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B.&A
astuu pitkän askeleen

eteenpäin
B. S.A. joka je monen vuoden aikana on joh-
tanut moottoripyörä teollisuutta Englannissa,
ottaa pitkän askeleen eteenpäin vuonna 1 937.

B. S. A. on saavuttanut johtavan asemansa ja
voinut pitää sen, ottamalla aina huomioon
moottoripyörää käyttävän yleisön vaatimuksia
mitä koskee varusteita, hintaa, ja huoltoa
vielä ostonkin jälkeen.
,-gpPgy
Vuonna 1937 B.S.A. tarjoaa valikoiman mallia
jotka kokonaan asettavat entiset moottori-

, pyörät varjoon, ja jotka kohtuulisine hintoi
neen, hauskempineulkomuotioneen ja yhä huo-
lellisimpine valmistustarpeineen, edelleenkin
lujittaa B.S.A:n asemaa teollisuutta johtavana.



B. S.A. 250 cm S.V. malli B 20 7 h.v
MOOTTORI: 63x80 m/m. sivu venttiilit; uutta tyyppiä; kokonaan suojattu

venttiili järjestelmä.
VOITELU: B.S.A. kuivakammiojärjestelmä erillisellä öljysäiliöllä satulan alla

(2,3 ltr).
VOIMANSIIRTO: >/ 2 "X.305" ketjut; iskunvaimentaja koneakselissa, etuketju

toimii automaattisesti täyttyvässä, öljytiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaih-
teinen vaihdelaatikko.

RUNKO: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko, etuhaarukka va-
rustettu säädettävillä iskunvaimentajilla; 12,5 ltr. vetoinen bensiinisäiliö;
Dunlop Fort renkaat 3,00x19"; 5V2 1' läpimittaiset jarrut.

VARUSTEET: Käsinkierrettävä kaasunsäätölaite; 6-v. Lucas sähkö-valaistus-
laite; hammaspyörävedolla toimiva magneetto yhdistettyine latausdynamoi-
neen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkö-merkinantotorvi;
Terry satula; täydellinen työkaluryhmä; ilman puhdistaja: tavarapidin
tai varaistuin, toimitamme erikoistilauksella.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; vihreä bensiinisäiliö; kvomioitu bensiinisäi-
liö erikoistilauksella. Akselien väli 52", korkeus maasta 4 7/s", satulan
korkeus 28V2".

Hinta Smk. 11,750:—
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B. S. A. 250 cm O. H.V. Urheilu malli 821 11 h.v
MOOTTORI: 63x80 m/m, kansiventtiilit; yksipakoputkeinen, uutta tyyppiä,

kokonaan suojattu Tentiilijärjestelmii.
VOITELU: B.S.A. kuivakammiojärjestelmä erillisellä öljysäiliöllä satulan alla

(2,3 Hr.).
VOIMANSIIRTO: VV X. 305" ketjut; iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju

toimii automaattisesti täyttyvässä, öljytiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaih-
teinen vaihdelaatikko.

RUNKO: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka va-
rustettu käsin säädettävillä iskunvaimentajilla; 12,5 ltr. vetoinen bensiini-
säiliö; Dunlop Fort renkaat 3,00X19"; SVs" läpimittaiset jarrut.

VARUSTEET: Käsin kierrettävä kaasunsäätölaite; 6-v. Lucas Kähkö-valaistus-
laite; hammaspyörävedolla toimiva magneetto yhdistettyine latausdyna-
moineen; automaattinen jännitteen tarkistu&laite; sähkö-meikinantotorvi:
asetettava Terry satula; täydellinen työkaluryhmä; ilman puhdistaja; tava-
rapidin tai varaistuin, toimitamme erikoistilauksella.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; bensiinisäiliö kromioitu ja vihreä. Akselien
väli 52", korkeus maasta 4'/»", satulan korkeus 2ZW .

Hinta Smk. 12.500:—
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B.S.A. 250 cm O.H.V. Empire Star malli 822 13 hy
MOOTTORI: 63x80 m/m; kansiventtiilit; yksi pakoputkinen; erikoisesti tar-

kistettu; uutta tyyppiä, kokonaan suojattu venttiilijärjestelmä ja ilma-
karkaistu terässylinteri. Alespäin taivutettu pakoputki vakiovarusteena, ylös-
päin taivutettu haluttaessa.

VOITELU: B.S.A. kuivakammiojärjestelmä erillisellä öljysäiliöllä satulan alla
(2,3 ltr.).

VOIMANSIIRTO: y2 "X.305" ketjut; iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju
toimii automaattisesti täyttyvässä, öljytiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaih-
teinen vaihdelaatikko; jalkavaihde.

RUNKO; Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka va-
rustettu käsin säädettävillä iskunvaimentajilla; 12.5 ltr. vetoinen bensiini-
säiliö; ohjauksen vaimentaja; Dunlop Port renkaat 3,00x20" etupyörässä ja

takayörässä; s'/2
" läpimittaiset jarrut.

VARUSTEET: Käsin kierrettävä kaasunsäätölaite; 6-v. Lucas sähkövalaistus-
laite; hammaspyörä vedolla toimiva magneetto yhdistettyine latausdynamoi-
neen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkö-merkinantotorvi;
asetettava Terry satula; lukittava etupyörän jarru; täydellinen työkalu-
ryhmä; ilman puhdistaja; tavarapidin tai varaistuin toimitamme erikois-
tilauksella.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja Empire Star vihreä bensiinisäiliö;
kromicidut pyörän vanteet. Akselien väli 52". korkeus maasta 4%", satu-
lan korkeus 28V2". Hinta Smk. 13,850:—
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B. S. A. 350 cm S.V. malli B 23 10 h.v.

VOITELU: B.S.A. kuivakammiojärjestelmä erillisellä öljysäiliöllä satulan alla
(2,3 ltr.).

MOOTTORI: 71x80 m/m. sivuventtiilit; uutta tyyppiä, kokonaan suojattu vent-
tiilijärjestelmä.

VOIMANSIIRTO: V 2" X . 305" ketjut; iskunvaimentaja koneakselissa; etuketju
toimii automaattisesti täyttyvässä, öljytiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaih-
teinen vaihdelaatikko.

RUNKO: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka va-
rustettu säädettävillä iskunvaimentajilla; 12,5 ltr. vetoinen bensiinisäiliö;
Uunlop Port renkaat 3,25—-19"; 5V2" läpimittaiset jarrut.

VARUSTEET: Käsin kierrettävä kaasunsiiätölaite; 6-v. Lucas sähkö-valaistus-
laite; hammaspyörävedolla toimiva magneetto yhdistettyine latausdyna-
moineen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkö-merkinantotorvi;
Terry satula; täydellinen työkaluryhmä; ilman puhdistaja; tavarapidin tai
varaistuin, toimitamme erikoistilauksella.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; vihreä bensiinisäiliö; kromioitu bensiinisäiliö
erikoistilauksella. Akselien väli 52", korkeus maasta 4%", satulan korkeus
28Vä".

Hinta Smk. 13,000:—
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B.S.A. 350 cm O.H.V. urheilumalli malli 826 16 hy.
MOOTTORI: 71x88 m/m. kansiventtiilit, yksi pakoputkinen, uutta tyyppiä,

kokonaan, suojattu venttiilijärjestelmä. Kaksi pakoputkea, ylöspäin tai-
vutettuina erikoistilauksesta.

VOITELU: B.S.A. kuivakammiojärjestelmä erillisellä öljysäiliöllä satulan alla
(2,3 ltr.).

VOIMANSIIRTO: V 2" X . 305" etuketju, WxW takaketju; iskunvaimentaja
koneakselissa; etuketju toimii automaattisesti täyttyvässä öljytiiviissä suo-
juksessa, B.S.A:n 4-vaihteinen vaihdelaatikko.

RUNKO: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka va-
rustettu säädettävillä iskunvaimentajilla; 12,5 ltr. vetoinen bensiinisäiliö;
Dunlop Fort renkaat 3,00x19"; takapyörän jarrurumpu 7" ja etupyörän
s'/2" läpimittainen.

VARUSTEET: Käsin kierrettävä kaasunsäätölaite; 6-v. Lucas sähkövalaistus-
laite; hammaspyörä vedolla toimiva magneetto yhdistettyine latausdynamoi-
neen; automaattinen jännitteen tarkistuslaite, sähkö-merkinantotorvi; ase-
tettava Terry satula; täydellinen työkaluryhmä; ilman puhdistaja; tavara-
pidin tai varaistuin, toimitamme erikoistilauksella.

ULKOASU: Musta ja kromioitu, kromioitu ja vihreä bensiinisäiliö. Akselien
väli 52", korkeus maasta 4 7 8", satulan korkeus 28V2".

Hinta Smk. 13,600:—
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B.S.A. 350 cm O.H.V. Empire Star malli 824 18hy.
MOOTTORI: 71x88 m/m. kansiventtiilit: yksipakoputkinen; erikoisesti tarkis-

tettu; uutta tyyppiä, kokonaan suojattu venttiilijärjestelmä Ja ilma-kar-
kaistu terässylinteri. Alespäin taivutettu pakoputki vakiovarusteena, kahdella
ylöspäin taivutetulla pakoputkella erikoistilauksesta.

VOITELU: B.S.A. kuivakammiojärjestelmä erillisellä öljysäiliöllä satulan alla
(2,3 ltr.).

VOIMANSIIRTO: Va" X . 305" etuketju, %"xV*" takaketju: iskunvaimsntaja
koneakselissa; etuketju toimii automaattisesti täyttyvässä öijytiiviissä suo-
juksessa; B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko; jalkavaihde.

RUNKO: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka va-
rustettu säädettävillä iskunvaiinentajilla; 12,5 ltr. vetoinen bensiinisäiliö;
ohjauksen kiristäjä; Dunlop Fort renkaat 3,00x20" etupyörässä. 3,25x19"
takapyörässä; takapyörän jarrurumpu 7" ja etupyörän s'/2

" läpimittainen.
VARUSTEET: Käsinkierrettävä kaasunsäätölaite, pikakaasumsllia; 6-v. Lucas

sähkö-valaistuslaite; hammaspyörävedolla toimiva magneetto yhdistettyine
latausdynamoineen: automaattinen jännitteen tarkistuslaite; sähkötorvi; lu-
kittava etujarru; asetettava Terry satula, täydellinen työkaluryhmä; taka-
satula; ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja Empire Star vihreä bensiinisäiliö;
kromioidut pyöränvanteet. Akselien väli 52", korkeus maasta 4Vs". satulan
korkeus 28Vi".

Hinta Smk. 15.200:—
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B.S.A. 350 cm O. H.V. kilpailumalli malli 825 18hv.
MOOTTORI: 71X88 m/m. kansiventtiilit; yksipakoputkinen; erikoisesti tarkts-

tettu; uutta tyyppiä, kokonaan suojattu venttiilijärjestelmä ja ilma-kar-
kaistu terässylinteri; ylöspäin taivutettu pakoputki lieriömallisella äänenvai-
mentajalla. Kahdella yöspäintaivutetulla pakoputkella erikoistilauksesta.

VOITELU: B.S.A. kuivakammiojärjestelmä erillisellä öljysäiliöin satirian alla
(2,3 Hr.).

VOIMANSIIRTO: V 2" x . 305" etuketju; s /a "xVt" takaketju; iskunvaimentaja
koneakselissa: etuketju toimii automaattisesti täyttyvässä öljytiiviissä suo-
juksessa: B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko; jalkavaihde.

RUNKO: Kampikammiota suojaava vahvarakenteinen runko; etuhaarukka va-
rustettu säädettävillä iskunvaimentajilla; 12,5 ltr. vetoinen bensiinisäiliö;
ohjauksen kiristäjä; ohjauksen valmentaja; Dunlop kilpailurenkaat 2,75 —

21" etupyörässä, 4,00 —18" takapyörässä; takapyörän jarrurumpu 7" ja etu-
pyörän 5Va" läpimittainen.

VARUSTEET: Käsinkierrettävä kaasunsäätölaite. pikakaasumallia: 6-v. Lucas
sähkö-valaistuslaite; hammaspyörävedolla toimiva magneetto yhdistettyine
latausdynamoineen; automaattinen Jännitteen tarkastuslaite; sähkötorvi; lu-
kittava etujarru; asetettava Terry satula, täydellinen tjökaluryhmä; taka-
satula; ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja Empire Star vihreä bensiinisäiliö;
kromioidut pyöränvanteet, lokasuojat, ketjunsuojus, pyörän navat, jarru-
rummut ja niihin kuuluvat osat. Akselien väli 52", korkeus maasta 4 7/b",
satulan korkeus 28Vb". Hinta Smk. 16,900:—



B. S. A. 500 cm3

O.H.V. EMPIRE STAR
MALLI M 23 28 h.v.

Hinta Smk. 19,800:—

MOOTTORI: 82x94 m/m. kansiventtiilit: yksipakoputkinen; erikoisesti tarkistettu; uutta tyyppiä, kokonaan suojattu
venttiilijärjestelmä ja ilma-karkaistu sylinteri. Kahdella ylöspäin taivutetulla pakop itkella erikoistilauksesta.

VOITELU: B.S.A:n kuivakammio järjestelmä, 3>/2 Itr. vetoinen öljysäiliö, pakkovoitelu kuneakselin laakereihin Ja kansi-
venttiilikappaan; voitelun tarkistuslaite bensiinisäiliössä.

VOIMANSIIRTO: Vb" X .305" etuketju; 5 /a"xVt" takaketju; iskiuivaimentaja koneakselissTi; etuketju toimii auttomaattisesti
täyttyvässä öljytiiviissä suojuksessa; B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko; jalkavaihde.

RUNKO: Kampikammiota suojaava, vahvarakenteinen runko; joustava ohjaustanko; 16 Itr. vetoinen bensiinisäiliö; Dun-
lop Port renkaat 3,25—19" takapyörässä ja 3,00—20" etupyörässä; jarrut 7" läpimitalla ja 13/«"l 3/«" leveät; irroitettava
takalokasuoja; ohjauksen vaimentaja; nopeasti irroitettava takapyörä; nopeasti säädettävä iskunvaimentaja etuhaaru-
kassa.

VARUSTEET: Ohjaustanko varustettu B.S.A:n erikoisilla säätölaitteilla; kiipailu-mallinen, käsinkierrettävä pikakaasu; lu-
kittava etujarru; täydellinen työkaluryhmä; takaistuin; G-v Lucas valaistuslaite automaattisella jännitteen tarkastus-
laitteella; kojelauta upotettu bensiinisäiliöön; sähkö-merkinantotorvi; asetettava satula; ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja Empire Star vihreä bensiini säiliö; kromioidut pyörän vanteet. Akselien väli
54"; korkeus maasta 4%"; satulan korkeus 2SW.
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B. S. A. 350 cm O.H.V. De Luxe malli M 19 17 hv
MOOTTORI: 68,8x94 m/m. kansiventtiilit; yksipakoputkinen; erikoisesti tarkis-

tettu; uutta tyyppiä, kokonaan suojattu venttiilijärjestelmä ja ilma-kar-
kaistu terässylinteri. Kahdella ylöspäin taivutetulla pakoputkella erikois-
tilauksesta.

VOITELU: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä, 3Vs Hr. vetoinen öljysäiliö, pakko-
voitelu koneakselin laakereihin ja kansiventtiilikoppaan; voitelun tarkia-
tuslaite bensiinisäliössä.

VOIMANSIIRTO: WX . 305" etuketju; 5/s"X IA" takaketju; iskunvaimentaja
koneakselissa; etuketju toimii automaattisesti täyttyvässä öljytiiviissä suo-
juksessa; B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko.

RUNKO: Knmpilcammiota suojaava vahvarakenteinen runko; joustava ohjaus-
tanko; 14 ltr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop Fort renkaat 3,25—19"; jar-
rut 7" läpimitalla ja 1%" leveät; irroitettava takalokasuoja; ohjauksen
valmentaja; nopeasti Irroitettava takapyörä, nopeasti säädettävä iskunvai-
mentaja etuhaarukassa.

"VARUSTEET: Ohjaustanko varustettu B.S.A:n erikoisilla säätölaitteilla; käsin-
kierrettävä kaasunsäätö; lukittava etujarru; täydellinen työkaluryhmä;
6-v. Lucas valaistuslaite automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; koje-
lauta upotettu bensiinisäiliöön; sähkö-merkinantotorvi; asetettava satula;
ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja vihreä bensiinisäiliö. Akselien
väli 54": korkeus maasta 4%"; satulan korkeus 28Vi".

Hinta Smk. 17.800:-
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B. S.A. 500 cm S.V. malli M 20 1 3 hv
MOOTTORI: 82x94 m/m; kokonaan suojatut sivuventtiilit; korkeatehoinen

sylinterin kansi, joka on irroitettava.
VOITELU: B.S.A:n kuivakammio järjestelmä; ZV2 liLr. vetoinen öljysäiliö:

pakkovoitelu koneakselin laakereihin; voitelun tarkistuslaite bensiinisäiliössä.
VOIMANSIIRTO: V2" X . 305" etuketju: WXVt" takaketju; iskunvaimentaja

koneakselissa; etuketju toimii automaattisesti täyttyvässä öljytiiviissä suo-
juksessa; B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko.

RUNKO: Kampikammiota suojaava, vahvarakenteinen runko; joustava ohjaus-
tanko; 14 ltr. vetoinen bensiinisäiliö: Dunlop Fort renkaat 3,25—19"; jar-
rut 7" läpimitalla ja 1%" leveät: irroitettava takalokasuoja; ohjauksen
vaimentaja; ropeasti irroitettava takapyörä, nopeasti säädettävä iskunvai-
mentaja etuhaarukassa.

VARUSTEET: Ohjaustanko varustettu B.S.A:n erikoisilla säätölaitteilla; käsin-
kiexrettävä kaasunsäätö; lukittava etujarru: täydellinen työkaluryhmä;
6-v. Lucas valaistuslaite automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; koje-
lauta upotettu bensiinisäiliöön; sähkö-merkinantotorvi; asetettava satula;
ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja vihreä bensiinisäiliö. Akselien
väli 54"; korkeus maasta satulan korkeus 28Va".

Hinta Smk. 17,600:—



B. S. A. 600 cm S.V. malli M 21 14 h.v.
MOOTTORI: 85x105 m/m.; kokonaan suojatut sivu Venttiilit; korkeatehoinen

sylinterin kansi, joka on irroitettava.
VOITELU: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä, 3V2 ltr. vetoinen öljysäiliö, pakko-

voitelu koneakselin laakereihin; voitelun tarkistuslaite bensiinisäiliössä.
VOIMANSIIRTO: WX .305" etuketju; %"X'/i" takaketju; iskunvaimentaja

koneakselissa; etuketju toimii automaattisesti täyttyvässä öljytiiviissä suo-
juksessa; B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko; käsivaihde.

RUNKO: Kampikammiota suojaava, vahvarakenteinen runko; joustava ohjaus-
tanko; 14 ltr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop Fort renkaat 3,50—19"; jar-
rut 7" läpimitalla ja 1%" leveät; irroitettava takalokasuoja; ohjauksen
vaimentaja; nopeasti irroitettava takapyörä; nopeasti säädettävä iskunvai-
mentaja etuhaarukassa.

VARUSTEET: Ohjaustanko varustettu B.S.A:n erikoisilla säätölaitteilla; käsir-
kierrettävä kaasunsäätö; lukittava etujarru; täydellinen työkaluryhmä:
6-v. Lucas valaistuslaite automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; koje-
lauta upotettu bensiinisäiliöön; sähkö-merkinantotorvi; asetettava satula:
ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja vihreä bensiinisäiliö. Akselien
väii 54"; korkeus maasta 4s /n"; satulan korkeus 2ZW .

Hinta Smk. 18.50C: —
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B. S. A. 500 cm O.H.V. Urheilu maili M22 23 hv.
MOOTTORI: 82x94 m/m.; kansiventtiilit; yksipakoputkinen; erikoisesti tarkis-

tettu; uutta tyyppiä, kokonaan suojattu venttiilijärjestelmä ja ilma-kar-
kaistu terässylinteri. Alespäin taivutettu pakoputki vakiovarusteena. Kahdella
ylöspäin taivutetulla pakoputkella erikoistilauksesta.

VOITELU: B.S.A:n kuivakammiojärjestelmä, 2V2 ltr. vetoinen öljysäiliö; pakko-
voitelu koneakselin laakereihin ja kansiventtiilikoppaan; voitelun tarkis-
tuslaito bensiinisäiliössä.

VOIMANSIIRTO: Va" X . 305" etuketju; W Y.V*" takaketju; iskunvaimentaja
koneakselissa; etuketju toimii automaattisesti täyttyvässä öljytiiviissä suo-
juksessa; B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko; jalkavaihde.

RUNKO: Kampikammiota suojaava, vahvarakenteinen runko; joustava ohjaus-
tanko; 14 ltr. vetoinen bensiinisäiliö; Dunlop Port renkaat 3,25—19"; jar-
rut 7" läpimitalla ja ]%" leveät; irroitettava takalokasuoja; ohjauksen
valmentaja; nopeasti irroitettava takapyörä: nopeasti säädettävä iskun-
vaimentaja etuhaarukassa.

VARUSTEET: Ohjaustanko varustettu B.S.A:n erikoisilla säätölaitteilla; käsin-
kierrettävä kaasunsäätö; lukittava etujarru; täydellinen työkaluryhma;
6-v. Lucas valaistuslaite automaattisella jännitteen tarkistuslaitteella; koje-
lauta upotettu bensiinisäiliöön; sähkö-merkinantotorvi; asetettava satula;
ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja vihreä bensiinisäiliö. Akselien
väli 54"; korkeus maasta 4 S 'B "; satulan korkeus 28V2".

Hinta Smk. 18.500:—
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B.S.A. 750 cm O.H.V. 2-syl. 13 29 hv
MOOTTORI: 71X94>/2 m/m. 2-sylinterinen; kansiventtiilit; jakopää neljällä

epäkeskolla; välittömästi toimivat venttiilin nostotangot.
VOITELU: Kuivakammio järjestelmä; mekaaninen kaksoispumppu jakopäässä;

erillinen 2,3 ltr. vetoinen öljysäiliö; painevoitelu suoraan koneakselin laa-
kereihin ja kansiventtiilikoppaan; öljypainemittari.

VOIMANSIIRTO: Vs" X . 305" etuketju, kokonaan suojattu ja automaattisesti
voideltu; %x%" takaiketju; iskunvaimentaja koneakselissa; kuiva-levy kyt-
kin; B.S.A:n 4-vaiht. vaihdelaatikko; jalkavaihde.

RUNKO: Etuputki kaksinkertainen; yläkappale erikoisvahvikkeilla: valmiiksi
sovitettu sivuvaunukiinnikkeitä varten; voimakas etuhaarukka: värinän
estäjillä varustettu ohjaustanko; bensiinisäiliö 17 litr. vetoinen; Dunlop
Fort renkaat 4,00—18; 7X1%" jarrut; bensiinihana varustettu kaksoissul-
kijalla: taitettava takalokasuoja; ohjauksen vaimentaja; nopeasti irroitet-
tavat ja keskenään vaihdettavat pyörät; helposti säädettävä iskunvaimen-
taja etuhaarukassa.

VARUSTEET: B.S.A:n säätölaitteet ohjaustangossa: käsin kierrettävä sekä kaa-
sun- että sytytyksen säätö; lukittava etujarru; täydellinen työkaluryhmä;
suurikokoinen »Terryx-satula; varaistuin vakiovarusteena tai haluttaessa
tavarateline; 6-v. Lucas sähkövalaistuslaite automaattisella jännitteen tar-
kistuslaitteella; sähkö-merkinantotorvi; kojelauta upotettu bensiinisäiliöön;
suojuslevy kampikammion alla; ilman puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja vihreä bensiinisäiliö. Akselien
väli 59 '; korkeus maasta 4%"; satulan korkeus 28".

16
Hinta Smk. 23,100:—
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B.S.A. 1000 cm S.V. 2-sylint. malli Gl4 25 h v
MOOTTORI: Sylinterin läpimitta 80 m/m; iskun pituus 93 m/m: koteloidut

sivuventtiilit; korkeatehoinen irroitettava sylinterikansi; suuriläpimittainen
kaasuttaja; erikoisen kestävät epäkeskot.

VOITELU: Kuivakammiojärjestelmä; mekaanisella kaksoispainepumpulla jako-
päässä; erillinen 3 ltr.-vetoinen öljysäiliö satulan alla; painevoitelu suoraan
kiertokangen laakereihin ja etum. sylinteriin; öljynpainemittari bensiini-
säiliössä.

VOIMANSIIRTOLAITTEET: B.S.A. nelivailiteinen vaihdelaatikko, etuketju W
X .305", kokonaan koteloitu ja automaattisesti voideltu, takaketju %x%'V
iskunvaimentaja koneakselissa, kuivalamelli kytkin.

RUNKO: Vahvarakenteinen, sivuvaunun käyttöä silmälläpitäen; sivuvaunun
kiinnikkeet sekä oikealla että vasemmalla puolella; 17 litr. vetoinen ben-
siinisäiliö; 2 ltr. vetoinen öljysäiliö; Dunlop Fort renkaat 4,00—19; 7" Jar-
rut; nopeasti irroitettavat pyörät ja keskenään vaihdettavat; taitettava
takalokasuoja; ohjauksen valmentaja; ohjaustanko värinän estäjällä.

VARUSTEET: B.S.A. säätölaitteet ohjaustangossa; käsin kierrettävä sekä kaa-
sun- että sytytyksen säätö; lukittava etujarru; täydellinen työkaluryhmä;
suurikokoinen »Terry»-satula: tavarateline vakiovarusteena tai haluttaessa
varaistuin; jalkalaudat; 6 v. Lucas sähkövalaistuslaite automaattisella
jännitteen tarkistuslaitteella: sähkö-merkinantotorvi; kojelauta upotettu
bensiinisäiliöön; suojattu magneetto; suojuslevy kampikammion alla; ilman,
puhdistaja.

ULKOASU: Musta ja kromioitu; kromioitu ja vihreä bensiinisäiliö. Akselien
väli 59'; korkeus maasta 4W; satulan korktus 28". Hinta Smk. 23,100: —



Uusi 500 cm < kan-
si venttiilimoottori.

Huomatkaa kuinka
koko kansiventtiili-
järjestelmä, myös
venttiilit, on suojattu.
Samaten jakopää ja
magneeton käyttö-
pyörät. Öljysäiliö ei
enään ole yhteen-
rakennettu kampi-
kammion kanssa.
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D. b. A. jälleenmyyjiä Suomessa:

Joensuu: Joensuun Auto Oy.,
Jyväskylä: Keski-Suomen Auto,
Kajaani: Blomqvistin Autoliike,
Kotka: Kotkan Autotuonti Oy.,

Kouvola: Kouvolan Auto Oy.,
Kuopio: Savon Autovaruste Oy.,
Lahti: Autovaruste,
Lappeenranta: Talvenheimon Autoliike,

Lovisa: Ab. Lovisa-Auto Oy.,
Oulu: Oulun Autoliike,
Pori: Urheiluliike Risto Pälsi,

Riihimäki: Riihimäen Autohuolto,
Rovaniemi: Aarne Ahon Autoliike
Savonlinna: Savonlinnan Autokoulu

ja Konekorjaamo
Seinäjoki: L Koiviston Autoliike,
Tampere: Pirkkalanmaan Auto Oy.,

Turku: Turun Pyöräkellari,
Vaasa:Oy.VaasanAutotarvikeAb.,

Varkaus: Varkauden Kello ja
Kulta Oy,

Viipuri: Moottori-Urheilu Oy.
Ähtäri: Ähtärin Ajokaluliike.
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