3o

/'
J


