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7' BSA-bladet "'-'-- ------------l
BsA-bladet utkommer trled 4 nummer per år. lill stor del görE dm m€d hjåilp av medlemmamaB insiinda
beråttelsd På BsA-torget Ifu alla medlenrrrar armquera fritt, För€tag kan numeIa oclcå ffmonsera mot
betalning. Fik prcnumeration kontal{å Svenska BSA lcubben. Bilder eller aftrat materiel som du låter oss
anv:inda f& du givetvis tjllbata. Mahriåt skickår til Susånne Griffhr

Ansvarig utgivar€i Johan Johansson lel Cr300-733 26

F&etagsarmonser: Anette l€rmarbson tel 0300-440 60

Redaktör Susanne Griffin, Li a Alften 444 446 91 Alvhs! T€l 0303-33 61 5t (""9 
"j 
*Tgg ,19 j
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Svmska BSAKlubbm iir m ideell f&€ning som arbetar f&attBar a inhBs€rade o.hbevara BsAMotonyklar.
Cer också ut tidskiften BsA-bladet. hfomåtionom klubben Iås genom Svenska BSAKIubben, Drothringgatan
68 4?"4 33 Kmgsbacka tel0300-733 26.

Medlemsskap året ut odr för hela 195 €lhålls g€nom a$ 1701 b€falas in på antingen vårt POSTGIRO 479 78
4!4 eUer BANKGIRO 5428-7552. Avgifben giilerper kälender&. Familjemedlemrskap inneb?h att man erhåller
ett eget medlemsnumer och ölTiga förmåner för medleosrar. Dock får man bara ett ex av BsA-bladet per

L

Iamilj. Kostnad€n för lamiljem€dlem äi! Iör niirarande 60r per åi. I
. Adr€ssiindringar_och medlemsiit€nden via kas.*iren Monica Ande$son, Hanekull€vägm 1{ 231 95 Trelle ;Eu,:1ry931-- ---------J

7 F örsiikringailBesiktningsmän
Adre$: Gdstalohansson (huvudarsvarig)Guldpbbegatan 3 G 431 33 Kungsback4 tel kvälstid 03dll24 59 (g tisdagar).

BolebySd: Jönköping: Sandheml
Svenolof Gr$tålrsorr tel03$28 8193 Svenolof Lindåket td 03G17 69 60 B€n$Olof Karlssoa tel051ffi1 n

Getinge Måltrltiiping: Eto.kholm:
Kister Nilsso& tel 03S549 26 Cai Cunnåi Liiweslrånd, tel 0157-m2 4l Tornas Eklund, tel 08-68 10 923
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Presstopp

förru 4/94
är 1.8 novemberordföI.nde,

Ansvarig utgivare
fohan Johansson

Dothinggatan 6 B
4?"4 33 Kungsbackå

Tel 0300-733 25

vice Ordfihånde,
fidningsdistribution

P€r Rg'€I
Varmblodsgatan 2 C

431 62 Mölndd
Tel031-27 19 24

S€kreteaare,
Annonsansvarig

Anette l,smartsson
Fagared 4415, 430 31 Åsa

T€1030M40 60

Vic€ Sekreterar€,
Regalia och PR

Elisabelh Faiie$son
Margareteberg

310 40 Harplinge
Tel 03S505 62

Ka$ör,
M€dlemsr€8ister

Monica Andersson
Hanekulevägen 14 Alslad

231 95 TPlleborg
Tel04048 52 54

Redaktiit
Susanne Griffin

Iillå Alfh€m {473
446 9l AlvheEr

Tel 030&33 61 51

Ledåmöter
(fdster Alvin
T€I03141 79 m

Mats Karlsson
Tel 031-56 55 22

oskar Äterlund
Te1 031- 93 56 29

Jactm:irke 30:- Emaljmårke
IcisterdekåI2 st 15:- SlipshåIarc

Tfhirt storlek L-XL, XXL

B€stiillning sker g€nom iruätlning pä
POsTGIRO 479 78 424 eller

BANKGTRO 5428-7552.
Glöm inte tala om vad du vill ha.

Skån€: Vallentuna:
Helen Brunstorp Roger Ohk3on
Tel04O,E314 Tel08-511 78 34r

Getinge Älenberga:
Krister Nilsson Svm-Ale Skoglund
Te103t54926 Tel08-540 23 939

Sigtonå:
Jan Nikamo

Tel 0&592 52 213

Om du behöver information om din BSA eller en modell du är intresserad av kan du
kontakta någon av våra modellspecialister.

Förkrigsrnaskiner
M20,tvt2L
Gold Star, B33, A10
450,465 tom -70
A50, A65 efter -70
850
A75 Rocket III

Srme Sandshöm tel 0300441 70

Morgan Johansson tel03l36 36 37
Gösta Johansson tel 0300-124 59 kviillar kl 21-22 E nsdagar
Håkan Ceme tel 0411400 12
Robert Hortans tel 040-18 65 31

Lars Svanberg tel 031-93 6218
Bo Hagman tel 0380-751 17
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lite Shandy. Nuhardet dock
hiint ait lag har låirt mig att
tvcka om öl (fantastiskt).
Hemresan var således full-
packad med öl och kakor

Fömtom semesterresan så
varvipå BSA-campen i Ban-
keryd (defta skriver Johan
mer om). Och sedan var det
givetvis Britarmia Rallyt i
Riittvik. Himla kul hade vi
och många BSA-medlem-
mar var där För min bakdel
var det lite långt aft köra
men det var vfut besväret.
Min kiiresia och "v?ininnan"
var reskamrater odr för'Viin-
innan" blev detta verKigen
en positiv upplevelse då det
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Ordföranden har ordet..,.
En fantastiskt fin sommar
har nu börjat svalna bort.
Det var länge sedan så lite
regn föll, och mot alla odds
även under Juli.

Jag hoppas att många hör-
sammar redaktionens efter-
lysande av material som Du
själv skrivit och såinder in till
BSA Bladet. Det är ju me-

En engelsk sommar
Såvar det dags igen förnåg-
ra rader Säsongen började
bra med ett inhessant inköp.
En hoj av engelskt ursprung
i bästa skick med halloruöd
utshålning. Miit hiåhta kun-
de omöjligt motstå detta fina
exemplar av en Triumph
Trophy.

Det kanske kan tuckas att
måirket borde vard en BSA
såsom redaktör för bladel
men i garaget finns det re-
dan två. Och med tanle på
min balcgrund så är det vik-
tisaste att det är enselskt!
Hursomhelstså lhdet jätte-
kul med en nv leksak sorn
har f åttnamnei "moppe" (det
k?inrs så nåir man kör den).

Semestemblev engelsk, för
att bland annat träffa släk-
ten. I vanlig ordning blev
man ompysslad i bästa anda
av en hiärtlig moster. Under
ett besök till London och
Weshninster Abbey fann vi
två präster iförda MC-klä-
der över prästuniformen
(Kul). Som bam var jag en
del i England och vissa sa-
ker lever med rnig fortfaran-
de såsom passionen för pu-
bar och bisquits (kakor).
Aven om man var liten så
fick man folja med till puben
fast då smakade jag bara på

ningen att Vl iillsammans
och med hjiilp av reda ktören
skall göra en trevlig och in-
hessant tidning. Jag tror att
många har gjort någon tur i
sommar (eller någon arnan
sommar eller vinter) odr har
en trevlig biJd på sin hoj.
Skriv ett par raderoch berät-
ta om någon av dina egna

utflykter eller projekt. Det
gör att BSA Bladet blir iinnu
ioligare aft liisa.

Vill Du inte skriva så kan
du ju vara med i FOTO-
TAVLINGEN, genom att
såinda in en BSA- bild.

Trevlig Höst på Er!
lohan loharcson

var första ralltt.
Raskt över dll nästa ä-rnne

som handlar om tidningen.
Allt som oftast stöter jag på
medlemmar som gäma dis-
kuterar BSA-bladet med mig
vilket oftast är mvcket posi-
tivt. Men ofta f#jag frågan
varför man aldrig hörnågot
från andra delar än väsha
och södra Sverige. Mycket
enkelt svar på frågan.... Ni
skiver iu inget!!!!!!!!!!

Material som kommer till
tidningen publiceras alltid i
nästkommande nummer
dvs inget ligger på hylloma
och värmer. Så då kan de
flesta av er räkna ut vilken
mängd material som kom-
mer från er medlemmar dvs
ca en eller två artiklar per
nummer. lngen bLir gladare
än jag om ni blir lite aktivare
och bidrar med material till
tidningen.
Allt annat får stvrelsen

skrapa ihop och di fråtnst
vår ordförande. Så du som
klagar på att man aldrig hör
något från er "diiruppe" fat-
ta pennan och skriv I

Hur som haver så har jag I
fått manga positiva reaktio- |
ner på bladet som verkligen I
värmer, Jag niger odr tackar. IHadd Redaktö(n 

f

Onslogsbilden:
MODERNA COWBOYS

En crossba i rågonst\ns i Soetige 1,958,

Statten hat just gått och en Gold Stat hat
ledningen i firsta kuman. Diieflet Mttchless

dtrt ån pa'tic pits ann in Cbti stor. nin L,
du igen banan ellet någon ao Jiharna?

sktio då efl nd till edaktionell.
lJr Åtets Bilder 7958/59, foto OIle Anger.

! I I II rrrr rrrrrrrrl
I
T MHRF-Nytt
I I mitten ao bladet finns I
I annonsbtankett för Ii ';;;;;';;;;';;hitu," :
| "Notiliskt Motorhistoiskt Il- Annonsbtad". I
't na"t"ir"'iåäå", iat ouo II medlemmar seflt I
I unilerhösten. I
', t'itr^ilp*'åiå**l !
lr r r rrr rrrrrrrrr rl

s
Foto-täoling

Siind in en BSA-Bild till BSA Bla-

det innan den 18 november och

var med i vår foto-tävling. De

bästa /trevligaste bildema kommer

att utses av redaktionen och belö-

nas med trevliga priser. Bildema

kommer att publiceras i BSA Bla-

det eller Aknanackan för 1995.

Sänd in dh bild till;

BSA Bladet, Susanne Griffin, Lilla

Alftrem 4473, 446 91 Alvhem
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ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla måirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

gä"gor tiil original.
Glasblästring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARILLO \IEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
275 O(} SJöBO

TELEFON 041s-430 82
TEI,EFAX 0415430 03

Öppet Vard 9-18. LörrL 9-14,



Deaoimead ll
Från Robert Hortans, Mal-
mö har vi fått lite ingående
detaljer om "Deavimead-
konverteringm på 465 mo-
dellen som vi kunde läsa i
BSA Bladet nr 1-94.

passning som är större åin

normalt (.0015" (0.04 mm)
gör att man får rätt radiellt
spel i la$et när det har sval-
nat. Tiinkpå att ta bort kulla-
gerdelen då kulMllaren som
iir av plast kan deformeras
vid temperaturer över
+100'C.

Vid montering av inner-
ringm på vevaxeJn rekom-
menderas Loctite 641 Lager-
montering, rotera lagerba-
nan för att fördela ut medlet
jämt så att inte lagerbanan
blir oval. Det är också nöd-
viindigt att både vevhuset
och innerringen ?ir absolut
feft{ria annars kommer dm
att lossna, förr eller senare.

När lagerlägena i vevhu-
set bonas skall man lämna
en fl?iru mot oljepumpen för
aft hindra lagret att röra sig
aiellt utåt om det hots allt
skulle lossna.

Inåi skall det fimas plats
för ett adelli spel på .010"
(0.25 mm) mot kopplingssi-
dan för att ge utrymme för
vevaxelns expansion. Detta
betyder att man monterar
det viinstra rullagret utan
shirns.

På högra sidan (dvs diir
INA - lagret sitter) bearbetas
vevaxeln så att detta spel
uppniås samt att lagrets in-
byggnadsmått hålls, från
flänsen i vevhuset och inåt.
In mot vevaxeln slipas en
radie på 3.5 mm detta inne-
bär att även lagerbanans in-
nerkani slipas så att den sä-
kert bottnar utan att rida på
radim mot vevaxeln,

Detblev kanske lite myck-
et detalierat det hiir mm å
ardra sidan tu det otroligt
hist att lägga ner "X" tusm
kronor på aft modifiera vev-
axeln för att sedan upptäcka
aft det inte blev bra.

För att ge en hum om hur
bra dei kan bli vill jag ge ett
exempelpå enA10 (somock-
så kan modifieras på detta
sått). Vid tomgångsvarv var
oljetrycket normalt ibland så

lå$ som 5 psi, efter modifie-
ringen hade man 25 psi och
efter en varm dag med hård
och entusiastisk körning
hade man 15 psi - alltså en
avsevlird förbäthing.

Robett lfottans, Mtlmö
Medl nt 419

Hej BSABladet!
Läste den trevliga artikel om
BSA Beagle. Har sedan ett
20-tal år varit ägare till ett
renoveringsobiekt. Genom
er artikelhar jagbeslutat mig
för att renovera och återstäl-
la ovarmåimnda "BSA-Bebis"
ioriginalskick,dmendasom
saknas iir foistiill odr broms-
pedal.
Medsiinder foto över mina
övriga renoverade BSA-mc.

BSABeag)e. (se foto inerst)

BSA Siiver Star 1939, 500cc,
(originaltank på lackering).
(se foto i mitten)

Gold Star 1950, 350cc som åir

en underbzrr åkcykel.

BSA 833 uppbyggd som en
"off-road" med 32 mrn insug
sorn m Gold-Star bestyckad
med ventiler och kammar
(går lika bra som m Star-
motor).
(se foto liingst n*)

Gold Star 500cc med 350
balanser.

Har beslutat att sälja några
av ovarmiirnnda, enär verk-
staden iir trång och gubben
börjar bli till åren.

Med våinliga hälsningar
medlem 196, Sune Wallin

Aa uhymmessuil knn jag inte
ta med all d a bilder Sune men

dessa tre tyckte jagpassadebra.

Red

7
\
I

Beteckningen på nål-kulag-
ret som används skall vara
INA (fabrikat) typ NKIB
5907 C3. Det finns två vari-
anter på det här lagret så

glöm inte C3 på slutet. "C3"
betyder att la$et har eft stör-
re radiellt spel iin standard-
lagret. Detta måste man ha
för att lagrets ytierbana skall
monteras med .002" (0.05

mm)krymppassningivev-
huset. Montedngen sker ge-
nom aft vevhuset värms till
ca +150'C. Denna krymp-

SENSOMMARUTFLYKT I KUNGSBACKA

LöRDAGEN DEN I7 SEPTEMBER

vr tnÄppns pÅ ;ÄnnvÄessrATloNEN KLocKAN

l4.oo, MEDTAG GRTLLMAT

FnÅeon JoHAN rEL ogoo-78s 26



Szteriges hemligaste,, - The Roadtest
Plötsligtl - hörs det ett

öronbedövande vrå1. Det är
motom som tagit sig igenom
de lägre varvtalsregistren
och nu verkligen börjar dra
hårt, ljuddärnpningen är
som borta. Det låter mer
som en öppen megafon. Rai-
ner stegar upp genom den
femväxlade lådan och får
bromsa ner för att viinda
någon krn liingre bort. Vihör
maskinen varva upp och gå
genom viixlama, han närmar
sig snabbt.

- Den går som F-N. Det
kiinns just nu som att den
accelererar bättre iin min 350
Marx säger Rainer när han
kommer tillbaka. Allt pekar
på att syftet med bygget ver-
kar vara uppnåtf att få en
lättare och snabbare maskin
åin 350 Manxen som inie rik-
tigt hiinger med på många
av de srnå korta banor vi har
i Sverige. Målet tu sedan att
kunna åka lika fort eller for-

tare ain 350 cc Honda Twin-
nama i Classic racingenmed
en Engelsk enstånka.

BSA Bladets utsåinde fick
själv chansen att prova ma-
skinen och den kiindes pigg,
drog hårt från mellan regist-
ret och uppåt. Väghållning-
en verkar superb, mycket
stadig odr svarar fint på ft>

rarens manövers. Ingen ten-
dens till någon sladdrigheg
fullt i klass med de moder-
naste chassiet somfirus. Den
klassiska kinslan finns kvar
genom de stora ekade hju-
len.

Trots aft defta var den allra
första provstarten verkar
hela projektet ligga viil till

för de uppställda målen.
Trots detta firns det en hel
del ati göra på inställninga-
ma i den stora 38 mrn Amal
förgasaren.

BSA Bladet önskar all lycka
med prcjektet.

T

I Förra numret av BSA Bla-
det kunde vi berätta om ett
verkligt intressant racing-
projekt. Rainer Bergqvist en
gammal trogen Norton
Manx akare hade bestämt att
bygga "The ultimate Honda
Killer". 

W
En BSA BB33 motor iirbasen
i bygget. Denna har med
Gösta Johanssons hiälp för-
vandlats fran en harrnlös 500
stamp till en hetsig 340 cc
racermotor. Specialgjord
vevaxeli ett stycke, ultra kort
slaglåingd. Borr är siandard
så måtten blir då, borr x slag
85 x 60 mm.

BSA Bladet var med vid
första provstarten för att få
del av de första intry&en. I
förra numret hade vi lite fel
angående uppgiften på chas-
siet, som nu alla kan se iir det
en MRD Rickman Metisse,
helförnicklad ram med
Lockheed skivor fram och
bak. Efter konholl av tåhd-
ning och förgasning var det
dax för första startförsöket.
Den korta slaglängden .ger
en förtiindning på 40" FOD.

Med ett par mans hjälp
springstartas maskinen
igang och den t?inder fint,
den går genast lugnt och bra
på tomgang. Varmkörs lite
för att få runt oljan till alla
ställen i motom. Allt verkar
Iungera. Dags att testa med
lite fa . Rainer viinder kep-
sen bak och frarn, lägger i
ettan och drar iväg på testa-
kan han brummar i väg och
det låter tyst och fint den
stora ljuddiimparen verkar
göra ett bra jobb.

non Sterige för
W-seien"K-mi b"
som bhvit etotmt
uppmäthsammad
fushakiirbksfulla
shiuiagat ao mil-
jiicr som bara irne
fåt lihsoinna-

I den nyutkomna boken kan du tillsammans med K-spanama (och med
hjälp avTexaco-kartan från 193 8) besöka ett 30-ta1 K-mårkta mötesplat-
ser från 50- och 60-talens Sverige, från Yståd i söder till Clommersträsk
inoff. Missa inte de ffna gamlabusskurema, mackama i Mörarp, den vita
sommarbyn utanför Halmståd, Röda rummet i Borås, korvmacken i Ud-

devalla, de utrotningshotade mjölkborden, Mobil-
macken i Huda Moar, godisåutomåten i Järbo, Est-
ers qusiga gorre i Kopparberg, kådisautomaten vid
Almbyplan i Örebro, stationshuset i Göringen och
alla andra platser som snåråst bör besökes av en
sann bil- och mc-historiker med känsla för det ftir-

flutna - som ännu i hög grad lever.
Boken är spiralbunden (perfek för hendskfacket

i både gamla och modema bilar), och innehåller förutom en välskriven
och faktaspåckad text även 225 färgbilder på I 60 sidor.

MatGte Bookshops ptts ät 175.. l bttiLefl ellet 795t tnLL
porto om d! siitle/ it, peflgarfla på postgho 15 8S 30-3 och

sbiuet "K-mtuk pd bupongm.

Med K-märkt v:t"''*xre
genom Sverige mffi#t

KDlrt't

Rainer och Giista oid en

Box 19007, 104 32 Stoclåolm. Roslagsgatan 14.
Tel08-612 70 50, åx 08-612 70 51.



Det ut roligt att det blca en
BSA-tiei son tog hem priset,
Stott Gruttis!

Kan iiprn niimna att medl 1.71,

Bo Hagman, med sinBSA R3,
tog hem Wiset ftu Biista O gi-
nal, Stort Grattis ituen till dig.

Red

Britannia Rally 1994
En rapport från Monica och Torbjörn

Det 17:e Briiarmia Ralllt som
i år var i Riittvil, var utar
tvekan det bästa Britafffa
som jag har varit på under
mina 10 rallyn. Vädret var
kanonbra hela vägen upp
från Trelleborg.

Aven i år fanns det shrgor
att hyra, det var ett plus för
oss som körde långt. Under
fredagen och lördagskvällen
serverades det läckerheter
som bl'ömlött och hästkorv,
samtidigt som live-banden
avlöste varandra på scenen.
På lördagskvällen var det
även prisutdelning, där fal<-

tiskt jag tog hem priset för
l?ingsta körshäcka dam, med
mina 87 mil.

Eit siort Tack till TOMCC
för detta alltid lika hevliga
rally.

Monica Andercson

Jag heter Oskar Juhlin och iir
inhesserad av att bli med-
lem i BSA Klubben. Jag hål-
ler på med en renovering av
en 833 stelben från -51 och
det skulle vara kul att få kon-
takt med likasiirrade.

Min adress är:
Oskar Juhlin

Kvarnvägen 17
903 20 Umeå

tel 090-12 31 98

I lIl lIl ll I I I I I I I ll I tIII-

Hej!

Äntligen t'ramme.........

Aktioiteter i Skåne
En rapport från kassöten

Solsoängen
Den 30 april var dagen D, då
var det dax för Skånes lokal-
avdelnings första häff. I ett
soligt väder sattejag Monica
och Torbjöm av från Alstad
mot Spillepengen i Malmö
som var en samlingspunkt
för dagens aktiviteter. Det
var 15 motorcyklar av blan-
dade engelska märken och
en Harley som körde fl.rn-
dan, som avslutades med
fika i Bokskogen.

Grillafton
Soaneholms Slott
Den 21 maj var det dax för
lokalavdelningens andra
träff. I ett soligt men kalli
väder körde vi mot Svane-
holms parkeringsplats som
var samlingspunkt för vida-
re samköming.

Grillpinnama var si:indigt
fu.lla av läckerhetet, samti-
digt som vi snackade motor-
cyklar

KickaTungt's
"Våtkicken"
Ett rally som alltid är myck-
et välorganiserat och ökar
deltagarantal åir Vårkicken.

I år gick detta rally lörda-
gen den 28 maj. Starten var
Saxtorpsbanan och måletvid
Höör Efter rundans 10 rnil,
kluriga frågor och lekar så
var dei grillning vid målet
och pdsutdelning.

Samling utanfi ksaneholms Slott

lapanknäcket
Japanknäcket var en aman
hevlig aktivitet som lokal-
avdeJningen har återuppta-
git. Detta skedde fredagen
dm 10 juni. Vi samlades på

Jägelsros parkering för att
kniicka 'Japsen". Nia dei var
dax aft köra så hade det kom-
mit 21 motorcyklar och en
Harley. I solsken körde vi
lugnt och fint upp till Stor-
torget där vi parkerade. Del
fanns inte manga "Japs". Ef-
ter ca 30 minuter beslöt vi att
köm ut tillfiket il,onma, för
där stod dom säkeg men gi
fick vi, där fams inte en
enda, men vi stannade kvar
och fikade och gri.llade.

Under vårens aktiviteter har
lite nya ansiktm dykt upp,
vilket alltid är roligt, men
var har alla gamla medlem-
mar tagit vägen??? Ti.ll alla
som inte har varit med: Ni
har missat någon ,ättetlev-
ligt. Hoppas vi ses nästa år

Var inte rädda för att köra på
Era BSA.

Detta var allt från er kassör
Monica

10
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Boktipset
Det har skrivits ganska
rnycket om BSA de sista åren
och det kommer nu inte ut
så många nya titlar. Men tit-
tar man noga så kar man
finna något ändå. Alla titlar-
na är skrivna på dei Engel-
ska språket.

"Practical British Light-
weight FouFstroke Motor-
cycles" av Steve Wilson,
handlar om ett antal Engel-
ska rnodeller av rnotorcyk-
lar upp till 250 cc som förfat-
taren har ansett vara prak-
tiskt användbara i dagens
samhälle. Den handlar om
flera märken, Velocefte, BSA,
Triumph. Detta är den an-
dra boken av samma slag
(och av samma författare),
den andra heter istället för
"Four-Strokes", "TWo-Stro-
kes".

Den fu rolig att läsa, man
lår en god insikt i Engels-
mannens sätt att i?inka. De

BSA Modeller som har ran-
kats som praktiska är: C15,
B'40, Cn, B25, B25SS och
B25T Sensmoralen är ju se-
nare årsmodell ju bättrel
I "BSA" kapitlet har även
systermodellen Triumph
TM5W, T25SS och T25T ta-
gits med. En hel del bra tips
finner man, om vad man
skall se upp med, om vad
man kan förbätha och var (i
England) man kan få tag i
delar och service.

Boken kostar Hos MarGie
Bookshop i Stockholm ca
295:.-

rrBritish Motorcycles of the
40's & 50's" och "British Mo-
torcycles of the 60's" äir två
hevliga böcker som har åter-
utgefts i en "rea" upplaga.

Det finns även en bok om
"the 30's". Dessa böcker är
skrivna av den inte helt
okiinde Roy Bacon. Defta är
ideala Julklappsböcker för

den som är allmlint intresse-
rad av Engelska rnotorcyk-
lar, de berättar lite om de
flesta rnodeller. Välskrivna
och med bra tryck och trev-
liga bilder så är dessa ettnöje
att lösa eller bara bläddra i
och drömma om hojar

Ett klipp -Kostar hos Mar-
Gie i Stockholm ca 195r
styck.
(Telef onnummer till MarGie
är,08-6127050.)

Under liislampan

il

Katalog över

HEPOLITE
Motorcykelkolvar

Kolvar - Bultar - Ringar till BSA från 2()-talet fram till 1958

PISTONS
... Denotei CGt lron.
... Denoter Aluminium.
... Denotee Low Expaniion Sili.on Allo7,
... Denotes Do Ring below Pin, split

Skirt compentating Alumioium

W. ... D€notei Thermal Slöt Heplex Pitton.
Rw'. ... Denotes Thermal Slot Heplex Pi3ton

with .ing below GudSeon Pin.
SW. ... Denots Split Skirt Thetmal Slot

Hcptex Piston.
Rsw. ... DEnotca Split Skirt Thermel Slot

Heplex Pkton with ring below
Gudseon Pin.

LS. ... Denotes Lynite Split Skirt Typq
S. ... D€soter Plain Straight Sided Split skirt,
T. ... Denotes .. T " Slot Design.
U. ... Denotes . U " Slot Detign.
(R.s.P.)... Denotes Ring below Gudrcon Pin.
t ... Denotes Piston bors65 tltt€d with

Phosphor Bronze Boshes,

N oTE.-Th. dimcntion lkt.d und.. Compr.*ion c.nt.. li
crcw. to th. ..nt.. ol th. Guds.on Pin hola Th. overall
l.nErh did.nsion lt .lro qkcn fr.m tn6 hlAh..t polntol $.
ln Fany..r.r th.srmc Pitton ir nttcd wltn .ltcrn.dv. typct
ol Gudseon Pin. Th.r.rorc, .h.ck .rrerully Gud3.on PI.
:n.hor:8.. Pi3tont ... pr<k.d l. Cr.tom rnd onlt r.ld
complcb wlth il.gr lnd Gdg.o. Pint.

c.t.
al.

RS.

GUDGEON PIN ABBREVIAIION9
Rc Typ€ Denotes Fully Floatins Pin retained by Wire Circlips,
S\^/C Type Denot€s Fllly Floatins Pin retained by square Wi.e Cir<lips.
SC Type Denot€i Fully Floatins Pin r€tained by S€es€r Circlips.
FF Type Denot€s Fully Floatins Pin lltted with Aluminium or Bras End Pads.
AC Type Denotee Pin anchored in Con-Rod by Bolt or Circlip.
TP Type Denote3 Pin anchor€d in Con.Rod by a Tap€r Pin.
AP Type Denoter aDchored in piston by . Set Screw.
RR Typ€ D€no.es Pin retained by Steel or Cast lron Retåining Ring.

NoTE.-Th. l.tLr'A'.t.. th. luds.on ein rcfcren.. numb.r denot* th. pln lr r.taln.d hy .lr.lipr.

lh. l.nsth quot.d h thit c.t.logue to. Gud!@n Pins litt€d with Atufrlnlufr or Eårt End P.ds i! not th€ ov.råll Lensth,
bqt th. l.n8tl' ol th! Pln only, .*luding End 

'.d3. 
ov.råll lenath .quåli st.nd.rd ctllnde. diåd.t r mlnus a%.

GudScon Pint åncftor.rl wlth å T.per Pa. throulh th. .onn6.tins todi h.v6 . Gentr. portlon only l€lt r6ft Tålt t&lllt ts
6. .ltlni ol th. T.p.r Pin hol. iith Gudscon ?in in position ln th. conn..tlng rod, d lnv..l.blt ov.Bizc l p€t Pin. *.
R.tr.rt, rll. to w..L
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PI STO
MOTOR

B.S.A.

NS
CYCLES AND MoroR cYcLE ENGTNEs

ls c.c wln&d wh..l,wl, cyacl H'lcx 1.1165' 35.979%
Hå@r aochm.it. iwo Iskok. .....................J

70c.. orndy 70, s@oar, r@) H'l.x 1.7735' 4s.Ulill
Strck. (Sbndr.d !lz. 

'onlr r.@mBcnd.d)......J

r15cc Dr, 8.iud. rrc s.rek.l H'l.x 7.U7' 51.991,14^
(R.6mhcnd.dMurmuE I
ov.6rt. k +.01f)....,.J

r4t c.e o.H.v. x!{{, xt54,1 Al. z,Un' 9:y.
x!64.c.R.7@ I .../

r5occ D!_. r.nnm M4.r. rw6\H'l.x 2.24' 56-9977^wok. ......'..''....'.''''-,
It8cc. Dr, Brnbm M.lor. Trcl H'lex 2.214' 56997,/6

strck............:............t
2t9cc o.H.v. Btu. såi Br+!,1Al. 2.3612' 60y^

c.R. 7.2 @ I ............J
5oo ac o.H.v. A7 .....,............ H'l€x 2"+.t05' 61.ru%

500 cq o.H.v At, c.R.66.o 1... H'l.x 24{05' 61.988%

soocc 47, st .rwln, c.R.75 b I H'l.x 1,1405' 61.988%

t"åli. 3:"*,.:..:::::l)Ät. 2.440s' 6t.easa

tt' "" t'ddtå!"1tiä,t't.lT:)At z +or ell
z,tt o. o.H.v. Br, 82, st, 81....,, At, T4gc.l, 6J.rÄ

2,rrcc o.H.v. 83!J, 5tu. s*\H'lcx 24803. 63./,,
Jun1o.,......,.,,...,,,,.....,1r

2Jo4c s.V. 81. 820. clo, crot\H't.x a.4803. 63.X^
2so ce o.H,v.82, Bl6 ....,,,,,..,J'

PISTONS
MoroR cyclE eNcrurs elo MOTOR CYCLES

B.S.A-

6 | r9s5l8

5 i lt5a

7 I t9t1

,t I re3,q6

Dom.

Sllght

Donc

Dom.

Domc

Flåt8€v'ld

Flat
Bevelled

po€kc!3)
Flar B.v'ld

pock.t3)
Flat

Flåt Bcv'ld

| | r9st6

2 lts6p

3 t9145a

12!48 yi t"l:

l3t9t nn' 2.35.

10399 t.45' 2.637'

#5 t'l:/' }'l!i
tz54t 3SiA 6SFll

n'zt t.270' 2.155'

4n Fl,. ztlLi

t0030 l1!, 2%,

tSt t.2,{1, 2.{9t.

tu39 t l.. 2.1.,

t?soz t li, 2Ll,.'

er? Pl; zol.i
nzs Fl; 281;

4'6t rt6.. 2r1!.,

7150 l' 2'l;

s338 t%.. 2%.'

I

I

I

I

I

I

I

2

2

2

2

I

I

I

I

I I r9r4so

9 | t917tso

l0

t2

t3

t4

t5

t6

trtlltt

lr!l

tt!!/57

t9t5/6

193,1/6

Flat

l/2 Domc

I

2

3

4

5

6

7

I

,

t0

t2

t3

l1

t5

t6

P,t0t06s

P,tm7's

F.6060S

P.t565
D0.5702

R 1050{ts

P.lolo3s

P.t637

P.3t00
DO.3r0t

P.5t@
DO.5t0t

PSl00
D05t0l

P"5IOO
DO.5l0l

P.t8

P.149

P,t47

P.tsst
DO,t59

r.isst
DO.2!;t4

t 2r(,| 4"y^

2 t.''ia

2
I

2
I

2y^

5480/V

TIfrIY

3620/V

5560/V

5560/V

*mN

36ir0/v

3630/V

3630iY

3640/V

5480/V

TnnlY

!620/V

5560/V

5560/V

!630/V

3630/V

3em/v

3630/V

x{oN

RC94 47504

s.c. 5 1244

RC240 38434

F.F. lZtC

RC210 48:XlA

RC2JO 48:l2A

F.F. l29B

RC27 37t34

RC27 37134

RC27 ITDA

RCn tr3A

F.F. t34B

F.F. t3{B

s.c, 18944

s-c_ ta94a

FS. t t97

FS. t065

R;.20t2

FS.20t2

FS.20t2

FS.20t2

FS.6:t9

FS.60t
Fs.639 (For

cr0, cr0L)
FS.676

14

H'lcx 2-4803' 63%
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PISTONS
MOTOR CYCLES AND MoroR cycLE ENGTNES

\#R
HEFffITE

PISTONS

".J-i;:... Mod.l M.ål ln.h.i Mlllrn.ls No. comp. L.nsth ctk. H..d

250 ec o.H.v. B2l, spors -.- H'lex2.4€Ol'63% lt49 r 2'1,'

t8

t9

20

2t

72

2l

21

75

tt39/58

t957

r95t/6

25oec o.H.v. B22,.Empk soi\H'lex 7.401' 616A 7l3l
C.R. 6 b L....,.........J

l5occ o.H.v..crl cllc, cr2,JH'lex 2.4803' 63y. 4257
Coll l8nklon J

lesc.c B..zi, s.6tcr. c.R. te'[H't.x 2.598' 55.988% RSW|2834
rc I (R.3.P.) ............t

5oo cc o.H.v, 47, c.R. 46 to I H'lex 2.598,1' 66% SWI1094

(Hrsh c6mp. ror lborc)\H1ex 2.5984' 66,,)1,. SWll2SS
C.R.7 25b l .,..,..,,.,,J

(i1!! -colp. ror rhoE)lH'lcx 25984' 661 Wll60l
c.K.Bto r ...,..,,,..,..,,..J

{Hrsh conp. ror rbd.)\Al. 2 598.t' 66% 12058-CR. t5 ir I ............J

l93t/a t50eo o.H.v. D. !ux., Ml9 -. H'lcx 2.7087' 688% 7 0

650aq o.H.v. aro, cord.n rr*h,\H'lcx 2.7555' 69.989% SWl1016
c.R. 6s ro I .........-./

0!r! _cq"p.. ror $ov.)\H'l€x 2.75s5' 69 989% Swll062
L.K. /'1'b l ..'..'..'''.-,

Wll,Al

w 707

ll,{r2

Flat

Dome

F1år

pockcti)
tlar

Fla! Bev'ld

Flat
(whhvalvc

Flar
(wrthYålve
pockcts)

Flat B.v'ld

pock€tt

Sreppcd

pocke!s)

(vrlth valvc

F.l55t
DC'.t59

P,l55l
DO.t59

P,t55l
DO,l5'

P,7?32
DO.7283

?.7,s2
DO.7E3

P.7222
DO.7:83

PT'42
DO.Z83

P.7282
DO.7t83

P,2988
D0.2989

PJIIl
DO.7ll5

P,7l 14
DOJll5

P.7 {
DO.7ll5

P.7|4
DO.7 5

P.7l14
DO.7 5

2 t.5y^ P.389
I uL: Do.2649

2 t.sy^ P.389
| ,h; Do.zw

2 t.sy_ P,38'
t 61,,. DO,2649

P.621/|
D0.624t

1.t70'2.t70'

t.s65' 2-627'

t.6E 2.687'

t.70s' 2.767'

t 95.,i/ 3.0t6'

t.323' 2.9V

t.359'2.603'

t.429 x.66+'

l-so5' 2.749' 2

1.700' 2.942', 2

2 t.5',%

t9

20

at

a

7.27

tr39
tt,(l
l9,ll

26

0rrsh comp, for .bd.)\H'lex 2.7555' 69.989r(^.
L.R. 3 6 l ..'.....'..''.. ,
rsulabl. d$ f6r Al0

(Hrsh cdp. for rhov.)tH,tex 2.7555. 69.9e9iy"
C.R. 85 to L,,,,..,,..,J

(Hls! gonp. for .bdc)lH'lcx 2,7ss5' 69.989'rA
L.K. r ro r,,.,,,.,,..,,.,J

3,(r oc o.H.v. .nd s.v. R!3-t...... H'lcx 2'7953' Tlt l^ 5{87

l4a c.c tv. R!3., o.H.v. R33l,l H'lcx 2.7953' 7l% 5680
Blu. Snr, Hlsh Conp.l
C,R.7to 1,,...,..,..,...,,.J

!,rB ce o.H.v. Mo, Rt+5, R395,1 H'lö( 2.7953' 7l% 5ö46
Blu. sur, EhDIrc ser,I
c,R.7.5 @ t ..:............1

r4a..c o!.v. _D. Lurc sl.il.) H'lcx 2-7953' 71,/^ SWl0962
PoR. Rl5J. R!6.17 ..- l

823 - . . - . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . I
cr!, 826 .....................I
Blowo, ct2.....,..,........, I

3aA c.c O.H.V- Btl, s32 ...,..,,..,,J

B.S.A. (Continued)

1,6

{5OlV wN

17

RINGS RING SETS I PINS LINERS
No. ol R.t
Rln* Wdrh No.

i.Dlåc€m.nrl R.L
i.-h. I Dlr. Tvr. N..

PISTONS
MoroR cyclE ENGTNES AND MOTOR CYCLES

3640N 3e$/v

36{0/Y

',l0lv
7ss0/v

4ss0/Y

,r55oiv

4550/V

4s50/v

3650/V

3650/V

36S0/V

x30N

3650/V

MN

x{olv

758rVV

4ss0/v

4S50/V

4ss0/v

4r50iv

3650iV

3660/V

3650/V

3610/v

3650iV

s.c.

RC64

RC27

RC27

RC27

RC27

s.c.

RC93

RC93

RC93

RC93

RC93

F.F.

F.F.

t8944

Ig94A

49ö04

,12054

4m5A

42054

,t20SA

tTua

lt4'a
1t194

1t,{94

4t$a

4t494

t650a

t6s0B

t6s0B

4l{9A

FS.2l3l

FS.2t3 t

FS,2t3t

FS:Bt

FS.2t3l

(Cont,nued) B.S.A.
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PISTONS
MOTOR CYCLES AND l4oroR cycLE ENGTNEs

PISTONS

B.5.4. (Continued)

3

9J
@
3
3 @

max 38 mm

(H,rh 6mp. ro. .b.vc)141.
c.R.I b I ...............t

(Hrrh c6mP. ror rbov.)) Al.
c.R. l25h l(SlrpD.r>
D6lrn) .....................J

1915/6 !rl8 cc. O.H.v. D. lux., Slnrl.l H'lcx 2,7953'
Pofr. Rls-t, Rl&17.1
c.R. 6 to I ...............J

(H'lcx ror.bov.)............ H'lcx 2.7953'

rt!7 3,13 c,c o.H.v. srnsr. Pön, B2a,l H'lex 2.7953r
125, Ehplr. So. C6m- |p.rldon,.,,.,,-,,,.,,-,,-J

11348 350..e 5.v. Tour.., a2!.........-.. H,tcx 2.7953.

rt343 350c.c O.H.V. Spon$ 826 --.. H't.x 2.795!'

(Hish cohp. 6r .bov.)lH'lcx 2.7953' 71ry-
c,R, 7.7s b I ..,........./ 9939 rYr' 3Y!.', I Dome

pockcts)

ll8l3 3S.S')/^ 7+5' l Flat
Eevclled
(wlchvalv.
pockets)

t0393 t'/r' 3'/$. I Domc
(wlth valve
pockets)

2.7953' 7t1/6

2.7953' 7tr/^

r9!8 3,r3 cc o.H_.v. _stnrt. tod, _B2.,1H.tcx 2.7953. 7l,rA
B25. Emolr. SEr C6m- I

o.diton ........-....-...-... Il9,O !10 cc Bri Srk.. SEr ,,,..,,..,..J
te19la7 t€.c o.H_.v. _sh!r. Pod _Bai.) H'lcx 2.7953. 7l

B25, Emplm Ssr Com- 
'p.drlon,C,R. t7s !o L,,J

res,r r,16 c.<. o.H.v. B!2 cold s6.,1At. 2.7953, 7tl(c.R.65 b I ............/

{Hrsh comp. ror 1bov.r\At. 2.7953, 7ln/h
c.R. I to I .............../

(Hrsh comp. .or .hov.)lAt. 2.7953. 7t%
c.R. t b t,..........,.,,/

r95s 3,r8c,c O,H.V. Bl2 cord Sur,'tAl. 2.7953. TltX
c.R. 8.2 to L.....,.,.,,1.

(Hrsh c6mp. ror .bov.)1At. 2.7953. 7t%
C.R. 9 ro L.......,..,_,,

t6lE. Znld. I Ft.t

t l; 2:'l; 2 concavc

t1'1,; !61,, I Dom.
Rådlused
(whh valvc
pock.rs)

t'|,r. zah,. I Ftat

t 1,,. 2"1; I Ftat
(wlth Yalve
pockets)

It/,,' 3V,.' I Dom.
Radluscd

t\L' 31": I Dome
Radluscd

t"l*, 2"1_, I Ftat
(wirh valve
pockets)

1.44?J 1.723' I Flåt
Radlused
(wlth valvc
pocketi)

I S57' 7 417' I Flar
Radlus.d
(wrth valve
pockets)

1445' 2192: I Flat
Radluscd
(wirh vålvc
pock.t5)

1 566' 1613" I Flåt
Radlused
(with valvc

7ty^

7t%

7ty^

7t%

s1/J7

7t23

fog4

7132

18
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PISTONS

MOTOR CYCLE ENGINES AND MOTOR CYCLES

I
I No. I Rlnr. wldth No. I Acsul.. I i.surrr I Dra TyF. No. I No. I

(Cont,nued) B.S.A.

37

38

39

40

'll

43

44

45

4

47

48

19

P3954
PC.59g5

DO.t409

P595,1
PCJ955

DO.l,$9

P.5954
PC.5955

DO.t.t09

P.389
Do.2469

P3a9
Do.26,4I)

P3a9
DO.l,Ot

P.389
DO.l,O9

P,38t
DO.l,O9

P.389
DO.l40t

P.S954
PC5955

DO.l/O9
I'lP.l1750

HDO. t t75 t

MP. t t750
MDO. t t75 t

I'tP.t t750
1'lDO,ll75l

MP. 750
MDO.t t75 t

2 t.s,)/^

2 rsry^

2 t sy^

2 t.sy^

2 t.sy^

2 t.sy^

I
I
I
2
I

2
I

2
I

2
I

2
I

MP. t t750

'l: MDO.r rTsr

.{530/V

4s30/v

:r530/v

7400N

7{oo/v

1100lv

74,0lv

7ffilv

4330lV

,r5!0/v

4530/V

7100N

T4/JolV

74lJoN

74lmlV

74oOlV

F.F. t650A

F.F. t650å

5.C. t784A

s.c, t7s4a

s.c. tlua

s.c. 17844

RC93 34764

RC93 4t4'A

RC93 41494

FS.734

FS.73,1

FS-734

FS.734

FS.7A

FS.t683

FS.2602

FS.2602

FS.2r{n



PISTONS
MOTOR CYCLES AND MoroR cyclE ENGINEs

PISTONS

rid Y.' Mod.l Md:t

8.S.4, (Cortinred)

50 I (Hrsh comD..ror rbd4\Al. 2.7953' 7i%
I c.R. lo t. 1.............../

t3n4 tal... 2,1..

30s7 l'lr' 3Yr,

tirtl til; 3tl,.

8| tll[.. 3111,

35lr r1!,' 3'l,'

r9s3 t%.' 3'/,r.

1441 t \1,r. l'lt,
87 ttl,, 311.,

s2&r tt6l,,' 361\'

swlr957 ttr/,,, 3 Är'

7583 t'l.t Z'1.,.

7St9 t1l,r. 2.li
7u7 tttl.i l'l.i

?r?9 t1la, 2'lt

51j7 t1.1,. 3.1,..

s15t ttl.t tr1,.

t0746 rl8' z.li

l33l t'/.' 311.'

4ll8 l'/r.' 3Yr.'

%31 trl,t 3t 1,,.

I Flat
Bcv€llcd

iockcts)I Fl.t

pockctt)
I Con.

I Fl.r
Bcvellcd

I Co..

2 tlar

I Fl.t
Ecvcllcd

I Fl.t

I Flåt

I Domc

I Doh!
Srcppcd

pock€!i)
I DoFc

I Slrtht

I Fl.t

2 Flrt

2 Flåt

5t I te28/Me c.e o.H-.v. r.13, L2e, r.!0.tr\H't.x 2.83,(6. 2%'I Ltl{, l-or comp. ....,,J.

52 I (Hreh c.mp. 16..hov.)... H'Lx 2.8314' 72y"

53 | Itr0,2 r,re c.c s.v.. t3Gt, 110.6, Ltt1.\A[ 2.A346' T)rX
I L!2-,r, r.t1-1 .,...,,...,...J

s4 
| 
rer'? ''"' "å.t ,'13'i ._".1:i._s:r')H'rcx 

2 8311 77%

55 | re2t3r 710<.c s.v. ?wrn. E2t, E26. E27.\Al. 2.9921' 76yn
I EzA, Fr9, Eto-r.r, Elt- /

56 lrt25/tr ,te]..c s.V. s2t. s26. s27, s2s.lHlcx 1.1496' 80.XrI Str, sr0-9, sI./.........I
57 | re24r2 letcc o.H.v. 527. s23, s2e,l H't.x 1.1196, 8A,/,| o-!r. s30-l], sro.rr, I

I sl"o|., .nd v.irlal I

58 | rerr/.ro $6..c s.v. rw,n, worrd rou.,l H'l.x 3.t496. 80%I Gr2-rO. Grr.rr Grr.r? I
I c3{-ra. crs-r,{. 6.16-ll. 1I Gl7.r{. Gt8.r,r. Gl9-r{.1
I G1o-r{.c.R.aab| -i

59 | rtr7r95 ,le6cc s.v. wD, M2o. c.R. a9\H lcx 3.n$. nMI bt .......... .J
60 I ltl8,t t00cc o.H.v. 112,1 Gold sErlH'lcx 3.2283' 82%

I cone.,'tro. ............/
6l I lers 600ce s.v. Mll H'tex 3.2293' 82%

62 | 
r,r7l.0 500 cc ii; 

"Xilt.i$!,:::,1}H't.x 
3.7283" ny6

I snv.r sEr, c.R. 7.2 io tJ

53 | lelT/8 50occ o.H.v. sDoru M22......... H ld 3.2283' 82%

64 '1916 196ee O.H.v. Eherrc Sr.. o8.l H.t.x 3.22P3' nX
I HEh comp., N.w Slu. )
I 5o..o2l.16 ,.......,.,..,,J

65 | re36 .e6cq. o.H.v. Emptrc so., o7,\H'tcx 3Tt8' nXI o3. L.w cohp. ,.,,.,,,,J
66 | lesrss 600 c.e s.v. M2l ..................... H lcx 3 2283' 82%

67 | tetst3t st1 Lc s.v. Hls, H26. Htr. Hr8.l Ä1. 3.3464. 857rI H29. Hto,a. Hlr.8 !
I (R.B.F.) ..................,J

68 | rero/. r02r ce o.H.v. Ä, r c@r.d. v rwrn.l C.t. 1.1464. gsy"
I Tfir.. Wh..r.._ C.A +5 !
| 6 I (R.B.P.) ............l

69 | (Hl.r ror rbo() (R.3.p.) H tcx 3.3a&{' 85%

20 21,

PISTONS
MOTOR CYCL€ ENGINES AND MOTOR CYCLES

(Contlnued) B.S.A.

RINGS I RING SETS PINS I LINERS
No. oa i.t,
iln.r Wd.h lll.,

R.L
DrL Tvö. No.

69 n% F.F. t0t6B

50 2
I

,1,; HP.r rTso,l; MDO.| rTsr
7,OOiV T4/J/JlV RC93 4t494

5t

\y^

1'y,,

P,405

P,405

P,{15

P.405

P.478

P.513
BS.t4m

P.513

P.5t3
DO.t670

tg8B FS.638

52 F.F.

F.F.

F.F.

RC93

s.c.

s.c.

s.c.

s.c.

F.F.

t58B

t58B

t58S

l7l B

t75B

t7s5a

17558

30004

37.t4

3744

l74A

3744

lTtg

FS.638

FS.638

FS.638

FS.332

FS. t603

FS.637

FS.l0l6

FS.t2i8

FS. 76

FS.t2s8

FS. t066

FS.797

FS.tgt8

53

5,+

55

56

3

z

3

2
I
x

58

59

60

6t

6t

63

64

2
I

2
I
2
I

1.

I
2
I

P.90 t7
'1"' Do5539t.s' HTP.t2t07tls,, I'tEDo,t2to8l.sy^ HTP.t2t07t1,,. MEDO.t2t(al.sy^ MTP.t2t07t1.,. MEDO.t2t08

50101v I sooiv

so1olv I 5010/v

50{0/v I so,o/v

2 l5')/^ MTP.rrro7| .1,' MEDO.tZros

2 t,sia MTP.t2t07I .1,: MEDO.rlro8

s0{0/Y s0,o/v

50.o/v 50.{0lv

65

66

I S',l^ MTP.r2r07
1",' MEDO.l2t08,l*' KTP,7|32.1",. p.g3tt,l; Do.s3e,l_. Mp5603
%,' ocJ607

1% P.ss9,l-" Do.641

3y^ P.559

'1.' Do.664

so.oiv | 50.ofv F.F. 37tB

RC93 30mA3920/V | 3tzolv FS. t2J8

F5.743

FS.t006

FS. t006

67 2
2

3
I

3
I

l0t6B



PISTONS
MOTOR CYCLES A:,rD MoroR cycLE ENGTNES

PISTONS
No. I .nd Y.ar tlod.l Mdt lh.hå M Il'.rB

B.S.A, (Cofltlnued)

7t

7,1

7S

t$45

r9lqs

,ltt ea O,H.V. W12.7, Wtl{, I H ld 3,34&t.
W!+t, Wts€. 2 lon. !gru. se., C.R. 69 to tJ

lr9cc o.H.v, sp.drl, wt3.9,l H'lcx 3.34d1,
w3+ r0,!Y35-r. w!! to. I
T*o PoE, C.n. ?,5 b lJ

t l.. ZtrL.. I Domc
R.dl$cd
(wlth vrlvc
pock.tr)

t$1,. r.1,.. I Domc
(wlihvalvc
Dockcr.)

t lt t,l\.' I Ft.r
(wt!h vilv.
po(kct!)

8s%

8S%

lt34 ,t't cc O,H.v. Sp..r.l !.w Comp.

lt!2/l 557 cc S.V. H!2-9, lr33-lo. c.R.
at 6 1,..........-......,,.

19!2/6 a99 ca S.V. w!1-6, Wlt-6.
w!4_?, wr53, wre6.
c.R. ,t,a 6 I ..,,,.......lt!2/5 ,i99 ce O,H.V. W12,7. wtt-t,

w}n3, wltt, T@ port'
C.R. 58 @ I..,...,........lr!.q6 5rS ce S.V. H3+12. tl!5.10.
M!6-tO C,i. 4.8 !o t,,...,

l9!,V5 595eo o.H.v. Mlan3, llJttt,
Two Pod, C.R. 5.S to I

H'lcx 3.3lrl' 85%

ltls/a ,19' oe o.H.v. wt53, Blu. sär.\H't.x 3.34&t.
HtSn C.mp, Two por Jf

trtt lt5eo s.v. M2l H'lex 3.3J64,

l00l lVr' 3"/s' I Dom.
Radtur.d

7133 11.' 3'/q' I Flat

l$s2 l%r' 2D/|l' I conc.v.

swl l3.ll l1.r' 2nl$' I Fl.t
(wtth v.lvc
poak.rr)

H lex 3.3.t6.1'

H'l.x 3.316.('

8s%

8s6/t

8s%

esy"

("å1.9:iå,i.:Y:l;:)"'ro( 3.i.{6.r. s5%

(%ii. 
SjTji {$; 

".:ffi}}H,t 
x 3.34&1. ss.ta

0rå1. 

".:TJ 
,.:..:::::l) H.rcx 3.3161' 85%

(solrd ,rrE d6t!n aor-
.c.imbl6 ud acln!)

("å1. 
fiTå , "1. :y:llH't x 3.3161. 85':t^

swll3al t.395, 3.0E5. I Fl.t
Bcv.llcd

wlmro tsis.3'Y1, I Ftåt
B.v.ll€d
(wkh vaty€
pockers)

10a71 l./..' JD/..' I Fl.r
Ecvcttcd
(wtth våtve
pocket!)

t08/n tnl.ti l0/r' I spcc. co.c
(wkh valye
Jockers)

22 23

PISTONS
MOTOR CYCLE ENGINES AND MOTOR CYCLES

RINGS RING SETS PINS I LINERS
lo. .l R.t
Rl.- Wd:h NG

R.L l i.a.Tv.. I it-

(Cont,nued) B.S.A,

80

FS.2 2

3y^

t'sii

P.559

PJs I

P549
DO.6tl0

lslSB

t5t5B

I064A2
I

74

75

2 2y^

2 1.5',N

P.54'
DO,67l0

P.sS I
DO,67t0
MP.S503
OC.55O,t

MP.5603
oc.s60a

MPS603
oc.560a

MP.S603
oc.55t)4

r'rP560l
oc5504

MP.5888
MOC.6889

F.F. t5t5B I FS.675

s.c. t71a I Fs.t016

3680fv 3680iV RC93 4.135A I FS.l l'

76 2
I

36801' 3680/V FS.2t07
(for Cas!
rron bar.ek)
FS.z 2
(for Alum.
barrek)
FS_2t0t
(fo. Cåsr

FS.z 2

FS.2t07
(for Cast

FS.2 2

FS.2t07
(for Cast

FS.2t t2

barrcl!)
FsJt0t
(for Cast

v 2
I

35m1, | 3680iV

78 2
I

36801' 3680/V

n 2
I

3{80/V 3680|v

2
I



PISTONS
MOTOR CYCLES AND r€ro{ cycLE ENGTNES

a.S.A. (Cont/nued)

\.äa€}6s/
HEFEiiTE

PISTONS
MOTOR CYCLE ENGINES AND MOTOR CYCLES

(Cantlnued)

?rsToNs

gsy^

85ry.

8t

a2

El l l95,t

85 | les.tD

86 I 1951

87 | te55

sw 788

sw 744

wt2279

t2804

13109

13012

t3052

,l9e.c o,H.v. 31,1, E3r, Hn.l H'l.x 1,3464rc.R.65tot .........1
(shon con. Rod).........J

ate ..c. O.H.V, s3,1, B3l, l1ll, t H t.x t.l,t6,t.
C.R.73 ro L C.R. 65 to I wh.n {phi. ir fi{ed. I
Fhod con. RoO.. ................J

(Hish comp, ror :bov.)I H t.t 3.1,t6,r'
c.R.3 5 to L...,,,,,.,,/

lt9 c.. o.H,v. s3. cord sor,) H't.r 1,3,{64,
ctubmrn,Tound!_r.t.r I
nlnonrlTri:ri, dR,7.r5 Ib r............. ... .........1

,199.. o.l],v, Bl,l GoJd sEr,'l Al. 1.3.(64'
clubnrn (Erpön) c.i.3 ib l........-.................l

,r99..c O.H,v, 83{ Gord snr,l H t., 3.3t64'
s.rrmbl.r, c.R. 3.5 (o t/

,199 c.c. O.H.v. Bl,l Gold sur,l^1. 3.3/t&t.
c,R. 9 ro L,,,,,,,,....../

t\lr, 2.98. I Ft.r
(wlthv.lvc
m.k.B)

1,1,.' t l,,' r irrt '
8.v€lled
({hhvålv.
pockcr.)

2 015' 1.105' I Flå.
8€velled
(wi!h vålvc
pocrcs)

t"1,,'2 L,' I Flåt
Radiused
(wi!h valve
pockcts)

1559' 2745' I Slcppcd
Domc
(wtth valvc
pockcri)

t 600' 2 781' t Ft,t
Radrus.d
(wiih valv!
pockets)

l70J' 2.89' I Srcppcd
Domc
(wirh vålvc

8l

RINGS I R|NG SETS I PINS LINERS
No, ot i.t I Ortrrnrl R.rt&.m.nt
rrn$ wdt\ No. I R.tLhr I i..urrr

8t

82

83

81

85

86

87

MP.5603
oc.56fi

MP.560l
oc.s60t

MPJ6O3
oc.5604

MP. 272
MSO.t t492

MP. 272
MSO. 492

MP.l1272
MSO. {92

MP,t t2Z
MSO.t 1491

3680/v I 3680/V 'li Rce3

'l; Rc93

4416A I Fs.lto7

368{r/V I 3680/V /14354 I FS. 07

3680/V I 3680/V

n}oY I n@N

7rooN I n0trlY

24 25

Bike weekend - Västerås
Årets tema var Engelskt,
därfiir var de engelska hoi
klubbama speciellt inbjud-
na. Frienh€,fricampingmm
lockade man rned, ett erbju-
dande värt näsian 200 kro-
nor - generöst! Trots detta
kom endast eti fåtal engel-
ska bikers till detta haditio-
nella HD ochJapanakar häf-
fen.

Dragracingen var det ing-
et fel pä ylande japaner och
fruktansvärt mullrande 2 li-
ters V-twinnar som körde
!I IITITTTTIITIIT T'I'T'I IITIIIII I I I II I I

Bilder från

"strippen' på runt 4 sekun-
der. Endast en Machless
stånka ställde upp i den Eng-
elska klassenochkundeutan
motstånd virura klassen i sin
egen takt.

BSA Bladet eller rättare
sagt BSA Klubben var på
plats under lördagen för att
träffa medlemmar- Mats
Carlsson och undertecknad
hiiffade, hots aft vi inte till
en början kunde se en enda

på. Från närbelägna Barka-
rö, till Uppsala, en del på
BSA andra per bil och t.o.m
ardra engelska motorq'klar
Vi gjorde också några bli-
vande medlernmar upp-
märksamma på vår existens.

Mot eftermiddagen hade
det i alla fall samlats ett 10
tal engelsk-åkare som be-
staimde sig för att campa och
övervara söndagens t?ivlingar.

BSA på plats, fler medlem- "Keep up the good work"
mar än vi vågade hoppas lohan lohansson, Ordt'.

"f npanknöcket" i Göteb

Vid fl@t på Aoeyfl i



54 THE ToN-uP PARSoN
Rev. W,!. Sh.rsold run! a cluh lor young motor-cyclis iron thc Eto! Colles. Mnsion, {Åcl..y
Wicl, London. IIc h v.ry poDula. with th. m.nb.B of hi! club- Th.y oU hin rh..lon-!p påson',

Rd. = R.v.rcnd kcv(.)r(.)ndl lerLohddc,
Panor, använd.s sm tit.l

to tun r club l.da cn llubb
noloFcycli't lDouläsilklist nororcytljsr
Eton co[.s. Mision [i:'tn t]'tid3 ni'J(.)!l
IJacLn.v WicL lna'!.i wfkl
p.pul.! with [pc'pjul.] populä. blånd
ncmbd lncnbal n.drm
lon-up p.sor [tr'n!'p pd:/$] uns, pästom $n

kör n.d hös*a hani8h.t
do t[. ron = do tlc iop rpccrl

lörå h.d hössra nasdshet

Phrases

ro 3lo{.lod att saLrå fa.ten
lo 3lop d.ad at tväarannå
.t tull ip..d, åt rop sp..d m.d tul! tart, m.d höss

motor.cycl. lDoulesai'ltl] motor.ykel

pctrel r.!k [pe1r(a)lE\tt] b..s'ntanL
s.ddl. h.dll $det, siG
pillion sa. fptljan] pasasehEad.l

hudl.-bd [h.'ndlba:] *yrc
håd-b..tc [he'ndbreil] håndblon3
h..d.lig[i lhe'dlait] sråll$tårc
.qim [e'.(d)3in] noto.
nMbd-platc [n^'m6.plcit] numn.rplår

What the motor.cyclisb a.tt weäing
l.ålud j.cl.r [lc'ö. d3-'lii] läddjack.
(6h-Ldn.r [LrJhJrnit] stö hjäln

Thesc youns p.oplc l@L lite the "relcE".
In Enslåd th.re .rc two rival sroups bf youns
spe.d crrhusidu, "modr" and rrbcled'.
Th. nods aro v.ry smart ånd wca. nic. suits and

Tltc @[cB w.år shiny lcath.r jåctets and driw

nvd tråi'v(å)! rjvali!.rånd., råvl2nd.

Eod! lnrdzl short ro! mod.m d. nod*nå
rocld! lD k., eg. dc lon danlar "roc* . ett slaFs

!pc.d crrhuia't lspi:'d inFju Jzisr] fanemusian
powdlul lpåu'af (u)l] starl, laltis
moroFbik. [noul.bait] mororcyk l

26

ll, fir BSA Bladet i Nittaik.

27

Britannia Rally L994 i Rättoik
Åreis Britannia rally låg för ovanlighetens
skull lite mera nonut till glädje för alla i
mellaruverige. Vi här från syd och väst
sverige är ju annars bortskämda med att det
inte är så langt hemifrår. Från Göteborg var
det nästan 550 krn en väg så det tog nästan en
hel dag dit. Runt 800 km hade de l?ingst
åkande från skråne upp till skogama i Dalar-
na.

Det mtuks att man är lan$henifrar; unge-
f?ir som när man åker till Danmar( landska-
pet föriindras, byggnadsstilen på gårdama
är annorlunda. Men det är aldrig så öde som
om man åker på viddema i norrland. Tillba-
ka till Riittvik. Vädrct var ju f ortf arande varmt
fast vi var irme i första veckan av augusti.
Detta lockade många ait åka till Britannia.
Tyvåirr tycker jag nog att det kunde kommit
fler ifrån mellan och östra Svedge (Stock-
holm), det var många av de vanliga ansikte-
na från sydsverige men en hel del nya. Runt
200 hojar räknades in på lördagery de flesta
var Triumphs (vad annars på en Triumph-
tråiff), BSA och Norton ungefit ett 25-tal av
varje och ett mindre antal av de andra engel-
ska märkena,AJ$ Madrless, Vincent. Några
Trajor av smaste japs-modell var också där.

Rallyt var en klar fullträff, alla hivdes och
hade det bra, god grillmat och dricka, myck-
et bra musik (tuå band per kviill). Mest upp-
skattade blev nog PB - Pumpbolaget från
MocKjärd på lördagskvällen.

Campingen (Riitwiks Camping) var en stor
fin och modem camping. Manga av delta-
gama hade valt att bo i stugoma som fanns
att hyra, enkelt och bekvämt, det mda man
behövde ha med sig var sin sovsäck. Carn-
pingen låg på shandm i Riittvik holigm ett
av de mest långgrunda stiillena i Sverige. Jag
var siälv ute och gick på lördagsmorgonen
en 300 meter utan att vatbrct gick över knä-
na. Man hade också återuppbyggt den gam-
la ångbåtsbryggan för ett par ar sedan. Dm
var ursprungligen byggd på 1870 talet men

förföll och revs under -30 talet. Det mest
fantastiska rned derna brygga byggd helt av
planl var liingden - 670 meter med en liten
konstgjord ö på slutet och själva angörings-
platsen för Angbåtama, så nog förstår man
att det var långgrunt.

Sarntidigt med detta rallyt var det en massa
klassiska odr veteran-bilar på den del av
campingen som ej var för Britarmia-rallyt.
Defta berodde på att man hade det sedan
några år tillbaka återkommande Classic Car
Weekend. Detta var inte planerat eller rätta-
re sagt ingen hade en tanke på det då plane-
rama för Bdtaffria-Rallyt drogs upp. Snara-
rc en trevlig öve askning för de sorn både
har ett bil och MC intresse.

På lördagen kördes en kortege genom Rätt-
vik som avslutades tillsammans rned Classic
Car entusiastema däir invånarn kunde be-
skåda de stiliga Engelska motorcyklama.
Senare på kvällen var det lekar och tävlingar
som avslutades med prisutdelningar och ef-
terfdljande fest och dans.

Monica Andersson medl319 varur Llingsta
fiirdsträcka Dam och Bo Hagman medl 171
vann Bästa Original med sin BSA Rocket 3.

BSA Bladet var runt och pratade lite med
några BSA åkare som vi inte håiffat förut,
från bland annat Gävle-trakten vilket är lite
mer norr ut åin vad vi är vana att häffa på.
(Förutom Stig Gustavsson från Skellefteå som
envetet besökt oss i Bankeryd med sin BB33
Swing.) Reportage i senare nummer av BSA
Bladet.

Hur-som-helst, det var en mycket fin träff
som uppskaftades av alla som var dä1, och
inte en enda rnygga på plats.

Tack för m lyckad Träff.



BSA Campingen i Bankeryd
- L0 års lubileet
I ett shålande sommarväder
med väderspåmannens väl-
signelser om att hela helgen
skulle lortsäfta lika fin öpp-
nades den 10:e BSA Cam-
pingen i Bankeryd på
VMCK:s (Vätterbyggdens
Motorcykel Klubb) MC-
Carnping i Domsand. Eft di-
gert program var planerat
medbl.alevandemusikbåde
på fredag och lördag.

Ett rekordstort antal delta-
gare kom till träffen, 110 per-
soner inskrivna på 80 hojaa
de flesta kom redan på fre-
dagen.

Lite statistik, 30 BSA, 27
Triumph, 8 Norton, 2 Ariel,
1 Cheeney, 1 AJS och 1 Phan-
ter var de engelska maski-
nema. Dessutom var det ett
20 tal engelska hojar på be-

Elisabeth t tat i

sök som aldrig skrev in sig.
Med hjälp av Jan-Erik Ce-

der och Anders Johansson
båda lokala förmiågor, Jön-
köping odr Husqvama, hade
triiffen organiserats tillsam-
mans med \MCK:s hjälp. De
försåg oss med dryck och
mat. Jan-Erik och Anders
sami delar av BSA klubben
styrelse var där redan på
torsdags-kviillen för att kun-
na börja bygga en liten scen
där musiken kunde husera
utanför \MCK:s klubbshr-
ga. När solen började maftas
lite satte musiken igång och
det var Jukehouse Blues flån
Varberg som stod för fteda-
gens musit klart över för-
väntan duktiga, spelade de
skön hrng blues och alla njöt
av den medryckande musi-

ken. Vår egen Elisabeth Fai-
jersson, (vice sekreterare i
BSA Klubben) överraskade
alla med att för första gång-
en förstiirka bandet på saxo-
fon. Detta gjorde det tidiga-
re bra bandet åinnu bättre.
Det blev så bra att ordnings-
malten i Jönköping fi ck göra
en utryckning då det störde
invånarna flera kilometer
därifrån. (Bra tutat Elisa-
beth!)

Lördag; efter frukost ser-
verad av VMCK kunde vi
återhämta våra krafter un-
der förmiddagen innan årets
utflykt gick av stapeln. För
att detinte skulle ödslas kraft
på MC-åkande hade BSA
klubben chartrat det lilla tu-
ristfadyget Magnus [adu-
lås, som tog oss på en sval-

På utfykt ned BSA Kltbbm i / på Viittent

kande tur i Vättem under
två timmar. Där kunde ut-
sikten beskådas, öl avnjutas
och fyllda baguetter inmun-
digas mm. Bamm fick hjäl-
pa kaptenen att styra båten
medan pappoma kunde ta
sig en titt i maskiffummet.

Vid kvällningen var det dax
för de årliga lekama, fyra
lag samlades ihop. BSA, Tri-
umph" Darnlag och Outsi-
dersblev lagen. Efterenhfud
karnp vann Damlaget, föli
da av BSA, Triurnph och
Outsiders.

Prisutdelning vidtog och
årets priser kom fran BSA
Klubben, Sportdepan, Zäta-
Motor, MF Ake Ahlqvist och
Volvo Tjiinstebilar. En liten,
enväldig jury bestående av
Bo lnge andersson och He-
len Brunstolp hade fåttupp-
öaget att utse fyra hojar i
olika klasser till prisutdeL
ningen.

Det blev; Bästa BSA -
Bengt-Olov Karlssory Sand-
hem BSAA10 Road Rocket-
55, Bästa Engelska - Erik
Tammivuori, Eskilstuna,
Norton Commando 750 -70,
Bästa Special - blev m BSA
Spitfire Special, Bo Ask från
Höganäs med sin -67, Bästa
Chop/Custom - Hans Dre-
maq, Göteborg på en Ariel
600 sida. Piiras Specialpris
delades åter ut av Pära själv

(Per-Erik Faijerssonbroder
till ovannåimda Elisabeth F.)

och gick till Jan Ohlsson Vim-
merby sornkompå enPhan-
ter 100 -51 chop. En del av
maskinerna presenteras i
detta och nästa nummer av
BSA Bladei.

På uiig onbofi på båten

Pris för Bästa "Engelska" -
dvs vilket märke som helsl
(engelskt), gicktillErikTam-
mivuori, från Eskilstuna,
som var på 1994 års BSA
Camping i bankeryd med
sin vackra "British Racing
Gröna" Norton Commando
Fastback årsrnodell 197Q en
750 cc Twin när den iir som
bäst. Juryn uppskattade ma-
skinens fina skick och origi-
nalitet.

Senare på kvällen kom den
levande musikenigrång igen,
nu med Jönköpings-bandet
On The Rocks. Spelade rock
och dansmusik som fick fart
på de flesta langt in på nat-
ten. Alla som var där njöt i
fulla drag och framåt sön-
dagseftermiddagenhade de
flesta bö4at att åka hemåt.
Harvitur sesvipå BSACam-
pingen nästa år igen.

II

E'ik och hans gör'a Notton



Hj älmen Ar Huztuds aken!
På väg till Britaruria Rallyt i
Rättvik passerade BSA Bla-
dei Ludvika. Var finns i Lud-
vika tåinker läsaren då? Jo
som den uppmärksamrne
läsaren redan förstått, Foi-
tas i Ludvika. MC firman
som egentligen är för ny för
aft armonsera i BSA Bladet,
säljer inga BSA delar.

Men Engelska MC-hjäl-
mar! ! ! Och Hagon Engelska
stötdämpare. Vi tittade spe-
ciellt nyfiket på dessa hiäl-
mal,DAMDACLASSICJET.
Yppersta Engelska kvalitet,
finns i en miingd färger och
kombinationer från matt
svart, British Racing Green,
tvåtons lacker, Stars & Stri-
pes (USA modell) till den
finaste av dom alla Union
Jack.

Den vågade Engelskåka-
ren föredrar Union Jack
lackeringen, mar visar verk
Iigen vad man åker Du ser
inte heller ut som en Shohei
fåne med Dart Wader hjäIm
utan som en sarur anglofil. I
sarur Engelsk tadition är
hjälmarna givetvis helt
skinn-klädda på insidan.
Dessutom har mar en kraf-
iig skimstoppning runt om
hjiimens kant som effektivt
utest?inger de vid jet- hjälms
bärandet så vanliga orkan-
vindar som sveper förbi öro-
nen. (Skrivet av en som
vanligtvis åker med telefon-
kiosk på huv'et.) I motor-
cykelmagasinet MCM:s
hjälmtest härom året fick
DAVIDA hiähnama högsta
betyg.

DAVIDAhiälrnana är inte
billigast på marknaden men
BAST. Vad är inte sann Eng-
elsk kvalite värd i dessa da-
gar. Ett måsie på julklapps-
lisian. Ring Fotta och beställ
idagl Tel: 0240-11700.

il

!rrrrrrrrtrl
I l'resstoppl! |
I Forts. hån sid 8. I
; BSA-BIadet haridag 29aug I
I fåttredapå aft RainersBsA- I
I proiektnu bö4atbära ftult. I
; Efter en hel del mekande I
I har man fått motoma aft dra I
I mycket bra. Toppvarvtal I
I som är körbart ligger nu på I
I 9500vaw/min.BSA-Bladet I
I hoppas att få återkomma I
I me-d spännande rcsultat- I
I listor under nästa säsong. I
lrrrrrrrrrLl

Mt DAVIDAof Sweden, Fotto sjiilo,lycklig oid
engelsk4 motoclklar

Närbild: Bo Ask
- BSA A 65 Spitfire Special Mk lll -67
Vinnaren av priset bästa spe-
cialpå BSA Campingen 1994

blev Bo Ask med sin -67:a

Spitfire Special, så mycket
specialärdet inte denärsna-
rare original, men juryn vil-
le åindå ge den sitt pris för att
den var så snygg och den
heter ju "special".

Dessutom är det en fantas-
tisk historia bakom som är
väl värd sitt pris bara den.
Bo har haft hojen i 10 år nu.
När han köpie den var det
en chopper och den kostade
3500r. Han har letat delar
hela tiden så att den nu är
åter i originalskick. Men det
är en lång historia kantad av
tråkiga problem. Ett evigt
krångel med oljetrycket i
motom har gjort att han bara
har kunnat åka 4 - 5 mil och
så har något hiint, ramlager
rrlttrlllrlll

skurit eller vevlager På den
vägen har det varit, Bo har
inte kuffrat göranågra läng-
re h.uer förrain nu då han
kom "i triurnf" till BSA Cam-
pingen, efter 8 år som med-

lem och BSA ägare och till
BSA Klubbens 10 års Jubi-
leum klaffade allt, Vi önskar
Bo fortsatt lycka i framtiden
ochmangaskönamilpåSpit-
firen.

TI IT'TI I'TTI TI I I IIIIIIITT

1.249=

tHiJi.iT" r.ee5:-"Jethiölmen"_
Del finns även hjälmar med Union Jack{lagga

Hlgon slötdönpote till de flesto
MC 61 1.080:-. Völj mellon svort el.

kromod, jusbrbor i 3 lögen, Exho
storko fiödror levercros po begöron.

Vl tkl.k.i pö porr.rd.., end6t50r
{rokt linll postsnr ovgiltr) fillkonner.

FbttasMO
stoRcÄTÄlt 45,771 30 tuDvlto
tel. 0240-l l7 00. Irr. 0240.841 38
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Stereo MC ellerVimmerby Raketerna
Göran Nilsson, Vimmerby
medl nr 1012 och Laru-Gömn
Göranssory Södra Vi medl nr
1017, kom till årets BSACam-
ping i Banleryd på var sin
A10SR -Super Rocket årsmod.
1960. Båda maskinema tui ett
enastående skick och vid en
snabb blick ser de identiska ut.

Lars-Görans maskin inirpor-
terades hll Sverige runt 1967
av en kille i Gävlehakten. Iars-
Göran och hans bröder köpte
maskinen 1976 som dåvar i ett
dåligt skick. Lars4öran och
Göran jobbar ihop. De visste
båda om den andra Super
Rocketen som nu är Görans.
Lars-Cöran hade gått och lu-
rat på den länge hos gubben
som hade den i Vimmerby och
hade"första tjing", menen dag
vad dm borta -såld.

Men det gjorde inget säger
Lars-Göran, - Det varju Göran

Båda är också med i MCHK
och deras lokalavdelning diir
heter MCHK Tjust efter kus-
ten där de bor. De brukar häf-
fas varje vecka och åka en
sväng med sina ganda hojar.
Mm de är ganska ensamma
med sina BSA där. Ibland är
detnågon annan BSA med. Gö-
ran har en BSA till, en 350 Sloo-
per av 1930 års modell.

BSA Super Rocket modellen
tillverkades nellan 1959 och
1963. Den var "top of the line"
med sina 650 cc och ca 52 häst-
kafter. Längre än så här uF
vecklade man inte BSA:s "pre-
unit iwin". BSA Rocket Gold
Star (ti[v 1962 & 1963) hade
samma motor, kammar osv,
men ett lite sportigare chassiet
(många delar gemensamtrned
Gold Stai).

I BSA:s Svenska brosdrw för
1960 står det om A10 Super

gasen till maskinens enormt
kraftiga motor, tu aft erfara far-
tens tjusnh& när denru är som
mest underbar." Det är alltså
enligtbrosdrFen som etthalvt
att åka dema hoj. Men jag kan
intyga att något bäthe ur A10
serien finns inte, iva fall när
det gäller fart odr kraft.

Den speciolbiftmrde motom fån
aiifisler sida

I specifikationen kan bland
annatfi Ima aft manmottillägg
kunde få Super Rocket med en
AMAL TT - förgasare, Super
Rocket hade till skillnad fran
Golden Flash manuell tiindin-
stälhingpå stlaet. Super Rock-
et hade till skillnad från de
andra modellerna inte en h-
byggd strålkastare. Man kun-
de få vaNräknare mot extra
till?igg (vevhus och oljepunp
var modifierat, så aft vawräk-
naren drevs direkt ftån olje-
pumpsaxelrL därför finns inte
det "klassiska" varwiiknarut-
taget i registerkapan). Vanli-
gast är den kungsröda Super
Rocketen- men den ku nd e ock-
så fås princessgrå eller helt i
svart. Tankmärken och knii-
gummin var för året i ny mo-
dell som senare (1962) även
återfanns på efterträdarna
450/A65 Star

il

Lots-Görafl (to) och G)ton (th), oid sina

som hade köpt den. Den inte
heller i något gott skick, chop-
pad, sågad på alla viktiga fäs-
ten i ramen och försedd med
mopedtank. Iars4öranplock-
ade ned sin maskin så att Gö-
ran kurde se hur ramen skulle
vara odr börja återuppbygg-
naden, som tur var hade "gub-
ben' innan skaffaf de mesta
delama som saknades.

Rocke! "-En i särklass snabb
motorcykel. Super Rockets
motor tu specieUt trimmad och
provad i bromsbänk. Den har
cylindertopp av lättmetall,
högkompressionskolvar, för-
stärkt vevaxel specialkamax-
el etc. Super Rocket är otvivel-
aktigt världens fömämsta mo-
torcykel - dm k?inslan man
fömimmer när man vrider på
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Medlemsförmåner
Som medlem i Svenska BSA Klubben får du ca 4 ggr
per år tidskdften BSA Bladet med altuell information
om gammalt och nyft.

Du iir också med och påverkar veteranhobbl'ns fram-
tid genom att BSA Klubben åir medlemmar i Motor
Historiska RiksFörbundet MHRF.

Vidare gör klubben regelbundet Medlemsmahiklar
och ibland andra BSA an-knuhra publikationer, årligen
gervi ut enAlmanacka. Genom medlemskapet i MHRF
får Du också årligm Nordisk Kalender rned de flesta
veteranhäffar i norden, under senhösten koruner
MHM:s Annonsblad den tjockaste annonsmarkna-
den för veteran MC odr Bilentusiaster.

Du får regelbunden information om BSA Klubbens
och andra "Engelsk" klubbars aktiviteter. Genom att vi
åir erkiinda i den intemationella BSA-världen har du
möilighet att delta i tex det årligen återkornmande
"BSA hrtemational Rally".

Bensin:
Som rnedlern i BSA Klubben får du rabatt hos
TEXACO. Amökan om Kontokort, se BSA-Bladet2/94.
Du stöder också då klubben!

Reseroilelar:
Mot uppvisande av giltigt medlemskort får medlem i
Svenska BSA Klubben foliande förmåner hos:
BSA Reservdelar / Service
BAlmotor 10o/o på BSA reservdelar.tel 08{810923

Veteranförsäkringar
Möjlighet till förmådig försäkring på Din BSA gmom
BSA Klubben hos Skandia eller MHM/Folksam.
Kontakta BSA Klubbens fö$?ikingsmiin för info.
OBS särskilda villkor giiller behäffande din maskins
originalitet oc}r anvåindande. Se insidan av BSA Bladet
för aktuella telef omunmer.

Ö z: ri gt I Mot o rhi st oriskt
Ölands Motor Museum i Borgholm. Tel 0485-12400.
Rabatt på inträde,. "2 för 1".
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BAS Motor

XgTORDELAR

VENTILER ClO C]l
KNASIER 844 B5O
VENTILBRICKA 844 B5O
VENTILSTYRNING C1O C11
VENTILFJÄDER C1O C1]
K0LV C11 C1t
KOLVEULTSBUSSNING C11 B]1
KUPOLMUTTER VIPPOR 8]1 8J]
SANJOEULT VIPPOR B]'I BJ]
OLJERöR VIPPOR B3'I BJ3
SKNUV VIPPLOCI( C'I1 C15
PINNBULT VIPP(APA C11 

'15KOLVRINGAR C1t] C1l
TOPPBIJLTSAT5 MLA $21
8UL T TOPP5IAG A7 AlO
FÄsIJÄRN TOPPSTAG A7 AlO
DRAGSTÄNG CYL INDER 8]1 B]]
5ToTSTÅNG B}J Bt!t!
KAMSLAPA A7 A1O
VENT ILLYFTARE B]1 BJ']
VEVLACER C15 831
VEVSIAKSEULI A7 A1O
VEVSTAKSI4UITER A7 A1O
RAI4LAGE R C1O C1]
RAI'ILAGERDTSTANS B}18''
RA14LACERBUSSNING C1OC11
KAMAXELEUSSNIN6 840844
EiAXELEUSSSNINC A7 AlO
PACKBOX KAI4AXEL C11 C15
KAI'14 XEL A7 A1O
KAI,IHJ UL 831 B''
RENSFÄLLA A7 A1O
MUIIER RÄNSFÄLLA A7 A1O
SHIMS VEVAXEL A7 AlO
OJLEKASTARBR ICKA A31 B'3
PACKBOX VEVAXEL C11 C15
DRIVAXEL OLJEPUHP 8]1 8]J
SNÄCKDR E V OLJEPUI"lP A7 A1O
RENOVERAD OLJEPU}4P A7 A1O
RYCKUTJT DREV B)1 Btj
RYCXUTJ: AXEL A31 btJ
RYCKUTJ: lluTTtR A, BtJ
RYCKIJTJ I SRIcKA 831 A3j
gACKVENTIL OLJA B)1 B'}
öVERTRYcKS VENTIL A7 A1O
GENERATORDREV A7 A1O
LÅS8RtCK0R fi0T0R C11 C15
KRYSST(ILAR r,10T0R C11 Ct5
I.IAGNE I I4UT]ER A7 A1O
PTNNBULT SLOCKHALVOP.AT AlO

c15 811 840 844 850 8ll Bl4
Bt3 M20 M21 A7 A10 A50 A55
8]J H2O A7 A1OGF A1OSR A5O
c15 811 840 844 850 BIJ 814
c15 Bl1 840 844 890 Bll 814
BJl 840 844 BtA 7Jt MzD t421
844 850 Blt Bt4 Pt20 MZ1 A1
814 A7 A10 A50 A65
Bl4 A7 410
Bl4 A7 A10
Bl1 844 850 8ll 814 A7 A10
811 844 850 BlJ 814 A7 A10
Bt1 B40 844 850 BIJ Bl4 M20
A7 410 A1oSR A50 A65

MzD M21 A'I A1O A65

410 465
410 465
465

450 465

A65
M20 1,421 A7
M20 l"l2'1 A7
A7 410 450

410 450 465

450 465
A50 A65
M21 A7 A10

M21
844 890 A7 A10 A50 A65
M21 A7 410 A50 465

4
850 410

450 A65
MzD M21
840 844

A50 A55
450 459
c15 Bl1
M2A M21
c15 A7
c15 850

A5A 465
811 840

450 A65
N20 N21

450 465
A50 A55
450 A65
Bi4 V2A
e25 B4E
Bt4 VzA

450 455
A50ll!s

M20 t121
s20 M21
834 t120
B)4 t120
Bt4 M20

A50 A55

A50 A55

850 831 814 M2D 1121 A1 A10 A50 A55

840 844 850 Bll Bl4 1420 t121 A7 A10

410 450 465
A7 410 450 A65

844 850 8ll BJA t420 t421 A7 A10 A50

465

465

A7 A1I)
M21 A7 410
M21 A7 A10
1121 A7 410 450 465

840 844 8t0 7Jt BJA Vzn N21 A7 A10
840 844 850 B3t Bt4 t120 t421 A7 A10

465
PINNBULT CYL.F0T l!20 1,421 A7 410 450 A65
MUTTER CYI.FOT I,J2O M21 A7 A1O A5O A65
sKRlJvsATs REG.KÄPA C11 C15 Bl1 S40 S44 850 Blt 814 M20 Iiz',l A7 A10 A50 A65
|led mera motordela. här ej nämnda en de] glömdå andra qömda.

Just nu: KAMAXEL A7 Al0 A105R 67.Ot56 / 61-O157 A15t-(anslåper A7 Al0 6-7-Ott2/7 725t-
0rivaxel oljepomp 833 $24 66-2620 25ot-
T o p p I o c k s p a c k n i n 9 A65 80:-

BAITERI 5V t{ED LoCK TILL 8ta Bll 20 0rd:425:- Nu:175:-

Bl1
Bl'l

450

450 465
450 a65

nu.695:-

nu:175:-
nu: 50:-

1/t 45o.-

J
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BSA-Torget
Köpes: Allt till WM20 av inhesse, Stefan Hjort, Sigtuna Tel 08 -59 25 27 02

Köpes: Till BSAAT Plunger -53. Bakhjul kompleft med broms, fotpinnar, bromspe-
dal, skiirmstag, bakskåirm, bafterihållare, kohuvud, reglage kedjeskydd, lykta, Plung-
er-!ädring, baklyse, central och sidostöd.

Johan Ydesand, Skeingevägen 45, 283 32 Osby, tel0479-'145 28.

Sälies: BSA l\M20 1940 ej helt odginal, faftas ventillyftaren, finns reg. plå tar + pappe r.

Sälies: BSA WM20 1943 i delar, fattas mag. dlno, sadel, styre, skärmar
Dessutom har jag en extra motor att plocka delar från.
Anders Hedlund, Kolhastgriind 15,230 41 Klågerup, tel 04044 06 82.

Köpes: Överliggande laökar till BSAA10 -58. Originat sidosiöd till BSA A7 Star Twin -54.

Christian Högbring, Lundmvägen 41 B, 541 39 Skövde, tel 050048 73 96.

Säljes: BSAB33 1951 stelben. Nyligen iordningsståilld, bra skick. Säljes eller bytes mot
50-60+als Twin. Pris 27 000i.
Jan Renberg, Lörmvägen 8, rl44 47 Stenungsund, tel 0303-88 245.

Köpes: Sidostöd till BSA 833 s/a, ramröt - A 29 Q 1/8").
Amp-mätare passande i ko-huvud, Lucas t I amp.
Sälj es: Dreviimnen 2Jobs, 20 & 21 tiinder, passande till B33 mfl (hålet ej slipat till rätt måit).
Stig Gustavssory Låinsmarsgatan 18,931 44 Skellefteä tel0910-77 56 91.

Säljes: Ordonnansbyxor, Kronaru MC-b1xor med håhgslen i kraftigt getskirur,
varmfodrade, helt nya storlek ca 52 Prjs 1000:-. Flygvapnets varmfodrade jacka i
kaftigt getskinn, helt ny, dubbelknäppt (knappar + dragkedja) mycket fin modell
Pris 1100r. Kronans MC-handskar med krage, ofodrade, svarta, helt nya Pris 80i.
Svensk kvalitet lönar sig!
Sälies: Dunstall Norton 810cc 1968 i bra skick men ej originallacl går oholigt bra
Pris 42 000r.
Katarina, tel031-15 20 02.

Da som oill annorrseru på BsA-totget!
Skrto $illigt och glöm inte skrioa namn, eo aibess och telefonnummer

Skicka mateialet till Susanne Griffin, Lilla Alfhem t1473, tl46 97 Alohem
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Sensommarutflykt i Kungsbacka. Träffas kI14.00 se sidan 6 I
Toknatta - Halnstacl{ustavs Trophy. Nattodmtenng ned pris för bästa I
engelska motorcykel. Frågor:ringUffe i HTC tel035-18 66 78. I


