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Mer ån 100 år av

precisionsmekanik

Vi ber härmed få presentera B.S.A. motorcyklar för
1963 ett utomordentligt fint urval, så modernt i
dag att det förblir up-to-date för lång tid framåt.

Men det är någonting med dessa motorcyklar, som
inte framgår av följande sidors beskrivning. Och
detta "någonting" år den hundraåriga tradition av
precisionsmekanik och ingenjörskonst, som ligger
bakom dagens produktion av B.S.A. motorcyklar.

BsA-fabriken grundades 1861 av böss-smeder för
"framställning av skjutvapen på maskinell vä9"
dittitls hade tillverkningen skett rent hantverks-
mässigt. Fortfarande gör B.S.A. precisionsvap
ett område där ingenjörskonst och stor yrkesskick-
lighet är av vital betydelse och där allra största
noggrannhet erfordras.

NATO 7,62 rnrn automatgeuiir och detalj e,u ett "Maje-
stic" jaktgeucir, bå,da framstcillda au B.S.A.

När denna omsorg och skicklighet överförs till
motorcykeltillverkningen, så år det ju bara natur-
ligt, att resultatet blir förstklassigt. Här har Ni
förklaringen till att, när Ni kör en B.S.A., denna
känns riktig, ser riktig ut och ger Er en känsla av
djup tillfredsställelse över att åga en fin maskin.

-

B.S.A. tilluerkar iiuen kom,-
plicerade u erkty gtr smaski,ner.
Hiir ses en B.S.A. "Acme-
Grindley" r arbete en 7"
sersptndli g automatsuaru.

(Till höger ) En BSA-upp-
f inni,ng f rå,n f örsta ucirlds-
kriget den hopfcillbara
uelocipeden,.

Middagsrosf i Tanco,
Merico.
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"Varf ör spilla tid vid hallplat-
sen för bussar och spårvagnar.
Spara i stället tid med B.S.A.-
motorcyklar !" Kromerade sidofält

på tanken ( som pa
bilden ) mot pris-
tillägg.

-

BANTAM modell

Bränsletankens rymd: D1 8 liter, D7 9liter.
Däck: Dunlop förstärkta lättviktsdäck 2,75" X 19" pä
D1, 3,00" xL9" på D7.
Bromsar: 5" X5/8" pa D1 och 1L/z" X 1" på D7 .

Fjädring: B.S.A. teleskopgaffel med gummidamas-
ker. Bakfjädring av kolvtyp på D1. Hydrauliskt däm-
pad svängarmsfjädring på D7. Hydrauliskt dämpad
teleskopframgaffel.
Ram: Helsvetsad rörram av vaggtyp på Dl; Slaglödd
och svetsad ram på D7 . Mittstöd. Dubbelsadel och
bakre fotstöd på D7.
Färg: D1 pastellgrön, fuksiaröd eller svart ; D7
kungsröd, safirblå eller svart. Ram och gafflar i
svart. Tankens sidofält i kräm med kromerade rän-
der, fälgar kromerade. Alla andra blanka delar för-
kromade.
Dimensioner: Hjulbas D1 1,27 m, D7 t,32 m. Frihöjd
D1 L2 cm, DT L4 cm. Största längd Dl 1,96 m, D7
2,06 m. Torrvikt D1 82 lr-g, D7 98 kg.

Extra utrustning mot pristillägg: Bensköldar.
Skyddsbågar. Dubbelsadel på D1 samt bakre fot-
stöd. Sidostöd.

lllotor: D1-123 cc ( 52 X 58
ffrm ) D7-L73 cc ( 61,5 X 58 mm )

encyl. tvåtakt; rullager i ver'-
lagret, DT nålrullar i kolv-
bultslagret, kullager på kam-
sidan, dubbla kullager a drir'-
sidan, smörjning genom olja i
bensinen; ljuddämparen isär-
tagbar för rengöring.

Förgasare: Amal med luftre-
nare. Monoblocktyp på D7.

Transmission: B.S.A. växellada
nred tre växlar, sammanbyggd
nred motorn. Utväxling: D1 7,0:
7I,7 : 22,L . D7 6,58 ; 1 1,0 ; 20 ,65 .

Tändning oeh belysning: Wico-
Pacy svänghjulsgenerator med
direkt belysning. 6" stralkas-
tare. Belyst hastighetsmätare.
D7 har inbyggd strålkastare
med hastighetsmätare och om-
kopplare.
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250 $TAR

MODELL CI5

Modern i alla detaljer med motor
och växellåda i block, inbyggd
strålkastare, insugljuddämpare
o.s.v. Dessa berömda STAR-maski-
ner väger blott 727 kg och har en
utomordentligt hög motoreffekt
per viktenhet.

Motor z 249 cc ( 67 X 70 mm ), encylind-
riB, toppventil, 4-takt; kokillgjuten
cylindertopp av lättmetall; helt in-
byggd ventilmekanism med olje-
trycksmatning till vipparmarna. Hu-
vudlagring: kullager på drivsidan,
speciallager på kamsidan och i
vevlagret. Torrsumpssmörjning med
dubbel kugghjulspump. Oljetank för
2 1/4 liter.

Förgasare: Amal förgasare av mono-
blocktyp; effektiv, inkapslad luftre-
nare.

Transrnission: B.S.A. växellåda med
fyra växlar, fotväxlingsspäru. Utväx-
ling 5,98; 7,65; 10,54; lb,g6. F lerla-
mellkoppling med elastiska belägg
och ryckdämpare. Wirejustering ge-
nom skruvanordning pa styret. B/8,,
duplex främre drivkedja i oljebad,
bakkedja 1/2" X 0,335 ".

Tändning och belysning: Tändspole
med växelströmsgenerator och likrik-
tare för likströms batteribelysning;
strömfördelare och automatisk tänd-
förställning monterad pa vevhuset.
Urtagbar tändningsnyckel; särskilt
läge för start utan batteriström; in-
fällbar kickstartpedal; Lucas elek-
triska system; inbyggcl strålkastare
med ampöremeter; ljusomkopplare
och inbyggd hastighetsmätare; stopp-
och baklampa med reflektor; elek-
triskt signalhorn; 13 ampöretimmars
batteri.

4

"Dessa 250 STAR-maski-
ner ar champions i sin
klass. Sportmodellerna har
ett "sting", som är något
extra, och vill Du ha en
motorcykel för sport och
nöje eller för nyttokör-
ning med billigast möjliga
underhåll, då finns ingen-
ting som går upp mot
B.S.A. STAR."

Bränsletankens rymd: 11,5 liter.

Däck: Dunlop 3,25" lX:-.7 " ribbmönster
fram, Dunlop tlniversal bak.

Bromsar: 6" fullnavsbromsar. På sty-
ret manuell justering av framhjuls-
bromsen. Ekrar med raka ändar.
Färg: F uksiaröd eller safirblå med
ram och gafflar i svart. Stitfull
bränsletank med kromerade ränder.
Kromerade fälgar. Polerade lock och
bromssköldar. Alla andra blanka de-
lar kromerade.

Dimensioner: Hjulbas 1,30 m. F rihöjd
13 cm. Största längd 1,98 m. Torrvikt
L27 k.g.
Extra utrustning mot pristillägg:
Benskydd, skyddsbågar, sidostöd,
däck med vita sidor, kromerad ben-
sintank.
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250 $PORT STAR

MODELL Cl5SS 80
kapplöpningshäst, märker man om det
är en vinnare. Så ar det med motor-
cyklar också. De här sportmodellerna
känns som vinnare."

Specifikationen är densamma
som för modell C15 med undan-
tag för följande:

Motor: Kokillgjuten lättmetall-
totrrp med polerade flänsar. Kom-
pressionsförhållande 8,75: t.
Ventilfjädrar av specialkvalitet ;

insugventil med extra stor dia-
meter. Sportkamaxel; rullager i
vevlagret; svänghjul av stal.

Förgasare: L" Amal monoblock.

Transmission: B.S.A. fyrväxlad
specialväxellåda i block med

För ttiulittgsrtt,odeller au B.S./. . 250
STAR liittt?los uppgifter i, scirskilcl
broschyr.

motorn. Utväxling 5.98 : 7,79:
9,91 ; 12,63. Primärkedja meci
justeringsanordning.

Bränsletankens rymd: 13,5 liter.

Ram: Styre av sportmodell med

kombinerad. frambroms- och

Iuftspjällskontroll.

Färg: Svart eller himmelsbla ;

bränsletank med kromerade si-
dofält och guldränder; krome-
rade stänkskärmar. Polerat
kamhuslock.

Ett t:ctclstiille i
C ostct Rieo.



550 $TAR
MODELL B4O

"För snabbhet och kraft Pa
haller jag pa 350 STAR. Den

alla slags vägar där
är nummer ett för mig."

Den förnämliga 350 STAR har med

rätta det bästa rYkte för högklas-

sig prestationsförmaga och samti-
digt laga kostnader för underhall
och drift. Den nya SS90 STAR
1963 ars magnifika version av 350

STAR placerar BSA:s "mellan-

viktklass" i toppen genom sin mo-

torkraft och sina utomordentliga
köregenskaper, som högeligen till-
talar mc-entusiasten.

Motor: 343 cc (79X70 mm ) ; en-
cylindrig fyrtakt. Cylindertopp av
lättmetall. Helt inbyggd ventilmeka-
nism med trycksmörjning av vippar-
marna. Rullager på drivsidan; spe-
ciallager på kamsidan och i vevstaks-
lagret. Torrsumpssmörjning med dub-
bet kugghjulspumP. Oljetank för
2 L/4 liter.

Förga,sa,re: Amal Monoblock med
helt inbyggd luftrenare.

VicI tullsta,ti,onen på, uiigen,
till Mencloza i Arqentina.
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"Ja, men den nya SS90 den har fatt ett
extra tillskott av kraft och snabbhet." 550 $p0RT$ $TAn

MODELL B4O SS9O

Transrnission: B.S.A. fyrväxlad lada
i block mecl motorn, fotväxlingsspärr.
Utväxling: 5,48 ; 7 ,0; 9,63 ; L4,6. Fler-
Iamellkoppling med elastiska belägg
och ryckdämpare, wirejustering
medelst lättrad skruv Pa stYret. 3'8"
duplex främre drivkedja i oljebacl.
bakkedja 1/2" X 0,335 " n-Iecl keclje-
skydd.

Tändning och belysning: Täncispole
med växelströmsgenerator och likrik-
tare för likströms batteribell'sning:
strömfördelare och automatisk tänci-
förställning monterad på vevilu-set.
Urtagbar tändningsnyckel, särskilt
läge för start utan batterist rötn :

infällbar kickstartpedal; Lucas elek-
triska system; inbyggd stralkastare
( 6" diam. ) med amPöremeter: I ju-s-

omkopplare och inbyggd hastighets-
mätare; stopp- och baklYkta nrecl
reflektor; elektriskt signalhorn: 13

ampöretimmars batteri.

Bränsletankens rymd: 13,5 liter

Däck: Dunlop 3,25" X 18" ribbat franr-
däck och 3,50" X 18" DunloP Univer-
sal bakdäck.

Bromsar: Fullnavsbromsar; 7" fram
och 6" bak. Lätt justerbata, fram-
bromsen medelst lättrad skruv På
styret. Ekrar med raka ändar.
Fjädring: B.S.A. teleskopframgaffel
med hydraulisk fjädring. Hydrauliskt
clämpad svängarmsfjädring bak.

Rarn: Vaggram av slaglöcld konstruk-
tion med dubbla rör för motortnon-
taget. Stabil bakre stänkskärm utan
stag. Mittställ. Dubbelsadel och bakre
fotstöd. För hänglas är -styrhurrudet
försett med öron.

Färg: Kungsröd med ram och gafflar
i svart eller helt svart. Stilfull bränsle-
tank med kromerade sidor och rän-
der. Kromerade fälgar. Polerade lock
och bromssköldar. AIla andra blanka
delar kromerade. Trevligt tankmärke
i plast.

Dimensioner: Hjulbas 1,37 m. Frihöjd
17,8 cm. Största längd 2,43 m. Torr-
vikt 136,4 kg.
Extra utrustning mot Pristill agg:
Störtbågar, sidostöd.

En ny supersport 350 ! Lätt och
smidig men med en extra kraftig
motor. Stilfulla linjer och attrak-
tiv färgsättning, acceleration som
ger mersmak och en toppfart, som
passar för moderna motorvägar.
Data är desamma som för modell
840 med följande undantag:

Motor: Kokillgjuten polerad lättme-
talltopp. Kompression 8,75. Ventil-
fjädrar av specialkvalite och insug-
ventil av extra stor diameter. Kam-
axel av sporttyp.

Förgasare: Amal Monoblock med
1 1/8" diam.

Transmission: 4-växlad B.S.A. växel-
låda med näraliggande växlar. Utväx-
ling 5 ,7 8: 6,93 : 9,6 ; 12 ,3 .

Itam: Styre av sPorttYP med kombi-
nerad spak för frambroms och luft-
renare.

Färg: Flamröd eller svart, krome-
rade stänkskärmar.
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"För mig skall det vara 500

- 
och den rusar upp med en

standligt tjusig, men likväl
säker kontroll."

STAR ! Ge den gas
kraft, som är oemot-
har Du den under

Bland n-l'i,eter kan nämnas att
motor ocir växellada är samman-

byggda och att cylindertopp och

vipparmshus är i ett stycke. N[o-

torn har kraft i överskott, och

bada modellerna har en underbar
acceleration. Utseendet år ocksa
ytterst tilltalande, och bada dessa

STAR-motorcyklar framstar som

verkliga "fullblod" pa landsvägen.

Motor: Tvåcyl. toppventil fyrtakts,
A50 65,5 X7 4 mm ( 499 cc ) ; A65

- 75X7 4 mm ( 654 cc ) . Cylinderblock
i gjutjärn; kokillgjuten Iättmetalltopp
med ingjutna ventilsäten och delad
insugningsport för förgasaren. Kom-
pressionsförhållande 7,5: 1 för A65,
8: 1 för A50. Tryckmatning av olja
till vipparmsmekanismen direkt på

cylindertoppen; vevaxeln lagrad pa
rlrivsidan i kullager, pa kamsiclan i
ltinretallager nrecl stalskalar. Ol jef il-
ter av centrif ugaltyp i vevstakslag-
ringen. Kugghjulsdriven kamaxel.
Vevstakar av lättmetall med micro-
babbitslager i stålskålar. Torrsump-
smörjning med dubbel kugghjuls-
pump.

Förgasare : Amal monoblockförgasare
inbyggd i lätt demonterbar inkaps-
ling; flödarknappen lättåtkomlig. A50

- 
1" diameter; A65 

- 
1 L/8" diame-

ter. Spakmanövrerat luftspjäll. Gas-
och luftspjällskontroller justerb ara
med kablarna. Stor luftrenare av filt-
typ.

Transrnission: B.S.A. fyrväxlad låda
med fotväxlingsspärr byggd i block
med motorn. Utväxlingar A50 

- 
5,12;

6,04; 8,44; 13,1. A65 4,35i 5,13;

7,18; 11,1. Rullagrad flerlamellkopp-
ling med gjutna belägg och ryckdänr-
pare av syntetiskt gummi. Triplex
3/B" främre drivkedja i oljebad med
kedjespännare. Bakkedja 5/8" X3/8" .

Tändning och belysning: Lucas elek-
trisk utrustnitg; dubbel tändspole
med växelströmsgenerator på motor-
axeln med likriktare för likströms
batteribelysning. Kugghjulsdriven av-
brytare och automatisk tändf örställ-
ningsanordning monterade på vev-
huset. Anordning för start även med
urladdat batteri. Strålkastare med
parkeringsljus inbyggd i kåpa till-
sammans med ampöremätare, tänd-
nings- och belysningskontakter samt
belyst hastighetsmätare. Elektriskt
signalhorn; stopp- och baklampa med
reflektor. 13 ampöretimmars in-
kapslat, lätt åtkomligt batteri.

Bränsletank: Rymd 18 liter inklusive
reservtank. Gummiupphängd och
monterad med en enda centrumbult.
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"Jag för min del gillar min 650:a. På fina vägar går
hon som en racer, men kommer man in i en kinkig
trafiksituation, så har man maskinen fullständigt i
sin hand 

- 
lydig och känslig för bromsar och trottle

är den och sagolikt väl balanserad."

650 $TAn
TVACYLINDRIG MODELL A65

Htir slutar den pana,rnerikanska landsutigen. Åndpunkten ligger i' Panarna'. vajrarna justeras med lättrad skruv.
Fjädring: B.S.A. teleskopgaffel med
hydraulisk dämpning fram. Hydrau-
liskt dämpad svängarmsfjädring bak;
stötdämparna justerb ata till tre lägen
med hänsyn till belastning.
Ram: Dubbelram av vaggtYP. Mitt-
ställ av bekväm typ. B.S.A. dubbel-
sadel samt bakre fotstöd. Stöldlås.
Elegant utformade stänkskärmar.
Högeffektiva, dubbla ljuddämpare.
Saåmanbyggda avgasrör på särskild
beställning.
Färg: A50 PolYkromatiskt grön och
svar1. A65 polykromatiskt blå och
svart. A65 flamröd på särskild beställ-
ning. Båda kan dessutom erhållas
helf svart. Bensintankens sidor, fälgar
och andra blanka delar förkromade;
vipparmshus, kamlock och transmis-
sionskåpa polerade; nav och broms-
sköldar med silverglans, Polerade
kanter.
Dimensioner: Hjulbas 138 cm' frihöjd
1?,8 cm, största längd 206 cm' sty-
rets bredd 7L cm, sadelhöjd ( obelas-
tad) 80 cffi, torrvikt A50 L75 kg,
A65 1-77 kg.
Extra utrustning mot Pristillägg:
Benskydd, helt inkapslad bakkedja'
skyddibågar, bagagehållare, sidostöd,
infällbar kickstartPedal.

Oljetank: Rymd 3,4 liter.
Hjul och däck: Dunlop 3,25 X L8 ribb-
däck fram och 3,50 X 18 llniversal
bak. Snabbt avtagbart bakhjul. Ekrar
med raka ändar för båda hjulen. Full-
nav av finkornigt gjutjärn.

Bromsar: Fullnavsbromsar med
bromstrummor gjutna i högvärdig
järnlegering. A50 7" diameter
fram och bak; A65 8" diameter
fram. Bromsarna konstruerade för
exakt och bekväm justering. Broms'
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"När Du hör den här ma-
skinens kraftfulla brum-
mande, då far Du genast en
försmak av fartens tjus-
ning. Och när maskinen
kommer ut pa vägen, da
erfar man nagot alldeles
underb att."

Dess förbättrade lättnretalltopp. hög-
konrpressionskolvarna och kamaxeln av
sporttyp placerar SUPER ROCKET i
en klass över andra. Med sin special-
trinrnrade, provbänkstestade motor' är'
denna maskin byggd för säkert kontrol-
lerad extrem snabbhet.
llotor: til6 cc (70X84 nrnr). 2-c1'lindrisr. tr,rllp-
ventil. f1'rtakt: helt inbyggd \:elttilrnekanisnr.
specialkanraxel. Cylindertopp av lättnretall och
högkompressionskolvar: kortrltr. b.5: 1. Rull-
lager på drivsidan; speciallager I)a kanrsidan.
Utomordentligt kraftigt vevparti. \-evstakar av
Iättmetallegering med microbabbitslage,r'. Spe-
ciellt kraf tuttag lör' generatoru. Torrsuntp-
smörjning nred dubbel kugghjulslturrrll. Effek-
tiva ljuddänr1rare.
Förgasare: Arrral nronoblockförgasare. (Anral
TT nrot tilläggspris). Högeffektiv luftrenare.(Ej med Arnal TT.) Luf'tspjället nranör'r.eras
med spak nedanför sadeln på höger sida.
Tra,nsmission: B.S.A. fyrväxlad låda nred lot-
växlingssltärr. Utväxling 4,53: 6,0: 7,1: 18,1.
Flerlanrellkoltpling med wirejustering nredelst
lättrad skruv på styret. Främre drivkedjan
7 2" x0,305" i oljebad ; ryckdämpare rned
dubbla kanrnrar på motoraxeln. För snablt-justering av kopplingsfjäder avshruvas insltek-
tionspluggen Ilå kåpan. Bakkedjan 5 S" X 3 8".
Tändning och belysning: Lucas magllet nred
manuell tändförställning. Separat kedjedri-
ven 6 volts generator. 7 ll2" strålkastare nted
parkeringsl jus inbyggd i kåpa tillsamnlalts
med belyst hastighetsmätare och elektriskt
signalhorn. Stopp- och baklampa med reflek-
tor. 13 ampöretimmars batteri.
Rränsletank: Rymd 18 liter'.

10

l)äck: Dunlop 3,25" X 19" rilibdät'k t'r'arn och
3,50" xI9" Universal bak.
Bromsar: Fullnavsbromsar nred I,rrt_rlllstrul't)-
mor gjutna i högvärdig järr-rlegering. Ekrar
tned raka ändar. Bronrsdinrensionel': l" dianr.
bak och 8" franr. Bakbronlselts konstrtrlitir_rrr
förbättrad. Justering av franrlrrrtllS€n rnedelst
lättrad skruv på styret.
Il.am: Helsvetsad dubbelr-alll a\- \'aggt1'1t. llitt-
ställ av bekväm typ sarrrt frarnstöd. Stöldlas.
Snabbt avtagbart bakhjul. Duirbelsadel salt)l
bakre fotstöd. Stänkskärrtrar av förltättrad t1'1r
utan framstag. B.S.A. bekr'ätrr dtrhitelsaclel.
Fotstöd för passag,erare.

Färg: Kungsröd, prinsessgra eller svar.t. Svar.t
ralR. Nav och bromssköldar ltolerade. Tank-
s;idorna förkromade ; kronrerade lälgar. ltoleratkedjeskydd, växellådshus och kanrlock.- andra
blanka delar förkromade. Alla rnodeller utonr
Sho<lting Star kan erhallas i svart. Trevligt
tankmärke i plast.
I)irnensioner: Hjulbas 143 cnr. frihöjd 1b,b cm.
största längd 217 cm. torrr-ikt 18? kg.
Ilxtra utrustning nrot pristillägg: Benskydd,
skyddsbågar, sidostöd, helt inkapslad bak-kedja, luftrenare, r'arvräknare med drivning
av ny konstruktior-r. Bagagehållare, TT-för.-
gasare.
Sammanbyggda avgasrör (ent.
särskild beställning.

Pd, toppen au Anderna, 4.500 m ö.lt.
m,ella,n Chi,le och, Argentina.

illustr.) pa



"Med den här maskinen har
B.S.A. tagit hem potten.
Den nya ROCKET GOLD
STAR hör verkligen hemma
i jet-aldern ! "

650 ROOKET
GOLD $TAR

I'IODELL AlORGS

L juddcimpclre clu ttiuli,ngs-
tup, uarttrtiknare, 190 n1,nl
f ra,ntbront s oclt liittm etall-
.i ill tlir r' tttct 7.ri'isf ilI(i t1,1.

Seclan nlanga år har Gold Star varit
ett stort namn. Denna helt nya Roc-
ket Gold Star har Golcl Star-moclel-
let'nas samtliga bästa egenskaper och
clärtill den tvåcylindriga Super Roc-
ketmotorns effekt. Detta är iclealnta-
skinen för tävlingsmässig körning.

llotor: 646 cc: (70XE4 rnnr). 2-c,1'litrcir.ig.
toppventil, f1'r'talit; helt inbl'ggd t-er-rtil-
mekanism, specialkanlaxel. C1-lincle,rtoltlt
av lättmetall och högkonrpressior-rsliolvar..
kompr. 9: 1. Rullager pa drivsidan : sl)e-
ciallager pä kamsidan. [itorlorcir,ntllgt
kraftigt vevparti. Vevstakar av lättrtretall-
legering med microbabbitsiager.. Spc,c'iellt
kraftuttag för generatorlt. Tor.r-sunilt-
lmcirjning med dubbel liugghjr.rlsptrrnlr.
Effektiva ljuddämpare. Sarnrrretnför'cia a\--gasrör och insugljuddämpare. JIotor.n sl)e-
cialtestad i bromsbänh.

Förgasare: Amal monobloc.lil'ör-gasarr. rricd
stor diam. 0 5132"\. lliigeffelitiv luftreltarr,.
Luftspjället manövreras med sltali I)a stl.-
ret.

'f ransmission: B.S.A. 4-vä:llad lacia nrecl
speciella nålrullager, fotväxelsltärr. Nära-
liggande r'äxlar 4,74: 5,2: 6,2E: E.ll1. .\Io_tordrev rned valfritt tandantal. pr.irnär_
ked ja I f 2" x5116" i oljebad rned. ir-rslre,li-

tionslock för snabbjustering: bakkedja
5/E"X318" med skydd. Flerlamellskoppling
med oljebeständiga friktionsytor. Infäll-
lrar kickstartpedal.
Tiindning oeh bell'sning: Lucas nragnet
nred manuell tändförställning. Separat
l<edjedriven 6-volts generator. Snabbt av-
tagbar strålkastare, lrarlieringslampa.
Gummiupphängd hastighetsmätare, varv-
räknare mot pristillägg. Stoplt- och bak-
lampa med reflektor: 13 anrpöretimmars
batteri.
Ilränsletank: rymd 16 liter.. På begäranlian 9 eller 22,5 liters tanli i lättmetall
erhallas.

Hjul: Dunlop däck, ribbade B.2bx1g,, fram,
universal B,bO xlg,' bali. 19,, fälg kan erhål-las blott för bakhjulet. Lättrr-retallfälgar
nlg! pristillägg. 8" franrbroms: mot piis-
tillägg 190 mm lättrnetallbr.orns nred bröms-yta av gjutjärn, 7" bakltronrs. Hjulen ä.r
snabbt avtagbara.

F'jiitlring: Hydraulislit dänrltad B.S.A. te-
leskopf ramgaff el med gun-rn-ridamasker.
Svängarmsfjädring l_rak irred hydraulisk
dämpning, inställbar. i tre lägen.

ftam : Vaggram : rnittstöd : styrbr.oms ;läget för främre eller bal<re fotstöd juster-
hart; dubbelsadel; lätta stänlisliärmär.
liontrollorgan: Justerbart och omvänd-lrart styre ; mot pristillägg avkortat styre;

kopplingshandtag och tär-rdr-rir-rgsspak till
vänster pa styret; franrbromshandtag
luftreglage till höger i kopplings- och
brornshandtagens ändar försedda med
kulor.

[-trustning: Verktygssats, luftpunrlt, has-
tighetsmätare.
F ärg: Svart ; tank i silver med kromerade
sidofält och Gold Star-mär'ket i plast.
Styre, avgasrör, 1älgar, stänkskärmar
m.m. kromerade: växellådslock, trans-
rnissionskåpa och kamhuslock polerade.

f)irnensioner: Hjulbas 1,42 cm, totallängd
2I3 cm, frihöjd 17 cm, vikt 183,7 kg.

Flxtrir tillbehör, mot pristillägg: alterna-
tiva utväxlingar, luftrenare, sidostöd, 190
mm frambroms. 9 liters eller 22,5 liters
lättmetalltank. Lättmetallfälgar och 3,25 X
19" däck kan blott levereras tillsammans
med 190 mm broms. 3,00X 19" racerribb-
däck för framhjul och 3,ir0x19" däck för
iandsvägsracing; lättmetallfälgar; kort
styre för racing; sammanförda avgasrör
och standard ljuddämpare (endast främre
fotstöd monterade).

B.S.A. GOLD STAIT
Specifikationer över B.S.A. Gold Star-
modeller, " Clubman" och Moto-Cross i
separat prospekt.
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MOTOPLAS
TILLBEH ö R

Följande tillbehör år speciellt

framställda för B.S.A. motor-

cyklar. De bidrar till att göra

körningen ännu behagligare.

Vindskydd.

Benskydd av glasfiber.

Störtbägar, främre och bakre.

Bagagehållare.

Sadelväskor.

'--

Rast niigortstans i' Chile. Återförsäljare:

!olJtlloiiT
!{sABLAilrA45+

MALMU C

STOCKHOLM O

GUTEBORG C

SUN DSVALL

gn
Generalagent

Molmgolon 4-8 Tfn 040-723 85

Kommendörsg. 12 Tfn 08-63 01 75

Slompgolon 50 Tln 03.|-15 09 04

Irödgårdsgolon 3 Tfn 060-1 19 91

B.S.A. Motor CYcIes Ltd.,
tion och utförande av alla
telse härom.

Birminghanr 1.1, England, förbehåller sig rät_ten..att ilndra konstruk-
sina piodukter när som helst och utan att behöva lämna utlderrät-


