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Om du behöver information om din motorcykelkan du
rirEa till våra märkeskonsulenter,,

Gold Star, 833, A10

A50, A55 tom -70

465 71-73

850

rv20,M21

Förk igsmask iner

475 Rocket lll

cösTA J0MNSSoN o3oo-124 5g

^ kvällar 2122, ejtisd
HÄKAN CERNE 046.18S605

INGUAR HALLBÄCK t]51t]-41678

LARS SVANBERG 031-936218

I\,4ORGAN JOHANSSON 031-363637
eller 031364600 även fax

SUNE SANDSTRÖM 0300.44170

BO HAGMAN 0380-75117

NUMMER
!e Historia - Rocket 3

e Nyaträffar

e JohnCranshaw-
Körf& BSA-klubben

e Frågor&Svar

Omslagsbilden
840 motor från '1965

Lägg märke till tändningsnyckeln på
centerpane len,



ORDFORANDEN HAR ORDET.

Ja - nu år sommaren i full gålg igen och ctt par träffar
har redal awerkats. Niir man blir äldrc och har familj
så år tiden knapp till att pilla på sin BSA men att ta
med faniljen år altid uppskattat nåir man skall på BSA
triiff. Hilses vårmönstring var årsts första tur med den
gamla BSA 833:an. Jag hade slitit i ett par veckor med
ett par förtretliga detaljer. -Den bolmade olja alldeles
fruktalsviirt så fort nan stod på tomgång en liten stund.

Redan förra sommaren giordes vissa jus-
teringar innan Bankeryd då jag var tvung-
en av att ta av toppen pga en skuren av-
gasventil Vi passade på att bora extra
många oljeavledande hål i kolven. Men -
det hjiilpte inte. Den rök iindå.

Dagen före Hilses vårmönstdng lades sista
handen vid motorn. Nya Gold Star kann-
ringar hade monterats (de har delad olje-
ring) och nygjorda styrningar i toppen så
att ventilerna skulle gå så tajt som möjligt.
En snabb prortur runt huset - ingen rök!
Vilken tur! Nu var det bara en lilngre tur
för säkerhets skull innan vi skulle åka till
Hilse.

Ner till macken och tanka och sen bar det
iväg - 3 km. Brnr prt prt frnrr motorn
stannade - all kompression var borta. Pest
och pina. Av med luckan till stötstaingerna,
där såg man att avgasarn hade hoppat av.
Bara att rulla hem skrotet igen, Av med
toppen och konstatera att Avgasarn var
skuren. Drastiska åtgihder i titlsnöd in-
nebar att baaka ut ventilen, biinkslipa
skaftet och rensa med smiirgel i styrning-
en. För att den inte skall skära men med
risk för oljerök så borrades ett smörjhål in
i styrningen. N2ista dag vff det den stora
premiiiren. Skulle det funla?

2

Ja det gjorde det den rök lite efter fem
minuter på tomgång. men den är lfi) ggr
bättre iin förra sommaren. Nu ett par
nånader senare så ryker den inte alls. Vi
ses i Balkeryd med eller utan rök.

Iohan I.

NYT'T FRÅN STYRELSEN.
Stora nyheter !!!

Vi får hit en av viirdens Bästa BSA Classic
Racing åkare (se annan plats i dctta num-
mer) till Sviesta Linköping den | & 2
augusti då det tävlas diir och samtidigt ä
Britannia Rally.

Missa intr detta.

Till årets internationella BSA Rally i Dan-
nark har ett 25-td personer anmålt sig
inte riktigt lika många som till Holland
men vi tror nog att flera av er som har
ntira åker över till Hilleröd utanför Köpen-
hamn/Helsingborg under ta veckan i

nödviindig vilket kallelse har utsiints till
alla och detta itger/ägde rum på BSA
Campingen i Bankeryd den 27 Juni.

En ny matrikel och lite aman information
fran MHRF om triiffar och Brandskydd
utkom santidigt. Styrelsen önskar alla en
god sommar!

MHRF I]YTT.

En ny Försiikringsbrodg om MHRF
Försiikringen / Folksam har komrnit ut,
(ej att förviida med BSA Hubbens / Skan-
dia alternativ. Denna finns hos våra be-
siktningsmiin.

Nyheter iir att om man har en tidigare
MHRF försiikring od ?ir över 25 år så kar
nan teckna en fördelaktig försiikring på
moderna mc fram till 1981 för eadast 982i
helllr. Försiikringen gtiller endast för ma-
ke/maka eller annan person med gällande
MHRF försiikring.

Tel och adresser för MHRF / Folksan
försiikdng iir:

MHRF/ Bjöm-Enc Littdll, Bot 211 5Z fn 31 Stock-
holn, El &320354, fax 312706
FOLKSAM/A4de$ Olafssoq Gåcköm 8121, 624 N
Hudikealt tel 065G253&, fax 2536.

BSA Klubben försäkringan

Gösta Johansson tel 0300-12459.

Vid ett möte mellan klubbarna och MHRF
var BSA Klubben representerade och där
kunde vi notera att BSA som mc miirko
var det alka största Engelska mc miirke
försälrat gelon Folksam (ca 500 st, Hus-
qvama var allra störst med 550 st). Mo-
torcyklar överhuvud taget har en låg ska-
defrekvens i MHRF-Förs?ikringen.

FöR
BSA... FANTASTEN



nnÅN nnmrtön'N
Ja då var det dags att återigen få höra den trevliga du$en av ett BSA-blad i brevUldan
En strålande start på siisongen har det varit och det har hunnit bli några mil redan. Vi har
oclså hunait rned ett par styrelsemöten, varav jag lyckades hinna med att bevista det ena.
Det hade vi hos Anette Lennartsson utanför Varberg, och natudigtvis åkte vi engelskt dit.
Sjiilv åkte jag från Lilla Edet och det tog er stund eftersom även jag kör med sidovagn i
år. Och M20:n har lite tungt i uppförsbackarna" Hemåt gick det också bra trots att det
hade hunnit bli rätt mörkt, och son vanligt ville inte Lucas, Men jag och Johan J börjar
bli ganska vana att köra utan nu.

Jag vill oclså passa på att rikta ett varmt tack ftån Redaktionen till medlem nummer 619,
Ha.ns Hanrnadund som glort en storstäclning i gamail naterial och har skic&at in
godbitarna till BSA-bladet. Hiir fams en hel del som vi kan använda och låta med-
lemmarna ta del aq och redan i detta numner har jag valt att liigga in en del bilder och
gamla annonser. Alltid trevligt. Fler får gåirna fri,lja Hals exempel.

I föna numret (BSA BLaDET nr 1-92) hade ett olyckligt fel smugit sig in på sidan 3, och
eftersom det råkade stå på rnin egen sida får viil jag rätta till det nu:

nÅtrntsn It rcÅnt rnn BE SIKnNINGIaLIKT.

Felet har uppmiirkam.mats av flera läsare, och vi ä natudigtvis glada att ni hörde av er,
vilket ju visar att ni liiser bladet ordentligt.

Rätt iL att:

Fordon äldre iin årmodell 1951 eller om ma.n så vi 1950 års modell och åildre är
besiktdngs- och skattefria förutom en registreringshållninesaygift. pet som nåms i te$en
är ett förslag och existerar ännu bara i Norge. Vi får viil håIla tummarna att vi får hit de
reglerna också,

Hiilsar ji

m hat ocbå fåa en I'd. Mi&resxoNsrE ENT FöR IönnrcSl,CSEItrR
Den som ho åtogi! sig dcaa Wdtug öt : SUNE s,NDf;IffiI{ TEL lwn4lm
Hoa bor i Asd, siidet om CiiAbotE och dA lonom kan ni viinda o ont ni lrd någa
frågot om dewta Ep at' BM . Han kan ocl{l,å utfua TIILVERKNING av delq tiv
Bsr'l. hi4 kan l<4nsk4 edta av i'''gsse f& Aisana

4

SVENSKA BSA.KLUBBEN PRESENTERAR

JOHN CRONSIAW
I SWRIGE FÖR
27ÅRS RACET!

Helgen den 31n tiv den 2/E s,å gåt
27&s ruce och Btiuinia ru !
sontidigt @, Et4peh på Sviesta
banaa i Unköping. Då bjudt ett
unild tillw at se och höru Stot-
bitannie^t fiArntE BSA åkate inom
Clattic Rachg - Iotn Qonshaw på
BSA coA S@.

Det At Svensk4 BSA Klubber torn
bjudit hit Mt Crcn taw Fr aa fir-
5,oru BSA:S fuAd vid 2Z-Åts Raca.

Från v& man i E rgland och Gotd
Star fdron Olo Mahessor tommet
fr)ljande intewju och Fetentation av
Iottt Ctont r4tg:

John Cronshaw,,l4-årig däck-
handlare fran Rossendale,
England iir en av värdens
bästa Classic Racers.

Kapten 
,BOLJA I*l

John har de ssnaste åren vunnit Englands Classic Bike Chanpionship på sin BSA . Han
vann ockå i år Daytom Classig do* på en Matchless G50. Sön John ia sjiilv, "det hade
varit iinau roligare att vinna på min egen BSA,,.

undertecknad som frck ett samtal ned John fick triiffa en mycket trevlig och slm.patisk

Iai.-f9nn ng ne! glädje accepterat Svenska BSA Ktubbenserbjudandö att konÅa till
Linköping och tävla helgen dea 1 och 2:3 augusti.

P-å mi'r^fråga: Varför just BSA? warade john. - En ren tillfiilligheg jag köpre en Gold Star
ftir r8 år sedan via anrcns. clkeln kostade 90 pund och var iirlli ialetrii ned megafon
och detaeh Det dröjde inte länge i"""" John var både viiftiind (av polisea) ocn oiiind
för sin framfart på Goldien ruat Rossendale. 1962 började John ieufä pa ,iitigt, a* pa
racerbana. Framgångarna kom efter mycken mö& och många ti,nlnals u1y6-si4ing 

'ay

BSA:n.



1)69 byttes ram€n ut mot ett specialbygge och det är 6amma 8om hrn använder idar. 
"ilär egentligen bara skalet på Gold Star-motom kvar. Jag frAgadc också varför han hållit fl

sig till BSA:s stötsttnCsmotor? John menade att , oh motom inlc var den snabbaste, det I
fams ju G50 och Norton Ma:rx men John gav sig helt enkelt f-n på att Goldien skulle bli t
lika snabb, om inte snabbare, och detta har han ju visat med all önskvärd tydlighet. 

t
John iir mycket sparsam med tekniska tletaljer on sin motor, han vill ju inte att allt arbete I
han har lagt ned stall läcka ut till konkurrenterna. Det som kostat honom blod svett och I
tfuar, pengar och hundratals med arbetstimmar, Det som han sjtilv menar iir det viktigaste I
iir att plocka ihop motorn med största noggrannhet, näta upp och kontrollera, kontrollera I
igen och framför allt renlighet vid ihopmonteringen. Egendigen ganska enkla regler med
det är detta som gör skillnaden på en lyckad eller misslyckad semestertur eller vinna och
försvinna i en racertävling.

Joh:r arbetar helt själv med sina motorer och bara efter egna id6er. En perfektionist som
inte bara håller trim på sina cyHar utan även sig sjiilv med dagliga joggingturer, måttlighet
med det engelska ölet och ingen 15kning. Sin tid delar mellan familjen, sin firma och
racing. Han säger sig inte ha några fritidsproblem. John kommer att visa upp sin BSA till
allmiint lsskådande, dock "se men inte röra". John iir försiktig ned sin cykel i depån, Det
har faktiskt hiint att folk har sabbat den före ett race. Denna försiktighet har givit honon
ett i mitt ty*e, litet skert ryckte om sig att vara en oEevlig tlT. Det är kansks lite av vår
svenska avundsjuka son visar sig vara internationell. Som jag nåinnt tidigare iir John en
sympatisk herre och han hiilsar hjiidigt til hela Svenska BSA Klubbe4 tackar för
inbjudan och han lovar att ge valuta för pengarna.

Han kommer att ge jiimet för att visa vad en BSA kan göra!

Föt BSA Bladet, Ola Maltesson, Engldn4 Maj -92.
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X-? HEJ JOHAN,

Jag har en C 10 ftån sent 40-tal, tror jag, mo-
tornr XC 10-T 1€. Kan du ge mej lite exaktare
data om vad det åir jag har i garaget?

!3d ffnns det för litteratur om denna modell? Jag har planer att renovera under
sonmaren. Var / Hur får jag tag i reservdelar?

Bästa Håilsningar
Anders Roos medlem nr 1106

Svar:

XC 10 T Siiger att det rör sig om en C 10 med Teleskopgafrel av 19,16 fus modell. Detta
iir en liten 250 cc sidventilare som har följande tekniska data:
Bot x Slag
Konpretsionsfi)rh
Tändpunb
Diick dim fram
GenercW qek
Tanleoltm

= Ex8omn, Cyl eol

= 5.41, Vewilspel (kall motot)
= 0.031" fo4 Bt,taryap
= WMl 3.0b12 bak
= 35lV (Uksriim) 6 V Brytaniindning,
= 2.0 Imp Gal., Mototeffek

= 249 cc,

= 0.04t" it, 0.006" r!
= 0.012'i

= VM1 3.00 * 19,

I l* vA 5000 eaN,

C 10:an var en "arbet<hårt" i Etrgland där den motsvarar våra "Rödmyror" osv. Den är inte
siirskilt vanlig i Sverige. Staadardnodellen hade "webbgaffel" raedan din är en lite finare
(sportigare ?) verision med teleskopgaffel. C 10 modellen faans i produltion hos BSA
mellan 1938 och 1957. Den sista modellen hade Alternator i stiillet för generator men var
i princip oföriindrad i motorns konstruktion-

Reservdelar till denna nodell har jag i iidighetens nam'rr inte någon särskild uppfattning
om, men de pålidiga kåillorna hiir i laldet ä nog Halnstad-Gustav eller Tomas Eklund.

Litt€ratur fi"ns på engelska och är skiven av Roy Bacon. Modellen finns med i "BSA
Gold Star and Other Singles", "BSA Singles Restoration" och 'BSA Pre-Unit Singles".

Böckerna brukar an gå att få tag i genom Autoarkiv i Sunne eller MarGie Bookhop i
Stockholn.

SIOCKHOLM 25l7kt. l&30
Bensiostationen Norrtull, Sven-Åke Skoglund, lokalavd. Äkenberga, se insidan

GIöM INTE HöSTTRÄTTEN I SIGTUNA ÄNdrAd dAtUM:2619
För info Janne Nikamo, lr,t. A160-522 13

WIT DU NÅ UT TILL

MC-FOLKET ???

ANNONSERA NÅ T

BSA - BLADET

BSA - BIADEI g6 ..t av Seeastz ÄA Kltbbcn sm & en
ttrfu*cstltltb fit BSA och mm lrönJat intrcxt fri d.ss och
atba atgelsta nuntcyklar. Dct uttarrt tct tEÅ 4 ,urt ut pet
dt lörffiioaada

?'isar : 2xA5
l xAS

(bbqpsbg) 
!ffi:-
340:-AxA5

U4xA5 200:-
Yld aflroln*<;titrg lggt Ubr.zs 2O1i nfut

}{at€r1al lal1
sllclas L!11:

BSA - bLadet, Red TeI i 0520-584 35/45c/0 ÄllT1n Far | 0520-584 65
So1!1ng svä 9 en 23
463 32 t111ä Edet

D€adlltre : No 3 1/8; Xo + L/1"!_ No 1-93 1511 lIo Z-93 !/4
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RUTIGA SIDAN

Jenf,'s BSA

I "fortsättninssserien' Jerrys BSA
har vi nu e,atitag på "tt;; bif;;
sorn visar omslaget på skivan

"I*ader of the Packtr

YISSTE DU ATI :

I SLUTET AV APRIL 1992
FANNS 3OO5 ST BSA MOMR-

TKI,AR I BILREGISTRET.

(Fönegistrerade,
avstiillda & i hafik)

LITE EIÄKHETER

B M TROUBLE YOU
MOTO CAPUTZZI

DUCRACKI
I{ARLEY TROUBLESOME

I.A MERDA

Ova ttåerrde elakttcEt uppsnappades på
Grarde Plaz i Bryssel ftr någa eecLor sedan
(rna6 1992) och kon wru en fnge itn'.i€
om tur bra det är at h4 en BSA ella? Dea
eldkaste vi har sagt tidigare At eäI Ttunq,et
om ett ahnat ärke.

ii

T{C.MTN' MTTLE OTI IEE TVNS CUP UTT'M

3L31/S RING KNWST'RP 45/? GELIERÅSEN
1&19n RING WWSTORP 2t26r7 ANDERSTORP
29-30/E ALÅ,STARO

Åt da intesserad av ax tivta korratda
Baale of the Twi&t*omm en, c/o Bjöm Andcrsso4hibbflunds'. 44,183 6E Täby, Telefun 0&2321724.

xl .? Hej, jag ä en stolt ägare till en 833:a från -54
och har några frågor.

Fönölaing
Får nan ta en sk veteranförsäkring som medlen i BSA klubben ?

Innebiir det inskånkningar i åkningen (tex nej till brukkörning etc) ?

Har man glädje av full bonus ?

Nej, inte i veteranlörsålringen, den har extremt låg prtmie, men år ej
rä6igande. Sr tdddr i BM Bldad t-92 dn@ dtt 2L

Delar:
Jag saknar friimst styrbroms , luft:filter och kohuvud - kan mal genom klubben få tag i
detta? Jag har en verktygslårla för montering på stelben, nen det fi:urs ju inga fiisten! Var
verktygslådan option?

Delar kan du atrnonsera eft€r i BSA Bladet, eller kanslre frnner i en annons. Verktygs
l/llan sit&r fast med fyra skruvar, två i fl?mkant dirtkt i skårmen och två i bakkant
som via ett liiste sitter i passageralfotpinnen.

Vad iir typbeteck"i"gen på original Amal-förgasaren, hur skall den vara bestyckad?

Anal 289/G med lufffiltf,r bestyclssi huvudmunst 170, trottel 29/4, nållåge f,, nålrnsa5f
.1ffi5. (Diametem är 1 1/8".)

Smörja:
Vad skulle ni rekommendera för en olja till motor, trans od låda?

Ttll motorn en lOW 40 eller 20W 50 olja bero€nde på årstid, transen SAE 20 singel och
vårellådån motorofa. (Original motorofa var singel SAE 50 på sonmarn och SAE 30
yintcr.) Framgafrel samma som trans SÄE 20. Föll intervallema på oljebyte ca 2(X) mil.

Soppa:
Vad säger ni om OI(s bensin med blyersätrning eller Kemetyls tillsats?

En notor av den hör typen skall ha blpd bensin men de modenra nedlen som OK och
kemetyl såfer [a1 5rmmn ys6[g1 som de gamla blye! så enligt t$ter ocrh vsd MHBtr'
(Motorhistodska RiksförbundeQ anser så år rlet okej med dessa på vera qamla fonlon.
S. ei.la. Bsr'l tuh n 1-91 qn tu id 3,

Ta* på firhatd frått Arulers Fo cc, Stocu'f/lr',

Ja
Jatrekf.

bonus b€-

10



Dermq na*in fu ittott sea liLadan sorl Ande$ Folkes, (Se ftto si.lorr).

V?tgnad<inzr 833, 1%7 å$modell Obse ,eta sadeh som ib tidtqpidt

IGrt![
EöIJA

W samlcu vid Bohus Fdstning i Ktngtilv Kockan 1200 Lördag 22:e Augusti

Vill du vara med så tag med dig mat och dryck och helst en BSA! Eftersom alla måste
anmiiln sig kommer vi att ordna så att vad som medtages samplaaeras. Efter utflykt
kommer det att bli kriiftskiva hemrna bos Kapten Bölja, Viss möjlighet till övernattning
fianes. Annars giiller tält och sovsäck. Om någon kör Triunph eller så finns nöjlighet att
låaa verktyg.

OBS! Föranmålan obtigutorisX - senast den 15:e Augusti

Telefon - Dagtid 0520-58435, annars 0520.5E445.
Viilkomna på en trevlig dag

BSA LIGIITNING

Ih Ilant Hamrn@h ndt göntntor l.onrnet följande drlikcl som Ar en ov flera jiinförcbetestet på Mototclklat u4öt 14

at, Lh Dinn. Ef,ersom vi hade en del frågor om Ligbning i deaa nurnna så ryckq jag as dcn hår lilla gejen
postat ba Artikab. komma fiöt W0 wgefu.

BM 650cc "Ltghtning" - en kanske ibland underuiirderad maskin säger
Dixon i sin jiimförelsetest. Den maskinen iir förhållandevis billig den ör
slitstark och lcrånglar sällan, och dess toppfart ligger obetydligt under
systermaskinen från scunma koncem, 'Triumph Bonneville". Om BM går in
hårdare ftr tävlingar i fortsiittningen" och vinner, tror jag miirket kommer att
öl<a i populaitet igen, stiger Dixon

Min allra första motorcykel var en BSA, det
var en B 25 pA 350 kubik och av 1939 fus
modell. diirför iir det kalske inte så konstigt
att jag har en viss klockarekiLlek för just det
hä mäket. dessutom har jag kört BSA i
många tävlingar, 1957 vann jag tillsanmans
med Jeff Smith miirkestävlingen i Irlands
motocrossmästerskap.

Sedan var det en liten förnoendekis i nitt
förhållande till BSA. Den intriiffade 1fti2, då
jag stiillde upp med en 650 Rocket Gold Star
iett l00O-kilometers sportmaskinslopp. Kiirran
var varken snabb eller driftsiiker, dessutom
satnade den goda köregenskaper.

Mycket har dock hiint med BSA sedan dess och både Lightning och Thunderbolt-
modellerna är nu fina maskiner. Enda skillnaden mellan dem iir att Lightning har dubbla
förgasare. I varclagslag nöjer jag mig med en Thunderbolt, utrustad med Avonairekåpa av

touringq?. Den har varit min bruksnaskin niistan dagligen i niistan [ra års tid.

Viighållningen förbättrades avsevärt på BSA-naskinern4 när man tog ftam crossgaffeln
för lra år sedan. I motsats till den ganla gaffeln har denna ju en dubbelverkande
hydraulisk diimpning. Men sedan har jag kommit på ett knep för att ytterligare förbättra
gaffeln. Normalt iir den ganska trög i rörelsern4 speciellt då vid kyla. Jag tappade ut den
gamla SAE 30 oljan och Sllde i stiillet på med 10-30 olja. Detta gjorde gaffeln mycket
rnjukare och behegligare vid låga farter utan att dock 'rinsts dåmpningen vid högre
hastigheter, Ddligen har BSA gjort sarama lpptäckt som jag och de rekommenderar nu
multigrade olja i gaffeln,

KMFTSXIVA. HURRA III

FUII FART HEI' 1ITI

aa>w
,w'i
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Niir det giiller brukskörning så tyc.ker jag faktistt att BSA 650 twin iir en underviirderad
maslril. Derr har rnånga goda egenskapeq som gör den länpad för det iiadanålet. BSA:n
T .t*l qS tålig, krånglff sällan och ,it eansk; bilig i inköp. God briinsleekonomi har
den ockå, nin naskin tar aldrig mer äa 056 liter/nil.

Kiirstiillningen iir komfortabel nen jag skulle gärna vilja ha en bredare dyna, väghålrning
och bromsar är ffna, även om de inte når upp till Commandons ktass. Uotorn lunde g[
lite mjukare och snidigare, på plussidan står do& att den iir liittmekad.

fondarten !O-r 
I.ieftninq ligger omkring 128 kn/rin, inte långt under Triunph

Bonnevilles. Så varför skulle inte de stora BsA-maskinerna u"ru pop-uliiru 2

!9n viil alla vet så äger BSA-koncernen också Triump\ som iir den ninsta av de två
fabriterna. Tävlingsverkamheten iir fördelad så, att Tri'nph satsar på Roadracing och
i synnerhet då sporhaskinslopp medan BSA går in för crosi och triai En klar miss-från
BSA:s sida då det iir framgångarna inom roadracing som siiljer naskiner till den breda
massaa. visst säljer crossegrar också maskiner, men bara croismaskiner åt ett fåtal.

Se på_ Norton, H--4 Y--q och S--! som tillsamraans har sålt miljoner av maskiner på
grund av sina segrar på roadracingbanan. Det iir diir chansen ffn,,s. Men kalske har Bd,q,
tiinkt om i år, efterson man anmåilt själve Mike Hailwood på en rocket 3 på Daytona. För
mia del hoppas jag det, avslutar Dixon

Medlern ,tr 1112 SEn eensson ha en A65 Ligrrtning lg71 och hat qtctllst bildet pd mode cn. Hoppo,
edodstående bild blit bra.

t:e BSA - CAA{DINGtN
26 - 2a JUNI t(Jfya

Dlatt : CamD VxCx I f,roarEårxt
Aankcryd ul.n6r Jlintöoftr
(Dftivåa (}'')

DDOGDAÅ

mtD^G r rvitrL art.offlst

ilililililililililililililililililililililililililil|11

nnA t9llldiåil1åå'
Vi utför: Cylinderborrning, vevaxelslipning, [alansering,

lopprenovering, vevstaksrenovering, glasblästring, monte-
ring av insatsgänger mm. Hälsar Lampan & Mallis.

BIRKA MOTORREI{OVERINGAR
Rosenlundsg. 50,52, Box 17014, 1O4 62 Stockholm.
Telefon O8-84 57 67,84 40 80. Telefax: 08-84 92 64.

111111111111ililililililililililililililililililililil1
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Lightning
Thunderbolt
Fräsiga twinmodelier på 650 cc.
Färg: Lightning. Flamröd och krom.

Thunderbolt. Silversvart och

NYHETER:
Ny, omkonstruerad motor. med bl.a.
nya vevstakar av racertyp, ny cylin-
deroch nya kolvar, salnt nytt balåns-
parti vllket ger helt vibrationsfri g å ng.

Shooting star
Modern encyl. fyrtaktare på 450 cc.
Färg: Fubhröd och krom.

16

BSA rgTo
NYHETER:
Hårdförkromade giidytor på gaff€l-

Nykonstruerad oljepump.
Förbättrad vevhusventilation.

Rocket 3
Trecylindrig milslukare på 750 cc.
En maskin för den verkligt kråsne.
Fårg: Röd och krom.

Bland år6t3
NYHETER:
Lågre utväxling och törotårkt kopp-
llng.

HÄMTA ELLER SKFIV EFTER

BSA:s FYFFABGSAROSCHYR

- t970t

Våra återförcäliars
finns övar hela låndåt.
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Sommarens BsA-böcker
från MarGie Bookshop!

BSA (Don Morley). BSA-cyklar lrån
hela världen i färg. Bra presentbok!

195r
BSA Compellllon History (Norman
Vanhouse). BSA:s tävlingshisloria
1946-71 på 345 sidor och öv6r 250
foton. År-löFå r- ros u ltal | 275:-

BSA - Slngles R€toratlon (Roy
Bacon). Mycket detaljerad renoverings-
handledning för 1-cylindiga BSA 1945-
73 med vårdefull och svårfunnen
inlormation. Tips om hur man hittar
delar m m. 325:-

BSA Super Protlles. Fyra böcker med
detalj6rad inlormation, sprängskisser,
färgfoton. 56 sidor, 100 ill. 95:-/st

BSAA7/A10Twln€ BSAGold8tal
BSA M20/I121 BSA Bantam

Cycle World on BSA 1962-71. Nytryck
av artiklar om BsA-modeller ur en av
de båsta engelska mc-tidskrifterna. 80
sidor, 100 ill. 125r

The Flrst Classlc BSA Scene (Bruce
Main-Smilh). 64 sidor och 123loton
med BSA-cyklar 1938-72, dels renove-
rade, dels iursprungsskick. 95:-

lllustrated BSA Buyers Gulde (Roy
Bacon). 'Köpguide' som analyserar
och beskriver för- och nackdelar hos
alla efterkrigs-BSA. Utmärh informa-
tion. 160 sidor,200 ill. l75r

Rolling Thunder (Bill Lawles). Histo-
rien om de BSA-baserade CCM-
lyrtaKarna byggda av Alan Clews.

2251-

Motorcycle Monographs. Roy Bacons
mycket kunniga översiher som också
finns orn många andra mc-märk€n.
Asjormat, 48 sidor. 75:Jst

Bantam 194&71 A5dA65 Twlns 1962-72
M/410Twln3 19'l&63 Rocket 3 1968.76

The Gold Star Book (Bruce Main
Smith). Verkstadshandbok lör 28, BB,
CB, DB, DBD 350 och 500cc, dvs alla
efterkrigsmodeller. 195:-

Haynes verkstadshandböcker.
Utlörliga gör-det-själv-handledningar
med mängder av teckningar och foton.
225:Jst, men om du talar om att du är
medlem i BSA-klubb6n lår du den lram
tlll I september tör 195:-

450/4651962.73 A7tA101947.62
Preunlt Sloglea 195+61 Slngl€a 1958-72

Det linns också €n del m€r udda
litt€ratur, t ex reservdelslistor lör
Banlam D7 (90 sidor, 210:-), och för
A50/A65 Star och Rocket (80 sidor,
335:-) och en del handböcker itysk
version. Ring och lråga!

Sommaröppet vard 11-18
lörd 10-13

Box 19007, 104 32 Stockholm,
Roslagsgatan 14

Tel 08-612 70 50, fax 0&612 70 51
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röp nsl-rr,uBBENs rwa rnrisrcl r-sHrRT

nrr naÅsrn rön rol.r r FARTEN !!

Tröjan går afi få tag på för endast 95r.
Storlekar Larye, X-Larye och DGLarye.

Tröjan är utförd i Svart och Guld.

Bestiill genom att sätta in 95:. på BSA-klubbens Postciro No 479 78 42-4.
Glöm inte ange storlek och namn samt adress.
I priset ingår frakt, men ej fotonodeller eller andra detaljer på den fina bilden
nedan, son togs vid förra styrelsesammanträdet hemma hos Anette L€nnartsson.

Glöm inte heller handla Regalia: Jackniirke 25-
Klisterdekal (min 2) 5r
Emaljniirke - ?5:-
Slipshållare (Aven dam) 35r

Eestiillningen går till på prccis sanmo säd som ned fröjorrra - bara at skiva vad nan viu ha I

BSA ROCKET 3

Hiir kommer lite om en crv de sista modelkma som introducerades w BM.
BM ögde ju Triumph vid denna tiden och samtidigt som Rocket 3:an
introducerades 1968 sldppte man 7150 som var Tiumphs vewiotu W
kommer bara att titta på BM modellen men måste för aft klargöra vissa
myter iiven pekn på olikhetema med Tiumph modelletu

För den som inte år iasatt börjar vi ned att berätta att Rocket 3 och T150 modellen var
cn 3 cylindrig 750cc, 4 takts MC med toppventiler, den hade en motoreffekt på ca 58 hk
och ett vridmoment på 6,36 kg/n vid 7500 resp 5500 varv/nin. Toppfarten låg runt 193

kn/h. BSA:I vägde 212 kg varav motorn utgiode 77 kg. Detta gav maskinen en
acceleration på % milen (0,4 km) som var 73,75 sec med stående start. Bråinsleförbruk-

BSA:s ran var som alltid viilkonstruerad "duple/' (vagg) ram i helsvetsad konstrution
Triumph hade en enlelrörs ram med bultad bakram. Man hade olika design på sadlar,
tarkar och skiirmu. Hjul och bromsar var lika på båda förutom att Triumphen hade en
3,50x19 och BSA 3,25x19.

På motorsidan var det stora skillnader - större iin vad man kan tro. Det första man ser vid
en jiimförelse iir att cylindrarna har olika lutning. Triumphens står rakt upp och BSA:ns
lutar 15 grader franåt. Registerkilpoma hade ockå helt olika utseende, BSA hade sin

1970 åts Rocka 3 ned 'ra! gun tikncet" De tidigd &69oma såg lika.lana ut.



egen desig! och Triumph en
arman som för öwigt var slå-

ende lik deras "gamla" twinnar.
Inne i motorn satt en 120

graders snidd vevaxel i ett
stycke som drog runt de tre
kolvarna.De interna delarna
var samma på båda modeller-
na så niir som på att BSA:s
viixetnekanism skiljde sig lite
från Triumph:s. Kopplingen
var en enkellamell koppling
(typ bil) av Borg & Becks
fabrikat. Förgasningen bestod
av 3 stycken AMAL 6Zi för-
gasare borrade till 27 mn.

Soht jämfrirclse,lisas hiit en Tiu ph T1:O totor i nArbid. Lög
mibke dAviitc ådslocket och rcgittetuåpan med Ttiumphrlätke.

Avgasrören var 3 till 4 till 2 och slutade med de speciella "ray gun" ljuddåimparna som var
stora platta med 3 pipor i iindarna. Generatorn var en Lucas växelströmmare på 140 watt
t)" RM20, 12 volt. Tändningen styrdes via 3 brytare och 3 tiindspolar, Motorn hade ett
torrsumps oljesyston med oljetanken placerad på sidan av raneq och för att hålla
oljetemperaturen på en liinplig nivå hade man en oljekylare som var placerad under
bensintankens framdel. BSA:n hade speciella kåpor runt oljekylet med reflexer i. På

Triumph satt reflexen direkt på kylarens kant.

ROCKET S Ån nÖn Ån
1968 I Mars introducerades Rocket 3 modellen och den gick enbart på export.

Tank och skiirmar i "flamboyant red" m"4 vi1 16dning. Alternativt "lime gre-
en" med röd randning.

Modellen släpptes i England kompressionen höjdes från 9,0:1 till 9,5:1.

Fiirger samma som 1968.

Modellen är i stod sett identisk med föregående fusmodell. Färger samna
som 1968.

1969

1970

n a

1971 Genomgick chassiet stora föriindringar. Ranen lackades vit och man bytte
tank till en kromad (t'" 465) 2 3/4 gallons. Sadeln ersattes också den med
"Tlp A65 -70" med hunp på bak, lite smäckrare iin den gamla. Nya kromade
skiirmar och nya ljuddämpare i snäcker design. De garnla hjulen ersattes av
BSA/Triunph guppens genomgående nya "koniska" nav och även en ny
modell av frangaffel i ailnminirm oih ståI. Nya reglage på styret och bliakers
kom också det året. Som option fanns en 4 vädad tätstegad låda och även
en 5 vfiad för tävlings bruk. Tank i vit fiilg ram i gråvit fiug.

1972 Den slutgiltiga verisionen, ramen blev åter svart och så även bromssköklarna.
En ny rak sadel ersatte 'ä65-sadeln" och tanken ersattes av den ursprungliga
4Yz gallon nodellen. Ett fåtal modeller levererades med 5-viixlad lilda i
original dessa hade ett motornummer son började med A75y.
Dessa S-våxlade maskiner giordes i slutet av året innan tillverkaingen av BSA
mer eller minder lades ned helt. Fiirg på ta* ,,Burguady, sidkåpor sarnma
med svart nederdel.

BM Rocket 3 d, 1971 års t ode
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UDDDA NOTISER ROCKET 3.

X75V eller Triumph Hurricane designades av Arnerikanen Craig Vetter (han med
kåporna) och vår ifrån början en BSA som plockades ihop i Anerika. Modellen
serieproducerades av Triumph under 19?3 i England. Den enda skillnaden mot Vetters
orginal var att ljuddiinparna låg något högre på Hurricane modellen. Sfuskilt intressad
tir att Triumphmodellen hade "iikta' BSA notorer dvs blocken hade BSA stiinpling under
motornumret. Ca 1200 hurricanes tillverkades.

Ntu vi ändå
ä inne på
BSA moto-
rer så nåste
vi peka på
Triumphs
T160 mo-
dell som
t illverkades
mellan 1975
och L976,
den hade
också BSA
block med
det framåt-

A75V - Den ferrv&lade nodellzw &dsats

lutande cylindrarna. F nellertid hade den Triumphs sedvanliga register och viixelllldskåpa,
Man hade försett den ned elstart so6 ear fiuvudanlgdning till att anviinda detta blocket,
Elstarten sägs vara den enda riktigt fungerande på den tiden. (Jiimfört med Norton.)

1973 glorde Triumph en zlcylindrig verision av T150 nodellen döpt till Quadrant, i ett ex-
emplar. Den sägs vara mycket lyckad. Kan beskildas på National Motorcykle Museum i
nirninghan. Vi noterar att man anviinde en 'BSA ram" till bygget.

TAVLINGS TRIPIÄR.

Än<lrade regler på Daytona i USA tillät att man kunde börja tävla med 750 cc motorcyklar
en Hass ben?imd Formula 750 Races 190. Man hade Rob Nort ramar ruetr arurani var
maskinerna ganska standard i motorerna. Skivbromsar användes på frrmg2ffeln också. Det
året kom man 2:a och 3:a trots stora problen med överhettning. 1970 vana man också
produktionsklassen i Bol d'Or.

1971 vara Dick Mann på en BSA i Dytona, en Triumph var 2a och en BSA 3:a. På Isle
of Man TT vann man det fuets Formula 750 och Production TT. Det var förresten den
berömda "Slippery Sam" som vann Productior TT, Truxtol 500 och Bol d'Or diir han frck



sitt 'öknamn" efter ett synnerligen kraftigt oljeläckage. Slippery San
duction TT ftån detta fuet fram till 1975.

vann faktiskt Pro-

'"".-*-'r

Roek4,3 - Modea $n

Överlag var båda nodellerna av "triplen" framgångsrika på alla stora tävlingar, ja de var
så bra att att man bestände in:larl om det var en Triumph eller BSA som skulle åka först
över mållinjen på Daytona.

TEKNISKA TIPS.

Vår tekniske konsulent, Bo Hap.an för Rocket 3 interjwades nyligea om tips om hur
man ffu ut det båista av Rocket 3:an. Han menar att det ä en vida överlägsen maskin om
man jiimför med de aldra Twin nodellerna. Rocket 3:an går fortare, vibrerar nindre,
håller låingre, on den får den vård den behöver.

För det första och för att göra livet mycket enklare för ägaren iir ett elektroniskt tåLrdsy-
tem ett måste. Tre brytare som år orginal iir inte det roligaste man kan jobba med. (Vi
hörde ftån en gammal R3 ålare att efter haas byte så blev briinsleförbplrningen mycket
rimligare samtidigt som hans maskin fick en mycket trevligare gång över huwd taget,

Det andra iir att anförskaffa en orginal verkstadshandbok och följa denna noggrant vid allt
arbete. Siirskilt viktigt iir kapitlet om transmissionens rakhet. Kopplingen iir också kånslig
för olja om det inte iL tätt ordendigt. Hapan menar också att ryckutjiimnaren inte iir så

bra som den borde var utan man bör anskaffa ett annat kopplingspalet, från Trident och
Rocket 3 specialisten Norman Hyde.
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OVANT Uetter BSA Special. På der seieproducerade Triumprttiodellen skiM sig fiamgaffeln och ljuddiimpate6
phceiry.

NEDAN: En BSA Rocl@t 3 Racel
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Norman Hyde iir också mannen som har
lösningen för den som vill ha mera klös. Det
viirsta kittet gör motorn på 1000 cc,

Sist men inte minst iir friska förgasare A & O,
utan det hjåilper det niistan inte med vad man
gör. Ar maskinen sliten så år troligen för-
gasarna dåliga - och mot detta hjäper bara att
skaffa nya.

Ja det var aft för den här gången, är det
någon son har några fler tips om Rocket 3,
skriv till BSA Bladet redaktion.

BSA Hålsningar JJ,

VARBERGS TÄSTI\UNG

&

FESTI\ING ?

J4 det första blir det i alla fall niir Anette
l€nnartsson ordnar med höst & Mc-träff i
Varberg.

Vi triiffas vid:

- Varbergs Fiistning
- Klockan []00
- Den 19:e September 1992
- Medtag engelsk notorcykel

VÄLKOMMEN !
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ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla måirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar,
Reparation av Norton avgas-

gihgor till original.
Glasbliisring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic fiindsyst.

och powerboxar.
BSA TRruMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
275 OO SJöBO

IELEI'ON M15{30 82

TELEFAX M154tO M
Öppet Vard 9-18. Lörd. 9-14.
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HATMSTAD.GUSTAU KAN
,gA

6i.n 6v....on, Låföh

- bar. lr. !r hög.n.v nöida kundor,.on tån ltn ny. 1970 å6 BSA
l.r€.€råde g.non.p.clårrrr€n HALMSTAD.GUS'AV,

Halmstad-Gustav har pysslat med motorcyklar - och med BSA som specratit6 -yrkesmässigt sedan 1945. Tiugofem års erfarenhet ålltsål Med såvät slandard- som
tävlingsmaskin€r, lätta som tunga molorcyklar. Sålt och seNat nya och begag-
nade maskiner. Trimmal motorea för dom som önskat få ut något exlra, Special-
Litrustat cyklar lör dom som önskat en hoj som skiljer sej lrån mängden. Skaffåt
hefi reservdelar till även de mest utgångna årsmodeller. Så ni förstår kanske
varlör "Halmslad-Gustav" liksom blivit ett begrepp ihop med BSA! Titta gärna in
till oss nån dag då du är ute och åker - t. ex. på E6:an,

Emt

TAVHALMSTAD.GUS
GUSTAV IOHANSSOII MOTOR AB

Fyllobro - 3os 90 HALMSTAD - Tel.035/11 6354

=85
- to'zget

Siiles: BSA A5O Royal Star 1963, lint skick, Pris: 18.000r

Maio Ugovic, medl nr 826, Toleredsgaian 26^ 4'17 27 cöteborg, t€l: 031-518416

Köpes: Rsnoveringsobjekt: BSA Eller annan engelsk 350 cc
Hoppas vi ses i Banke0/d ll

Sven-Olot UndÄker, medl nr 213, , , tel: 0il&176950

SåU$: BSA Thunderbolt M5 .69. Pris: 30.000i. 1 st Kabelhårva till BSA A5O, A65, 1 962- l 965, Prls: 2g)r.
1 si leg.skylt (fästes på framskårm), Pris: 75r. 2 st hållare lör Hastighetsmåtare och VaNräknare (plåt),
Pris: 60r

Håkan PEt€rson, medl nr 598, Ribbingsgatan 14, f,0269 Borås, tel: Ogg12O480

SåUes: Molor A65 thunderbolt, renoverad, saknar cylinder. Pris: 7,OOOI. &iljor åven en Bitil -S2 st€|,
originalskick. tuis: 20.000i

Peter Ros6n , medl nr 454, f€fi€måla Pl 8it52, 388 98 Trskånten, tet: O,t8G296Ss

Köpes: BSA B44B Mctor, 2 st oddiklipps som håller v:ä sidopanelEn. 1 st kompl€tt csntralstöd rcservdelsnr
414721, spind'l 474214, spac€r 414725

LarsSttöm, medl n|1020, lfumm€lvägen,15, 16139 Bromma, tel: 08€03419

Köp€s; BSA 833 Swlng i tint skick köpesl

Janne Wlson, medl nr 1004, tel: 0413 - 142 03

Leovc it to your

ffipopq9
B.S.A. CYCLES LTD., BIRMTNGHAM 11.

3L
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Inepy_sstsFr: ItaGS reqisterkåpå c0:. At0 Reg.kåpa eo:_ Al0 trsns_k6pa 140:- 465 €ltå kåpor 1964-68 0:- Reo.[åoa A65 19r.9_ i5!_
Irans.kåpa A65 1969 ltlt- transkåpa 465 tgiO_ gs,_
Spec. mutter till Vä)ietlåda Btj/M2O ntI 7:_Toppmutter teleskoDoafrel
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Ps sista seklmden: I€nkmårken titl 1946-4g Bevinqat BSA i melslt t6o:_/Dr
T€nkoärken tjll 1949-5, Halv iäqqeL.' n BSA t60r-lDr '
rankFärken tilt Ato colden F tssi 1951_r, z?Ot_/nr'
Iank'närken tj B14GS runt.rött ptast S't 2zr.t_/Dr
tankmärken I ill At0lA65 oropprormat pIssL rött ;t ter

svdrt tttl 196a 225t-/pr nrt ntl..

(wgsMÄ€r<Er.l
Klubbmärke i naturlig storlek och färgen är svart botten med guldtryck.

Jackmärke i tyg
Klisterdekal (minsta beställning 2 st)
Emaljmärke
Slipshållare (även för dam)

25zst
$-st

2,51t st
t5'.'st

Beställ genom att sätta in beloppet på BSA-klubbens postgiro 479 78 42-4.


