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B.S.A. 250 cm 3 S.V.
Malli C 10 de Luxe

Moottori: 63 80 mm.; sivuventtiilit; täysin suojattu venttiilijärjes-
telmä; irroitettava sylinterikansi; Lucas 6-v. luotettava patterisytytys.

Runko: Vahvarakenteinen runko; etuhaarukka varustettu säädettävällä
iskunvaimentajalla; 9 Itr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop 3,00x19" ren-
kaat; 5 12' läpimittaiset jarrut.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä; 2,3 Itr. vetoinen öljysäiliö
yhdistetty bensiinisäiliöön.

Voimansiirto: 1/2 x.305" ketjut; etuketju toimii öljytiiviissä suojuk-
sessa; iskunvaimentaja koneakselissa; B.S.A :n 3-vaihteinen vaihdelaa-
tikko; jalkavaihde.

Varusteet: 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite automaattisella jännitteen
tarkastuslaitteella: sähkötorvi; täydellinen työkaluryhmä; Dunlop sa-
tula; Burgess ilmanpuhdistaja.

Ulkoasu: Musta; hopeanvärinen bensiinisäiliö; kultainen koristejuova
vanteissa sekä kaikki kirkkaat osat kromioidut.

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 12,350:



B.S.A. 250 cm 3 O.H.V.

Moottori: 63 80 mm.; kansiventtiilit; täysin suojattu venttii lijärjes-
telmä: automaattisella voitelulla; Lucas 6-v. luotettava patterisytytys.

Runko: Vahvarakenteinen runko; etuhaarukka varustettu käsin sää-
dettävällä iskunvaimentajalla; 9 Itr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop
Fort 3,00 20" renkaat; 5 1/2" läpimittaiset jarrut.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä; 2,3 Itr. vetoinen öljysäiliö
yhdistetty bensiinisäiliöön.

Voimansiirto: 1/2 .305" ketjut; etuketju toimii öljytiiviissä suojuk-
sessa; B.S.A:n 3-vaihteinen vaihdelaatikko; jalkavaihde; iskunvaimentaja
koneakselissa.

Varusteet: Kaasunsääto kierrettävällä kädensijalla; 6-v. Lucas sähkö-
valaistuslaite automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; Dunlop
satula; Burgess ilmanpuhdistaja; täydellinen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; hopeanvärinen bensiinisäiliö; keltainen koristejuova
vanteissa sekä kaikki kirkkaat osat kromioidut.

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 13,975:
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B.S.A. 2SO cm3 O.H.V.
Malli B 21 Standard

Moottori: 63 80 mm.; täysin suojattu kansiventtiilijärjestelmä; paine-
voitelu venttiilinvipuvarsiin ja nostajiin.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä; erillinen öljysäiliö satulan
alla.
Voimansiirto: 1/2:• .305" ketjut, etuketju toimii öljytiiviissä suojuk-
sessa; iskunvaimentaja koneakselissa; B.S.A :n 4-vaihteinen vaihdelaa-
tikko; jalkavaihde.
Runko: Kampikatnmiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla; 12,5 Itr. vetoi-
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Hinta ilman nopeusmittaria Mk 14,675:

nen bensiinisäiliö; Dunlop Forc 3,00 19" renkaat; 5 1/2" läpimittaiset
jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla; 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite
automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; hammaspyörävedolla toi-
miva magneetto, yhdistettyine latausdynamoineen; sähkötorvi; Terry
satula; täydellinen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; kromioidut
vanteet, kultaiset koristejuovat.



B.S.A. 250 cm3 O.H.V.
Malli

Moottori: 63 - 80 mm.; täysin suojattu kansiventtiilijärjestelmä; paine-"
voitelu venttiilin vipuvarsiin ja nostajiin.
Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
lan alla. e
Voimansiirto: 1/2 • .305" ketjut; etuketju toimii öljytiiviissä suojuk-
sessa; iskunvaimentaja koneakselissa; B.S.A :n 4-vaihteinen vaihdelaa-
tikko; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka
on varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla; 12,5 Itr. vetoinen

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 14,975:

bensiinisäiliö: Dunlop Fort 3,25 ■ 19" renkaat; 5 1/2" läpimittaiset jar-
rut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla: 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite
automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; hammaspyörävedolla toi-
miva magneetto, yhdistettyine latausdynamoineen; sähkötorvi; Terry
satula; täydellinen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; hopeanvä-
riset vanteet, musta koristejuova.

5



B.S.A. 350 cm3 S.V.
Malli B 23 Standard

Moottori: 71x88 mm.; kokonaan suojattu sivuventtiilijärjestelmä
irroitettava sylinterikansi; sylinterin sisäosa erikoisvalmisteinen.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä; erillinen öljysäiliö satu-
lan alla.

Voimansiirto: 1/2X.305" ketjut; etuketju toimii öljytiiviissä suojuk-
sessa; iskunvaimentaja koneakselissa; B.S.A:n 4-vaihteinen vaihdelaa-
tikko.
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Hinta ilman nopeusmittaria Mk 14,875: —

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka
varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla; 12,5 Itr. vetoinen
bensiinisäiliö; Dunlop Fort 3,25 X 19" renkaat; 5 1/2" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla; 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite
automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; hammaspyörävedolla toi-
miva magneetto yhdistettyine latausdynamoineen; sähkötorvi; Terry
satula; täydellinen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; hopeanvärinen, bensiinisäiliö; kultaiset koristejuovat
vanteissa; kaikki kirkkaat osat kromioidut.



B.S.A. 3SO cm3 S.V.
Haili B 23 de Luxc]

nen bensiinisäiliö; Dunlop Fort 3,25-19" renkaat; 5 1/2" läpimittaiset
jarrut.
Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kadensijalla; 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite
automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; hammaspyörävedolla toi-
miva magneetto yhdistettyine latausdynamoineen; sähkötorvi; Terry
satula; täydellinen työkaluryhmä.

Moottori: 71 88 mm.; kokonaan suojattu sivuventtiilijärjestelmä;
irroitettava sylinterikansi; sylinterin sisäosa erikoisvalmisteinen.
Voitelu: B.S.A :n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
lan alla.

Voimansiirto: 1/2 .305" ketjut; etuketju toimii öliytiiviissä suojuk-
sessa; iskunvaimentaja koneakselissa; B.S.A :n 4-vaihteinen vaihdelaatikko :
jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla; 13,5 Itr. vetoi-

Ulkoasu: Musta; hopeanvärinen bensiinisäiliö; kultaiset koristejuovat
vanteissa; kaikki kirkkaat osat kromioidut.

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 15,175:
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B.S.A. 350 cm O. H. V. Silver Star
Malli B 24

Moottori: 71 88 mm.; kansiventtiilit; erikoisesti tarkistettu; koko-
naan suojattu venttiilijärjestelmä; ilmakarkaistu sylinteri.
Voitelu: B.S.A :n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
lan alla.

Voimansiirto: Etuketju toimii öljy tiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaih-
teinen vaihdelaatikko; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksen-
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Hinta ilman nopeusmittaria Mk 17,680:

kiristäjällä; 13,6 Itr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop Fort renkaat, etu-
pyörässä 3,00x20" ja takapyörässä 3,25 x 19"; 7" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla, pikakaasumallia; hammaspyörä-
vedolla toimiva 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite yhdistettyine latausdyna-
moineen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkötorvi; Terry
satula; täydellinen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; kromioidut
vanteet; kaikki kirkkaat osat kromioidut.



B.S. A. 350 cm3 O.H.V. Competition
Malirß 25

Moottori: 71 88 mm.; kansiventtiilit; erikoisesti tarkistettu koko-
naan suojattu venttiilijärjestelmä; ilmakarkaistu sylinteri; ylöspäin tai-
vutettu pakoputki.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä; erillinen öljysäiliö satulan
alla.
Voimansiirto: Iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju toimii öljy-
tiiviissä suojuksessa; B.S.A.n 4-vaihteinen vaihdelaatikko; jalkavaihde

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko: etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksen-

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 19,650: —
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kiristäjällä; Dunlop Fort renkaat, etupyörässä 2,75x19" ja takapyörässä
4,00 -19"; 7" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla. pikakaasumallia; hammaspyörä-
vedolla toimiva 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite yhdistettyine latausdyna-
moineen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkötorvi; Terry
satula; täydellinen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; vanteet
sekä lokasuojat kromioidut.



B.S.A. 350 cm 3 O.H.V.
Malli B 26

Moottori: 71 88 mm.; kokonaan suojattu venttiilijärjestelmä.
Voitelu: B.S.A :n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
lan alla.
Voimansiirto: Iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju toimii öljy-
tiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaihteinen vaihdelaatikko; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka
varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksenkiristä-
jällä; 13,6 Itr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop Fort 3,25: 19" renkaat;
7" läpimittaiset jarrut.

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 15,925:
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Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla; hammaspvörävedolla toimiva
6-v. Lucas sähkövalaistuslaite, yhdistettyine latausdynamoineen; auto-
maattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkötorvi; Terry satula; täydelli-
nen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; kultaiset
koristejuovat.



B.S.A. 500 cm 3 S.V.
Maili M 20 Standard

Moottori: 82 <94 mm.; kokonaan suojattu sivuventtiilijärjestelmä;
irroitettava sylinterinkansi; sylinterin sisäosa erikoisvalmisteinen.
Voitelu: B.S.Am kuivakammiojärjestelm?. prillinen öljysäiliö satu-
lan alla.

Voimansiirto: Iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju toimii öljy-
tiiviissä suojuksessa; B.S.A :n 4-vaihteinen vaihdelaatikko; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksen-

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 17,750: —

kiristäjällä; 13,6 Itr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop Fort renkaat 3,00
20" etupyörässä ja 3,25-19" takapyörässä; 7" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla; hammaspyörävedolla toimiva
6-v. Lucas sähkövalaistuslaite, yhdistettyine latausdynamoineen; auto-
maattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkötorvi; Terry satula; täydelli-
nen työkaluryhmä.

Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu: hopean-
väriset vanteet.
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B.S.A. 500 cm3 S.V.
Malli M 20 de Luxe

Moottori: 82 94 mm.; kokonaan suojattu sivuventtiilijärjestelmä;
irroitettava sylin terikansi; sylinterin sisäosa erikoisvalmisteinen.
Voitelu: B.S.A :n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
an alla; öljypainemittari kojelaudassa.
Voimansiirto: Iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju toimii auto-
maattisesti täyttyvässä, öljytiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaihteinen
vaihdelaatikko; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksen-

kiristäjällä; nopeasti irroitettava takapyörä; 15,9 kr. vetoinen bensiini-
säiliö; Dunlop Fort 3,25-19" renkaat; 7" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
joustava ohjaustanko; kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla; hammas-
pyörävedolla toimiva 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite, yhdistettyine lataus-
dynamoineen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; bensiinisäiliöön
upotettu kojelauta; sähkötorvi; Terry satula; täydellinen työkaluryhmä.
Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; kromioidut
vanteet.
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Hinta ilman nopeusmittaria Mk 18,500: —



B.S.A. 600 cm3 S.V.
Malli M 21

Moottori: 82 112 mm.; kokonaan suojattu sivuventtiilijärjestelmä;
irroitettava sylinterikansi; sylinterin sisäosa erikoisvalmisteinen.
Voitelu: B.S.A :n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
lan alla; öljynpainemittari kojelaudassa.

Voimansiirto: Iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju toimii öljy-
tiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaihteinen vaihdelaatikko; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka
varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksenkiristäjällä;

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 18,800:

nopeasti irroitettava takapyörä; 15,9 Itr. vetoinen bensiinisäiliö; Ounlop
Fort 3,50-19" renkaat; 7" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpu haistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
joustava ohjaustanko; kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla; hammas-
pyörävedolla toimiva 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite, yhdistettyine lataus-
dynamoineen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; bensiinisäiliöön
upotettu kojelauta; sähkötorvi; Terry satula; täydellinen työkaluryhmä .
Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; kromioidut
vanteet.
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B.S.A. 500 cm 3 O.H.V.
Malli M 22

Moottori: 82 94 mm.; kokonaan suojattu kansiventtiilijärjestelmä
ilmakarkaistu sylinteri; painevoitelu venttiilinvipuvarsiin ja nostajiin

Voitelu: B.S.A :n kuivakammiojärjestelmä; erillinen öljysäiliö satu
lan alla; öljynpainemittari kojelaudassa.

kiristäjällä; nopeasti irroitettava takapyörä; 15,9 kr. vetoinen bensiini-
säiliö; Ounlop Fort 3,25 > 19" renkaat; 7" läpimittaiset jarrut.

Voimansiirto: Iskunvai mentaja koneakselissa; etuketju toimii öljy-
tiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaihteinen vaihdelaatikko.
Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksen-

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
joustava ohjaustanko; kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla; hammas-
pyörävedolla toimiva 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite, yhdistettyine lataus-
dynamoineen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; bensiinisäiliöön
upotettu kojelauta; sähkötorvi; Terry satula; täydellinen työkaluryhmä.
Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; krcmioidut
vanteet.
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Hinta ilman nopeusmittaria Mk 20,125:



B.S.A. 500 cm3 O.H.V. Silver Star
Malli M 23

Moottori: 82 94 mm.; täysin suojattu kansiventtiilijärjestelmä; eri-
koisesti tarkistettu; ilmakarkaistu sylinteri; painevoitelu venttiilivipu-
varsiin ja nostajiin.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
lan alla, öljynpainemittari kojelaudassa.

Voimansiirto: Iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju toimii öljy-
tiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaihteinen vaihdelaatikko, tavallista
leveämmillä hammaspyörinä; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajaMa ja ohjauksen-

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 21,250: —

kiristäjällä; nopeasti irroitettava takapyörä; 15,9 Itr. vetoinen bensiini-
säiliö; Dunlop Fort renkaat, 3,00; 20" etupyörässä ja 3,50:19" taka-
pyörässä; 7" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja:
joustava ohjaustanko; kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla, pikakaasu-
mallia; hammaspyörävedolla toimiva 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite. yhdts-
tettyine latausdynamoineen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite;
bensiinisäiliöön upotettu kojelauta; sähkötorvi; Terry satula; täydelli-
nen työkaluryhmä.
Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; kromioidut
vanteet.
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B.S.A. 500 cm 3 O.H.V. Gold Star
Malli M 24

Moottori: 82 94 mm.; täysin suojattu kansiventtiilijärjestelmä; eri-
koisesti valmistettu suurempia nopeuksia varten; Alumiininen sylinteri
ja sylinterikansi; teräksiset venttiili-istukat sekä erikoisvalmisteinen
teräshylsy sylinterissä.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä, erillinen öljysäiliö satu-
lan alla; öljynpainemittari kojelaudassa.

Voimansiirto: Iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju toimii öljy-
ciiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaihteinen vaihdelaatikko, tavallista
leveimmillä hammaspyörillä; jalkavaihde.

Runko: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaa-
rukka varustettu käsin säädettävällä iskunvaimentajalla ja ohjauksen-

kiristäjällä; nopeasti irroitettava takapyörä; 15,9 Itr. vetoinen bensiini-
säiliö; Dunlop Fort renkaat, 3,00:: 20" etupyörässä ja 3,50 >'19" taka-
pyörässä, 7" läpimittaiset jarrut.

Varusteet: Burgess ilmanpuhdistajalla varustettu Amal kaasuttaja;
joustava ohjaustanko; kaasunsäätö kierrettävällä kädensijalla, pikakaasu-
mallia; hammaspyörävedolla toimiva 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite,
yhdistettyine latausdynamoineen; automaattinen jännitteen tarkistus-
laite; bensiinisäiliöön upotettu kojelauta; sähkötorvi; Terry satula;
täydellinen työkaluryhmä.
Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu; kromioidut
vanteet.
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Hinta ilman~nopeusmittaria Mk 24,075: —



B.S.A. 1000 cm3 S.V. 2-syl.
Maili G 14

Moottori: 80 -90 mm.; koteloidut sivuventtiilit; irroitettavat sylinteri-
kannet; suuriläpimittainen kaasuttaja; erikoisen kestävät epäkeskot.

Voitelu: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä; mekaanisella kaksoispaine-
pumpulla jakopäässä; 2,3 Itr. vetoinen erillinen öljysäiliö, satulan alla;
pakkovoitelu suoraan kiertokankien laakereihin ja etum. sylinteriin;
öljynpainemittari bensiinisäiliössä.
Voimansiirto: 1/2" x.305" etuketju kokonaan koteloitu, takaketju
5/8:: 3/8"; iskunvaimentaja koneakselissa B.S.A:n 4-vaihteinen vaihde-
laatikko; kuiva-levykytkin. ,

Runko: Vahvarakenteinen, sivuvaunukäyttöä silmälläpitäen; ohjaus-
tanko värinänestäjällä; ohjauksenvaimentaja; 17 Itr. vetoinen bensiini-

Hinta ilman nopeusmittaria Mk 25,450: —

säiliö; Dunlop Fort renkaat 4,00 18"; 7" läpimittaiset jarrut; nopeasti
irroitettavat ja keskenään vaihdettavat pyörät; taitettava takalokasuoja.

Varusteet: B.S.A :n säätölaitteet ohjaustangossa; sytytys- ja kaasunsäätö
kierrettävällä kädensi jalla; lukittava etujarru; täydellinen työkaluryhmä;
suurikokoinen Terry satula; tavarateline vakiovarusteena tai haluttaessa
varaistuin; jalkalaudat; 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite automaattisella
jännitteen tarkistuslaitteella; sähkö-merkinantotorvi; bensiinisäiliöön
upotettu kojelauta; suojattu magneetto; suojuslevy kampikammion
alla; ilmanpuhdistaja.

Ulkoasu: Musta; bensiinisäiliö hopeanvärinen ja kromioitu, kromioidut
pyörän vanteet.
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L I SATA R PEITÄ

moottoripyöriin

Smith nopeusmittari N:o 479 Mk 845:—

Takatyyny malli B 2 » 275:—

Jalkatuet parempi laatu N:o 9133 » 102:—

Jalkatuet halvempi laatu N:o 9135 » 70:—
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jälleenmyyjiä Suomessa

Joensuu: Joensuun Auto Oy.
Jyväskylä: Are

Pori: Urheiluliike Risto Pälsi
Riihimäki: Riihimäen Autohuolto
Rovaniemi: Aarne Ahon Autoliike
Savonlinna: Savonlinnan Autokoulu ja
Konekorjaamo

Kajaani: Blomqvistin Autoliike
Kokkola: Emil Kjellman
Kotka: Kotkan Autotuonti Oy.
Kouvola: Kouvolan Auto Oy.
Kuopio: Savon Autovaruste Oy.
Lahti: Lahden Auto Oy.

Seinäjoki: L. Koiviston Autoliike
Tampere: Pirkkalanmaan Auto Oy.
Turku: Turun Pyöräkellari

Lappeenranta: Talvenheimon Autoliike
Lohja: Sähkö- ja Vesijohtoliike A. Mäki
Loviisa: Ab. Lovisa Auto Oy.

Vaasa: Oy. Vaasan Autotarvike Ab.
Varkaus: Varkauden Kello ja Kulta Oy
Viipuri: Moottori-Urheilu Oy.

Oulu: Oulun Autoliike Ähtäri: Ähtärin Ajokaluliike
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City Kauppakuja. Puh. sarja 20 251.

Paikallisedustaja:
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