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175 BANTAMSUPER
2-takts modell D7

Bantam Super har en 175 cc motor. Teleskopframgaffel
och bakre svängarmsfjädring är hydrauliskt dämpade.
Strålkastaren är inbyggd, bränsletanken har modern
form. Den attraktiva lackeringen i kungsrött eller safir-
blått och de nya högvälvda stänkskärmarna bidrar till
det tilldragande utseendet. En kraftig motor och stör-
re bromsar gör denna modell till en mycket användbar
bru ksmotorcykel.

Kromerade sido/ält

på tanken (som på

bilden) mot pristill-

lägg.

sida 2

Motor: DI-123 cc (S2xS8 mm) D7-173
cc (61,SxS8 mm) encyl. tvåtakt; rull-
lager i vevlagret, D7 - nålrullar i
kolvbultslagret, kullager på kam-
sidan, dubbla kullager å drivsidan,
smörjning genom olja i bensinen;
ljuddämparen isärtagbar tör rengö-
ring.
Förgasare: Amal med luffrenare.
Monoblocktyp på D7.



Transmission: B.S.A. växellåda med tre

växlar, sammanbyggd med motorn. Ut-
växling: D1 7,0; 11,7; 22,1. D7 6,58; 11,0;
20,65.

I

Tändning och belysning: Wico-Pacy sväng-
hjulsgenerator med direkt belysning. 6"
strålkastare. Belyst hastighetsmätare. D7
har inbyggd strålkastare med hastighets-
mätare och omkopplare.

Bränsletankens rymd: D1 8 liter, D7 9 liter.

Däck: Dunlop förstärkta lältviktsdäck 2,75"
x19" på D1, 3,00"x18" på D7.

Bromsar: 5"x5/8" på D1 och 5'h"x1" på
D7.

Fjädring: B.S.A. teleskopgallei med gum-
midamasker. Bakfjädring av kolvtyp på
D1. Hydrauliskt dämpad svängarmsfjäd-
ring på D7. Hydrauliskt dämpad teleskop-
tramgallel.

Ram: Helsvetsad rörram av vaggtyp på
D1; Slaglödd och svetsad ram på D7.
Miltstöd. Dubbelsadel och bakre fotstöd

på D7.

)

I

.

Färg: D1 pastellgrön, fuksiaröd eller svart;
D7 kungsröd, safirblå eller svart. Ram och
galllar i svart. Tankens sidofäI! i kräm med
kromerade ränder, fälgar kromerade. Alla
andra blanka delar förkromade.

125 cc BANTAMmodellD1
I motorcykelhistorien har ingen maskin nått en så
vörldsomfattande popularitet som Bantam. Det måste
bero på dess kvalitet, på att den ör så lött att be-
mästra för nybörjaren och så praktisk för transport
av alla som behöver komma snabbt fram till sin
arbetsplats utan nömndvörd kostnad.

Dimensioner: Hjulbas D1 1,27 m, D7 1,32
m. Frihöjd D1 12 cm, D7 14 cm. Största
längd D1 1,96 m, D7 2,06 m. Torrvikt D1
82 kg, D7 98 kg.

Extra utrustning mot pristillägg : Bensköl-
dar. Skyddsbågar. Dubbelsadel på D1
samt bakre fotstöd. Sidostöd.
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Motor: 249 cc (67x70 mm) encylind-
rig, toppventil, 4-takt; cylindertopp
av lättmetall; helt inbyggd ventil-
mekanism med oljetrycksmatning till
vipparmarna. Huvudlagring: kulla-
ger på drivsidan, s p e c i a II a g e r
på kamsidan och i vevlagret. Torr-
sumpssmörjning med dubbel kugg-
hjulspump. Oljetank för 2 1/4 liter.

Förgasare: Amal förgasare av mo-
noblocktyp, effektiv inkapslad luft-
renare.

Transmission: B.S.A. växellåda med
fyra växlar, fotväxlingsspärr. Ut-
växling 5,98; 7,65; 10,54; 15,96. Fler-
lamellkoppling med elastiska be-
lägg och ryckdämpare. Wirejuste-
ring genom skruvanordning på sty-
ret. 3/8" duplex främre drivkedja
i oljebad, bakkedja 1/2"xO,335".

Tändning och belysning: Tändspole
med växelströmsgenerator och lik-
riktare för likströms batteribelys-
ninq. Strömfördelare med automa-
tisk tänd förställning å vevhuseI.

Bränsletankens rymd: 11,5 liter.

Däck: Dunlop 3,2S"xI7" ribbmöns-
ter fram, Dunlop Universal bak.

Bromsar: 6" fullnavsbromsar. På
styret manuell justering av fram-
hjulsbromsen. Ekrar med raka än-
dar.

Färg: Fuksiaröd eller safirblå med
ram och gafflar i svart. Stilfull
bränsletank med kromerade ränder.
Kromerade fälgar. Polerade lock
och bromssköldar. Alla andra blan-
ka delar kromerade.

250 ccSTAR,modell(15

Dimensioner: Hjulbas 1,30 m. Frihöjd
13 cm. Största längd 1,98 m. Torr-
vikt 127 kg.

Extra utrustningmot pristillägg : Ben-
sk"dd, skyddsbågar, sidostöd, däck
med vita sidor, kromerad bensin-
tank. Världens

populäraste
motorcykel



Här är den redan berömda B.S.A. 250 cc Star
med många värdefulla detaljer. Motor och
växellåda sammanbyggda, stil/ull bränsle-
tank, inbyggd strålkastare, dubbelsadel med
tvåfärgsklädsel oljetank och verktygsbox
sammanbyggda, med batteri och luftrenare
i verktygsboxen, insugningsljuddämpare, djupt
välvda stänkskärmar, den bakre utan stag;
17" hjul med fullnavsbromsar. fällbar kick-
start. Utomordentligt hög prestation erhålles
tack vare den ringa vikten per hästkraft - ty
B.S.A. 250 cc Star har låg vikt och kraftig
motor.

Motocrossmodell: CISS. Högkompressionskolv
(10,0), specialkamaxel för mofocross, förgasa-
re med stor diarn., uppsvängt avgasrör utan
ljuddämpare, Dunlop Sports däck, fram 3,00"x
20", bak 3,50"xI9", spakarna på styret har
kul/örsedda ändar. Utväxling 9,0; 11,8; 14,94;
19,0. fri markhöjd 16,5 cm, vikt 120,5 kg.
Trialmodell: Lågkompressionskolv (6,4), kam-
axel för trial, uppsvängt avgasrör med ljud-
dämpare. Dunlop Trials Universal däck, fram
3,00"x20", bak 4,00"xI8". Belysning mot pris-
tillägg. Utväxling 9,0; 14,67; 22,05; 28,53. fri
markhöjd 16,5 cm, vikt 125 kg.

250 SPORTSTAR
modell C 15 55 80

i
I
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BSA STAR MOTOCROSS

MODELL C 15 S

Specifikationen är densamma som för modell
C15 med undantag för följande:

Motor: Kokillgjuten lättmetall/opp med pole-
rade flänsar. Kompressionsförhållande 8,75: l.
Ventil/jädrar av specialkvalitet; insugnings-
ventil med extra stor diameter. Sportkamaxel;
rullager i vevlagret; svänghjul av stål.

Förgasare: l" Amal monoblock.

Transmission: B.S.A. fyrväxlad specialväxel-

låda i block med motorn. Utväxling 5,98; 7,19;
9,91; 12,63. Primärkedja med justeringsanord-
ning.

Bränsletankens rymd: 13,5 liter.

Ram: Styre av sportmodell med kombinerad
frambroms- och luftspjällskontroll.

Färg: Svart eller himmelsblå; bränsletank med
kromerade sidofält och guldränder; kromera-
de stänkskärmar.

B.S.A. 250 STAR TRIAL SPECIAL modell C15T

Elektrisktsignalhorn och hastighetsmätare ingår i denna maskins
specifikation. Den kan förses med direkt belysning mot tilläggs-
pris.

250 STAR MOTOCROSS OCH TRIAL

6" frambroms (som på C15, sid. 4). Kromerad bränsletank och
kromerade stänkskärmar är standard.

Lättmetalltank, lättmetallstänkskärmar och 7" frambroms enligt
illustrationen levereras endast på särskild begäran till förhöjt pris. .II
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~SA/ Strålandenyheter- 650 och
Motor: Tvåcyl. toppventil fyrtakts, ASO- 6S,Sx74
mm (499 cc); A6S - 7Sx74 mm (654 cc). Cylinder-
block i gjutjärn; kokillgjuten lättmetalltopp med
ingjutna ventilsäten och delad insugningsport för
förgasaren. Kompressionsförhållande 7,5: 1 iör
båda modellerna. Tryckmatning av olja till vipp-
armsmekanismen direkt på cylindertoppen; vev-
axeln lagrad på drivsidan i kullager, på kam-
sidan i bimetallager med stålskålar. Oljefilter av
centrifugaltyp i vevstakslagringen. Kugghjulsdri-

ven kamaxel. Vevstakar av
lättmetall med microbabbits-
lager i stålskålar. Torrsump-
smörjning med dubbel kugg-
hjulspump.

Dessa två nya tvåcylindriga modeller härstammar från en lång rad berömda förfäder
och i deras konstruktion ingår såväl traditionella, välbeprövade detaljer som helt
nya sådana.

Båda modellerna har givits ett tilltalande yttre med motor och växellåda i block,
och både cylindertopp samt vipparmskåpa har gjutits i ett stycke i lättmetall. Form-
givningen kan i allt betecknas som stilfull och uppseendeväckande elegant. . .

650 STAR IvåcylindrigmodellA 65



500 STARtvåcylindrigamodeller
Förgasare: Amal monoblockförgasare inbyggd i
lätt demonterbar inkapsling; flödarknappen lätt-
åtkomliq. ASO - l" diameter; A6S - l 1/8"
diameter. Spakmanövrerat luftspjäll. Gas- och
luftspjällskontroller justerbara med kablarna.
Stor luft-renare av filttyp.

Transmission: B.S.A. fyrväxlad låda med fotväx-
lingsspärr byggd i block med motorn. Utväxling-
ar ASO - S,12; 6,04; B,44; 13,1. A6S - 4,3S; S,13;
7,l B; 11,1. Rullagrad flerlamellkoppling med gjut-
na belägg och ryckdämpare av syntetiskt gummi.
Triplex 3/8" främre drivkedja i oljebad med ked-
jespännare. Bakkedja S/8"x3/8".

Tändning och belysning: Lucas elektrisk utrust-
ning; dubbel tändspole med växelströmsgene-
rator på motoraxeln med likriktare för likströms
batteribelysning. Kugghjulsdriven avbrytare och
automatisk tändförställningsanordning monterade
på vevhusef. Anordning för start även med ur-
laddat batteri. Strålkastare med parkeringsljus
inbyggd i kåpa tillsammans med amperemätare,
tändnings- och belysningskontakter samt belyst
hastighetsmätare. Elektriskt signalhorn; stopp-
och baklampa med reflektor. 13 amperetimmars
inkapslat, lätt åtkomligt batteri.

Bränsletank: Rymd 18 liter inklusive re-
servtank. Gummiupphängd och monte-
rad med en enda centrumbull.

.
t

Oljetank: Rymd 3,4 liter.

Hjul och däck: Dunlop 3,2Sx18 ribbdäck fram och
3,SOx18 Universal bak. Snabbt avtagbart bakhjul.
Ekrar med raka ändar för båda hjulen.

Bromsar: Fullnavsbromsar med bromstrummor
gjutna i högvärdig järnlegering. ASO - 7" dia-
meter /ram och bak; A6S - 8" diameter fram.
Bromsarna konstruerade för exakt och bekväm
justering. Bromsvajrarna justeras med lättrad
skurv.

Fjädring: B.S.A. teleskopgaffel med hydraulisk
dämpning fram. Hydrauliskt dämpad svängarms-
fjädring bak; stötdämparna justerbara till tre lä-
gen med hänsyn till belastning.

Dimensioner: Hjulbas 138 cm, frihöjd 17,8 cm,
största längd 206 cm, styrets bredd 71 cm, sadeI-
höjd (obelastad) 80 cm, torrvikt AsO 175 kg, A6s
177 kg.

Ram: Dubbelram av vaggtyp. Mittställ av be-
kväm typ. B.S.A. dubbelsadel samt bakre fotstöd.
Stöldiås. Elegant ut/ormade stänkskärmar. Hög-
effektiva, dubbla liuddämpare. Sammanbyggda
avgasrör på särskild beställning.

Färg: ASO polykromafiskt grön och svart. A6s
polykromatiskt blå och svart samt flamröd på
särskild beställning. A6S kan dessutom erhållas
hell svart. Bensintankens sidor, fälgar och andra
blanka delar förkromade; vipparms hus, kamlock
och transmissionskåpa polerade; nav och broms-
sköldar med silverqlans, polerade kanter.

Extra utrustning mot pristillägg: Benskydd, helt
inkapslad bakkedja, skyddsbågar, bagagehålla-
re, sidostöd, infällbar kickstartpedal.
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350 STAR.modellB 40

B.S.A. 350 cc TV har en tilltalande exteriör,
en verklig tjusning att köra. Välbalanserad,
lätthanterad, elegant är denna vackra modell
förutbestämd att uppnå en oöverträffad po-
pularitet i sin klass.

Motor: 343 cc (79x70 mm); encylindrig fyrtakt.
Cylindertopp av lättmetall. Hell inbyggd ventil-
mekanism med trycksmörjning av vipparmarna.
Rullager på drivsidan; speciallager på kamsidan
och i vevstakslagret. Torrsumpssmörjning med
dubbel kugghjulspump. Oljetank för 2 1/4 liter.

Förgasare: Amal Monoblock med hell inbyggd
luftrenare.

Transmission: B.S.A. fyrväxlad låda, block med
motorn, fotväxlingsspärr. Utväxling: 5,22, 6,78,
9,4, 14,25. Flerlamellkoppling med elastiska be-
lägg och ryckdämpare, wirejustering medelst
lättrad skruv på styret. 3/8" duplex främre driv-
kedja i oljebad, bakkedja 1/2"xO,335" med ked-
jeskydd.

Tändning och belysning: Tändspole med växel-
strömsgenerator och likriktare för likströms bat-
teribelysning. Strömfördelare med automatisk
tändförställning å vevhuset; omkopplare för ge-
neratorstart när batteriet är urladdat.

Bränsletankens rymd: 13,5 liter.

Däck: Dunlop 3,25"xI8" ribbat framdäck och
3,50"xI8" Dunlop Universal bakdäck.
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Bromsar: Fullnavsbromsar; 7" fram och 6" bak.
Lätt justerbara, frambromsen medelst lättrad
skruv på styret. Ekrar med raka ändar.

Fjädring: B.S.A. teleskopframgaffel med hydrau-
lisk fjädring. Hydrauliskt dämpad svängarms-
fjädring bak.

Ram: Vaggram av slaglödd konstruktion med
dubbla rör för motormontaget. Stabil bakre
stänkskärm utan stag. Mittställ. Dubbelsadel och
bakre fotstöd. För hänglås är styrhuvudet försett
med öron.

Färg: Kungsröd med ram och gafflar i svart eller
hell svart. Stilfull bränsletank med kromerade
sidor och ränder. Kromerade fälgar. Polerade
lock och broms sköldar. Alla andra blanka delar
kromerade. Trevligt tankmärke i plast.

Dimensioner: Hjulbas 1,37 m. Frihöjd 17,8 cm.
största längd 2,03 m. Torrvikt 136,4 kg.

Extra utrustning mot pristillägg. Störtbågar, sido-
stöd.



Motor: A 7 - 497 cc (66x72,6 mm). A 10 - 646 cc (70x84 mm), 2-cylindrig,
toppventil, fyrtokt; helt inbyggd ventilmekanism, specialkamaxel. Cylindertopp
av löt4metall och högkompressionskolvar. Rullager på drivsidanj speciallager
på kamsidan. Utomordentligt kraftigt vevparti. Vevstakar av lättmetaltegering
med microbabbitsloger. Speciellt kraftuttag för generatorn. Torrsumpsmörjning
med dubbel kugghjulspump. Effektiva ljuddämpare.

Förgasare: Amal monoblockförgasare. (Amal TT mot tillöggspris). Högeffektiv
luftrenare. (Ej med Amal TT). Luftspjöllet manövreras med spak nedanför
sadeln på höger sida.

Transmission: B.S.A. fyrvöxlad låda med fotvöxlingsspörr. Utväxling 4,53; 6,0;
7,4; 13,1. Flerlamellkoppling med wirejustering medelst lättrad skruv på styret.
Främre drivkedjan 1/2"xO,30S" i oljebadj ryckdämpare med dubbla kammar på
motoraxeln. För snabbjustering av kopplingsfjöder avskruvas inspektionsplug~
gen på kåpan. Bakkedjan 5/8"x3/8".

Tändning och belysning: Lucas magnet med
manuell tändfärställning. Separat kedjedriven 6
volts generator. 7 1/2" strålkastare med parke-
ringsljus inbyggd i kåpa tillsammans med be-
lyst hastighetsmätare och elektriskt signalhorn.
Stopp- och baklampa med reflektor. 13 ampere-
timmars batteri.

Bränsletank: Rymd 18 liter.

Däck: Dunlop 3,25"xI9" ribbdäck fram och
3,50"x19" Universal bak.

Bromsar: Fullnavsbromsar med bromstrummor
gjutna i högvördig jörn legering. Ekrar med
raka ändar. Bromsdimensioner: ]/1 diem. bak
och 8" fram. Bakbromsens konstruktion för-
bättrad. Justering av frambromsen medelst
lättrad skruv på styret.

Fjädring: B.S.A. teleskopframgattel med hy-
draulisk dämpning. Hydrauliskt dämpad sväng-
armsfjädring bak, justerbar till tre lägen med
hänsyn till belastning.

Ram: Helsvetsad dubbelram av vaggtyp. Mitt-
ställ av bekväm typ samt framstäd. Stäidiås.
Snabbt avtagbart bakhjul. Dubbelsadel samt
bakre fotstäd. Stänkskärmar av förbättrad typ
utan framstag. B.S.A. bekväm dubbelsadel. Fot-
stöd för passagerare.

Ftirg: Kungsröd, prinsessgrå eller svart. Svart
ram. Nav och bromssköldar polerade. Tank-
sidorna förkromade; kromerade fölgar, polerat
kedjeskydd, växellådshus och kamlock; andra
blanka delar förkromade. Alla modeller utom
Shooting Star kan erhållas i svart. Trevligt
tankmärke i plast.

Dimensioner: Hjulbas 143 cm, frihäjd 15,5 cm,
stärsta längd 217 cm, torrvikf 187 kg.

Extra utrustning mot pristilläg: Benskydd,
skyddsbågar, sidostäd, hell inkapslad bak-
kedja, luftrenare, varvröknare med drivning av
ny konstruktion. Bagagehållare. TT-förgasare.
Sammanbyggda avgasrär (enl. illustr.) på sär-
skild beställning.

...

650 cc SUPERROCKET
tvåcylindrig modell A 10

En i särklass snabb motorcykel. Super Rockets motor är speciellt
trimmad och provad i bromsbänk. Den har cylinder/opp av läff-
metall, högkompressionskolvar, förstärkt vevaxel, specialkamaxel
etc. Super Rocket är otvivelaktigt världens förnämsta motorcykel
- den känsla, man förnimmer, när man vrider på gasen till
maskinens enormt kraftiga motor, är aff erfara fartens tjusning,
när denna är som mest underbar.
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