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F Sverige har inga autostrador där-en toppfart på över 150 km/t kan ut-
nvttjas några liingre sträckor. Men vi
har vägar och trafik av en typ där mo-
torer med en bred marginal av extra-
kraft vä kommer till sin rätt. Och vi
trir sidvagnsentusiaster, som fordrar
goda all-round prestanda av sina mo-
forer och har användning för ett högt
vridande mornent särskilt vid låga och
medelmåttiga varvtal. Det är i dessa
fall 650-kubikare som BSA Golden
Flash kommer till sin rätt.

Mqd sin höga effekt är Golden Flash
naturligtvis ett veritabelt dynamitpaket'
Accelerationen kan ta andan ur vilken
förhärdad farträv som helst. Bara på
ettans växel kan man accelerera upp till
65 km/t' Från 15 till 80 km/t på ettans
och tvåaru växel tar endast något över
sex sekunder! På knappa 5fl) m från
stående start uppnås nära 140 km/t!
Toppfarten ligger över 150 km/t'

Äv dessa siffror framgår med all öns-
kad tydlighet att gashandtaget på Gol-
den Flash int€ fu att leka med utan
måste behandlas med viss försiktighet
för att.inte utlösa våldsamma reaktioner.
Ftir den skull skall man inte tro att
maskinen saknar smidighet i låga farter.
Den har ypperliga egenskaper även i
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med bakhj ulsfjädring av s vängarmstyp.

krypfart och man kan köra 35 km/t På
fyrans växel utan ryck i kraftiiverfö-
ringen och utan att vila handen 1Ä
kopplingshåndtaget. Segdragningsförmå-
gan vid låga vanrtal är anmärkningsviird
och hela kraftiiverföringen samrnets-
rnjuk, lnte minst bra är att man kan
utryttja den fulla effekten på de indi-
rekia växlarna utan ett spårr av protes-

ter fråm motor, transmission eller av-
Eessvstem.- råt" att Golden Flash åir en minst
sagt fullvgxen maskin är den lätt att
håtera äiren utan motorns hjälp. Den
gar lätt ätt rulla ut och in i garaget och
öftersom vikten inte är mycket mer iin
190 kg förefaller maskinen ofta mindre
iin den är, Br uppfattning om den kom-
pakta konstruktionen får man av hjul-
bassiffran - bara 1397 mm.

Kör man på de indirekta växlarna, och t*irskllt
då trean, hörs ctt tydligt vinende.

Körsuiuningen åir utmärkt Senom vål awågd
plccering av sadel, fotplmar och styrstång. Den
nya dubbcl,sadeln gör körningcn bckväm för både
förare och passagcr.re' Golden Flash år ganska
bekväm att åka på genom att teleskopgaffeln
fram har lån8 mruk fiäderörelse. Styrningen
visade si8 exakt och uitt. Den möJll€glordc
exemplarisk kurvtågning genom att föra maskl-
nen snörråt efter en förutbestiimd llnie Eenom
de ska4)ast€ kurvor, Ilur hal vägbanan än ver
kändes aldrig någon osåkerhct och masklnen
bjöd heller inte på nÄgra obehagltga övcrresk-
ningar.

En siffra som lntresserar för en motorcykel
som Golden Flash är marschfarten. Solo kan
varJe hutighet från uG-140 lsn/t betraktår Eom
idealisk mercchfart. Mbtorn förefaller allt annat
ån ansträngd i dessa höga farter och är helt frl
från vibratimer. Kör man med sidovagn ligger
den bästa medelJart€n mellan 90 och l$i km/t.
Bromsårna är Soda och medger inbromsning
från 50 km/t på torr asfålt I)å omkrlng 9 m
bromssträcka. Något kraftigare bromsar hade
kanske varit önskvärda på en meskin med
Golden Flsshs enormå fertresurser. Och så till
sist ytterligåre en si.ttra som visar hur snidig
och lätthmt€rlig denna stora mqskin är tack
vare sin måttliga hjulb6: vändradien är bara
litet över 3,5 m.

Det börjar bli Senqka &ittbefolkat även i
klasserna över 600 cmt där det för några år
s€dsn knåppest fanns något större urvel. BSA
Golden Flssh hör inte till de snåbbeste' säk'
raste eller mest aristokratska av de stora må-
skincma men representeru onekligen en god
medelväg. Mellan mera extrema tlper.

Kort sltcciflkåtion:
Motor: TvåcylindriS toppventilmotor' Slegvo-

lym 646 cms (?0 X 84 mm)' Effekt 35 hk vid
5.?50 v/min. Kompression 6,5-1. Torsumps-
smörjning, Magnettåndning med automatisk
tändföFtällning.

Kraftöverföring: Flerskivig koppling. Fyrväx-
lad sepårat växeUåda. Utväxungar: l-an: U'41--
1; 2-an: 7,??-1; s-an: 5,36-l och 1-e^| 4'1b-1.
Varvtal vid ca 50 km/t på hö8stå växeln: 1.938

v/min.
Vikt: 191 kg motsvarande 5'61 kglhk'
Generalagents AB E. Fleron, Stockholm' Göte-

borg, Malmö'
Pris: 3.?15: - kr.

I stort sett kan Golden Flash-motorn
sägas vara mekaniskt tyst. Genom det
inbvgeda luftfiltret är även insugnings-
vinäf-väl dämpat och avgaserna blir
aldrig så högljudda att de är störande'
Undantag från dessa regler utgör motorn
när den år kall. Då hörs nämligen kolv-
spel och ventilslammer ganska tydligt.
Vä*"U,ådan iir inte hett tystgående.

Der tomplL,tr Goldea Flrchnotor3 I$
35 hk hsr föBctts ned en lnb gEil
luftlenalc aom etfekflvt dåDpår tn-
swnlngsbrusct. I)en syns flll hö8er,

Det specialkonstruerade navet på
Al0 nröjliggör, att ekrar med raka
ändar kan användas. Detta rrredfiir

ökad styrka och siikerhet.
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