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BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det du som medlem som 
är den viktigaste bidragsgivaren till 
BSA Bladet. Berätta om dina utfl ykter 

på BSA:n, renoveringen eller något 
annat som hör till BSA intresset. 

Har du en bild också så är det ännu bättre. Vi lånar 
gärna också broschyrer eller annat BSA material. 
Vi fotograferar av eller scannar dessa på ett sätt som 
inte skadar ditt material. Insänt material återsänds 
en tid efter utgivningen förutsatt att avsändarens 
adress är uppgiven.

Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl. 
Tänk på att vi behöver högupplösta bilder om du 
fotograferar med en digitalkamera, vi önskar en 
upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är en 
digitalbild några MB stor.

Det lönar sig att skriva till BSA Bladet. 
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren. 
Egen text och bild premieras högre än enbart bild. 
Texten skall vara av sådan längd att den inte kan 
anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom 
broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet. 

Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer 
som ’bästa bidrag’, detta få ett särskilt och premie, 
en BSA bok värd ca 200 kronor. Övriga insända 
bidrag får som premie en fi n BSA penna, så länge 
dessa räcker och som endast kan fås på detta sätt. 

Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10 Tvååker, 
eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 
sända din premie!

Skriv till BSA Bladet
Presstopp 2007

1 September
17 November

Vid Styret   Ordförande: Johan Johansson

Här nere är våren i full gång, träden håller även 
på att slå ut här nere vid havet och man kan börja 
vara ute. Många har fått fart på sina bågar men här 
ligger den fortfarande stilla. Men inspirationen som 
inte varit så stor under vintern har kommit tillbaka. 
Det är liksom lättare att vara i garaget när man kan 
ha dörrarna öppna utan att frysa öronen av sig. 
Så, som ni förstår är jag otroligt sen i år.

Men det hindrar inte att vi nu också har fått gjort 
klart var BSA-träffarna skall hålla hus i år. I träffkalendern 
hittar du aktuella datum för dessa. BSA-dagen 2007 
är den första större saken i år och det är extra roligt 
att alla platser som var med förra året fi nns med 
och att vi även har fått med Göteborg i år. Göteborg 
har ju varit lite av klubbens näste men det har 
somnat av de senaste åren men nu hoppas vi på 
nytändning med hjälp av Ola Maltesson.

Nytändning har vi också i Stockholm, redan den 
31 maj, där Lars Nordlund håller i en liten fi katräff 
vid Gröna Stugan. Du borde ha detta nummer av 
BSA Bladet i handen några dagar tidigare så ta din 
BSA dit och träffa andra BSA-förare.

Nu i helgen som kommer när detta skrivs så startar 
säsongen upp med Vårmönstringen i Arlöv (6 maj) 
hemma hos Bo-Inge Andersson och Helen Brunstorp 
där vi även har förlagt ett styrelsemöte.

Vidare på programmet den 16 juni har vi Solsvängen 
också i Skåne, som går på trevliga vägar som är 
som gjorda (krokiga) för gamla engelska motorcyklar. 
Det är Bo Andersson och Per-Axel Roth som lägger 
ner ett gediget arbete i att fi nna lämpliga vägar och 
kontrollplatser.

Helgen efter midsommar (29-30 juni och 1 juli) går 
BSA Campingen av stapeln som i år är förlagd till 
Hjo. Vi är på väg att göra ett Vättern runt och är nu 
en liten bit på vägen. Det kanske blir några utfl ykter 
på vägen (genom åren) men det fi nns många 
intressanta platser runt Vättern och mycket att titta 
på. Så det blir mer en campingträff än fest då vi 
nu är på vanliga campingplatser. Men varför inte ta 
med familjen?

2:a veckan i juli åker ett 10-tal personer till det 44:e 
Internationella BSA Rallyt som i år går av stapeln i 
Belgien nära havet (västkusten). Visste du förresten 
att hela Belgiens kust är en enda 10 mil lång sand-
strand…Om man har väldigt god syn skulle man 
kunna se Engelska kusten som ligger väster ut…

I slutet av juli närmare bestämt 27 – 29 juli så är det 
dags för BSA-träffen Nord. Det är Rolf  Lundin som 
håller i trådarna på den ’engelska hörnan’ på Delta-
träffen och som också heter BSA-träffen Nord. 
Detta brukar vara vår mest internationella träff med 
inte bara Svenskar utan också Norrmän och Finnar 
på BSA! – Trevligt!

I augusti är den stora händelsen Triumphklubbens 
Britannia Rally i år i Uddevalla. Men det fi nns många 
fl er både inom och utom riket. Skall du åka lite längre 
med din BSA gå in via BSA-klubbens hemsida och 
klicka dig vidare till det land du skall till och kolla deras 
kalender för sommaren vem vet det kanske fi nns 
en träff just när du är där så varför inte passa på?

Trevlig sommar och jag hoppas att vi träffas på 
någon av våra träffar. – Det är alltid kul med BSA!

Med detta nummer av BSA Bladet (nr 2 2007) 
kommer också årets medlemskort.

Medlemsmatrikel
för 2007 fi nns att få i som PDF-fi l som du 

kan läsa i din dator om du har 
Adobe Acrobat Reader (gratis). 

Den beräknas vara klar i slutet av maj. 
Beställ ditt ex genom att maila till:

ordforande@bsaoc.org och uppge ditt 
namn och medlemsnummer så mailar vi 

tillbaka matrikeln.
Vi lägger in din maildress i medlems-

registret för framtida bruk. 
Skriv om du vill ha någon annan 
adress än den du sänder ifrån.

Om du deltar på någon av dessa träffar 
får du en BSA-träffdekal i orange tryck 

som också fi rar B33:ans 60-års jubileum! 
Följande träffar har denna: 

BSA-dagen
Solsvängen

BSA Campingen
BSA-träffen Nord

BSA B33 – 60 år 2007!

23:e BSA Campingen

3:e Solsvängen

2:a BSA-dagen

12:e BSA-träffen Nord
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halvnaven av fullnavsmodeller. De nya för 1956 var 
de så kallade Ariel-naven, helgjutna aluminiumnav 
som var 7” både fram och bak. Ariel-naven är 
berömda för att vara svåra att få bra bromsar med 
om man uttrycker sig försiktigt. Det enda åren vi 
såg dessa nav var -56 och -57, de ersattes snabbt 
av en förbättrad konstruktion (dock något tyngre) 
i gjutjärn och stål som var mycket pålitliga. Dessa 
användes sedan fram till slutet.

MOTOR
Inom BSA kretsar benämner man gärna modellen 
efter motortypen då tex B33:an inte heter något 
annat än just B33. Därför talar man i stället om XB33, 
YB33, ZB33, BB33 och GB33. Motorns borrning 
och slag var det samma hela tiden 85 x 88 mm. 
Man använde samma kamaxlar hela tiden, för övrigt 
samma som i BSA M20 (sidventilaren). Dessa slöa 
kammar lämpar sig bra för fotogendrift och dålig 
bensin (lågt oktantal). Välsorterade handlare kan 
förse dig med sportigare kammar av Gold Star typ 
vilket B33:an svarar bra på. Jämför B33:an med 
tex Velocette så var denna alltid “gubbig” men det 
beror mest på kammarna som var överdrivet slöa. 
Motorn lämnade 23 hk (17 kW) vid 5500 varv. Man 
hade från början MagDyno, magnet och generator 
i hopbyggda. 

XB33  motorn var den första som kom 1947, Den 
har en smal cylinder (små fl änsar) och en lite rundare 
stötstångstunnel. Registerkåpan är också lite rundare 
med BSA i liten fi n text.

stålbotten.) 1954 var svingarmsramen standard, 
men fortfarande kunde man få stelben eller plunger 
som tillbehör. Stelbensramen drogs bort när året 
var slut. 1955 fi ck både plunger och svingarmsramen 
en extra plåt med uttag för styrlåset i ramen. (Låset 
placerades i styrhuvudet.) -55 var det sista året 
som plungerramen tillverkades. Nu fanns endast 
svingarmsramen med i bilden och skall man vara 
ärlig så är det den bekvämaste av alla B33 modeller. 
Ramen var med fram till slutet år 1960.

FJÄDRING
Redan från början så hade B31/B33 modellen teleskop-
gaffel fram. Framgaffeln på den ursprungliga modellen 
känns igen på att framskärmen var fäst i centrum-
linjen med gaffeln. På senare modeller ändrades 
detta så att skärmen föstes på gaffelbenrörets 
baksida. Sen fi nns det också lite olika varianter på 
hjulaxlar och hjulaxelinfästningar beroende på vilka 
bromsar som användes genom åren. 

Bakhjulet var redan från början en väl genomtänkt 
konstruktion som var enkelt att ta av genom att 
bakskärmen var delad (ibland ledad). Särskilt fi ffi g 
var kedjestäckningen på stelbensmodellen då 
den hade excentrar som var konstruerade så att 
endast med en nyckel kunde kedjan sträckas. 
Med plunger-ramen kom BSA:s berömda och väl 
igenomtänkta bakhjul av QD-typ. (QD = Quickly 
Detacable på svenska ung. Snabbt avtagbart.) 
Detta hjul fanns med fram till 1956 då detta ersattes 
av fullnav.

BROMSAR
Från början så hade man 7” broms fram och bak 
på B33 modellen. Detta hängde med fram till 
1953 då B33:an utrustades med en effektivare 8” 
broms. Trots att även Plungermodellen fanns så var 
bakbromsen densamma. 1956 ersattes de tidigare 

BSA ZB33 från 1952. Plungerram, smal cylinder, dubbel-
sadel och ’kohuvud’.

fortsättning nästa sida

BSA B33 – 60 år!
Text: Johan Johansson

gångare och den fanns i modellprogrammet ända 
fram till 2:a Världskrigets utbrott. 1941 tillverkades 
antal provexemplar av en ny armé-modell som var 
benämnd B30, denna var visserligen en 350 cc 
men såsom många av er redan vet är ju 350 cc 
modellerna storsäljare i England medan 500 cc är 
vad som sålde mest hos oss i Sverige. Ofta var 
det så att nyheterna introducerades på 350 cc 
modellerna först och sedan på 500 cc modellen.

B30 modellen ser i princip ut som en korsning 
mellan M20 (500 cc sidventilare), M23 och B29 
(350 cc toppventilare introducerad 1940). B30 
maskinen även kallad WB30 kom aldrig i egentlig 
produktion, utan det var först efter kriget i augusti 
1945 som en ny modell B31 introducerades som 
en touring-maskin med sin lilla pigga toppventils 
motor. Det kom att dröja ända till 1947-års modeller 
innan BSA hade en 500 cc toppventilare på 
programmet igen, -BSA  B33!

RAMAR
B33 ramen var stel och sadeln var avfjädrad. 
Passageraren fi ck åka på bönpallen om sådan var 
monterad annars fi ck man åka direkt på bakskär-
men. Parallellt med stelbensramen kunde man från 
1949 även få den bekvämare plungerramen, men 
fortfarande med trekantsadel. Dåvarande Svenske 
importören satte tidigt på egna dubbelsadlar, ofta 
var dessa gjorda med träbotten. (Det förekom ibland 
också på stelbensmodellerna för att göra dessa lite 
modernare i utseendet.) Från 1952 listades dubbel-
sadeln som originaltillbehör från BSA. (Dessa har 

I år fi rar vi i samband med BSA-dagen 2007 BSA 
B33:ans 60 års jubileum. BSA modell B33, den 
kända 500 cc toppventilaren, presenterades första 
gången i januari 1947. Den blev oerhört omtyckt 
och såldes i stora mängder här i Sverige. Modellen 
tillverkades oavbrutet fram till 1960 då produktionen 
avslutades.

Här följer en artikel som tidigare publicerats i BSA 
Bladet nr 4-1994 som nu är lätt omarbetad där 
B33:ans utveckling genom åren gås igenom. 
Artikeln hette då: BSA B33 – Vår vanligaste häst. 

Det finns ingen enskild BSA modell som är van-
ligare än B33:an. I bilregistret fi nner man över 500 
stycken. De största årtalen är 1951 – 1954 där vi 
fi nner över 400 av det totala antalet som nämndes 
tidigare.

Att B33:an är populär märks på rallyn och så vidare. 
Den är enkel och mycket pålitlig samtidigt som den 
någorlunda hänger med i modern trafi k. Givetvis fi nns 
det många maskiner på vägen just för att modellen 
är vanlig. 

När man tänker på B33 modellen så delar man 
gärna in modellen i stelben, svingarm och kanske 
den lite ovanliga plunger-modellen.
Men det fi nns större skillnader än så. Vi skall försöka 
att reda ut skillnaderna som ytligt sett verkar små, 
men i verkligheten är ganska stora.

Man kan säga att det hela startade redan 1937 då 
M23 Empire Star modellen introducerades (500 cc 
toppventilare), den är B33 modellens direkta före-

BSA XB33 från 1948. Stelbensram, smal cylinder, fjäder-
sadel och separat strålkastare.
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BSA GB33 från 1960. Svingarmsram, fet cylinder, dubbel-
sadel och ’nacelle’.

fortsättning nästa sida

1953 var den placerad i strålkastarens kåpa från 
början kallad “kohuvud”, och stannade där till slutet. 

Skärmarna var av låg modell från början men 1953 
blev framskärmen djupare och strax därpå följde 
även bakskärmen. På svingarmsmodellen är djupa 
skärmar vanligast.

Strålkastaren var från början en separat lampa 
som monterades på gaffelbenens “öron”. men när 
“kohuvudet” introducerades 1953 så blev lampan 
en del av detta. Senare ersattes detta av en mer 
strutformad historia, “nacelle” 1958.

Oljetankens form varierar beroende på vilken ram 
man använde. Likaså verktygslådan skiljer sig mellan 
ramkonstruktionerna. På svingarms-modellen fi nns 
två olika typer av oljetank och verktygslåda, “rak” 
och “bullig”. Den bulliga typen fanns från 1958 och 
framåt.

FÄRGER
Här följer en lista på hur lack och krom använts. 
Naturliga kromade detaljer, som avgasrör, styre och 
reglage omnämns inte. Inte heller alla små chassie-
delar som alltid lackades i ramens färg. De år som 
utelämnats har ingen förändring mot tidigare år.

1947 Ram och CHASSI delar svart. Tank kromad 
och lackad med matt-silver som var linjerade svart. 

Fälgar kromade med matt-silver i centrum och 
svarta linjer. Hylsor på gaffeln var ej kromade.

1948 Som 1947, hylsor på gaffel kromade. Som 
option kunde man få tank och fälgar med krom 
och Devon-röd lack och guldlinjer.

1952 Kromkrisen slog till. I princip var endast 
styre och Avgasrör / ljuddämpare kromat. Resten 
var lackat. Allt svart utom tank som var röd med 
guldlinjer. Fäljar lackade i silver med röd mitt. Det 
förkom att exportmodeller hade “normalt” krom, 
men det har också kommit hit “kromkrisare”.

1953 Kromkrisen över. Allt på maskinen lackat i 
maroon (rödbrun). Tanken kromad och maroon med 
guldlinjer. Fäljar endast krom ingen lack. Som option 
kunde allt fås svart men med kromad tank och 
maroon och guldlinjer som ovan samt kromade fälgar.

1954 Svart fanns inte längre som option (tillbehör). 
I övrigt som 1953.

1956 Maroon som 1954, men nu med allt i svart 
som option, då även tanken i svart, krom och med 
guldränder.

1958 Svart ram och gaffel. Naven svarta. Oljetank, 
verktygslåda , skärmar,skärmstag var “gunmetal 
grey”. Tank i samma färg och krom med röda linjer. 
Som option kunde allt fås i svart.

1960 Som 1958 men princess-grå i stället, option 
som 1958.

BSA BB33 från 1956. Svingarmsram, fet cylinder, dubbel-
sadel och ’kohuvud’.

YB33 hade samma motor som XB33 men är av 
årsmodell 1948.

ZB33 är också samma motor men nu är stötstångs-
tunneln lite fl atare och med stora stackade gevär. 
Likaså har registerkåpan “re-designats” med stor 
BSA text och vinge på. Tillverkas från 1949.
ZB33 hette motorn några år fram till 1952 års modell. 
1950 fanns det en modell med tillägg på motor-
numret “ZB33A-” detta var en motor i helaluminium. 
(Mycket ovanlig.)

BB33 fi ck motorn heta från 1953 till 1957. Den känns 
framför allt igen på att den har större kylfl änsar på 
cylindern, den så kallade “BB-cylinder”. Motorns 
vevstake kortades något från 7.375” till 6.875” 
centrumavstånd, detta innebar att mätt från vevaxel-
centrum så kunde kolven gå längre ned i vevhuset, 
alltså närmare vevaxeln vilket ökade driftsäkerheten. 
Kolven blev samtidigt lite kortare.

GB33 heter den sista typen som kom 1958 och 
användes till slutet 1960. Den är lik BB motorn 
förutom att vevaxeln ändrats så att en Alternator, 
(Lucas engelska benämning på växelströmsgenerator) 
har monterats på vevaxelns ända i transmissions-
kåpan. Den har inte heller någon magnet utan enbart 
batteritändning, därför har även vevhuset ändrat på 
så sätt att en MagDyno (magnetgenerator) inte kan 
monteras på dess tidigare plats.

VÄXELLÅDA
Växellådan de första åren (1945 – 1948) var av en 
egen typ och känns lätt igen på sitt speciella utseende. 
Efter denna låda hade stelbens och plunger-modellerna 
samma växellåda (gemensamt med M-modellerna) 
fram till 1955. Svingarmsmodellerna har sin egna 

typ vilken också var gemensam med övriga B och 
A modeller fram till slutet 1960.

EL
Modellen är utrustad med ett 6 volts elsystem. Från 
början var detta minus-jordat men 1952 ändrades 
detta till plus-jord. Man hade från början en 30 W 
likströmsgenerator monterad ovanpå Magneten 
som satt bakom cylindern. 1949 ersattes denna av 
en 60 W dito, denna följde modellen fram till 1958 
då alltihopa ersattes av en 60 W alternator och 
batteritändning. Likströmsgeneratorn reglerades 
med ett relä och alternatorn med en siliconlikriktare. 
Båda dessa komponenter kan med fördel ersättas 
med modernare motsvarigheter. Man kan då också 
vinna att likströmsgeneratorn kan fås att klämma 
ur sig 12 volt i stället för de ursprungliga 6 volten. 
Är alternatorn dålig gör man klokast i att byta ut denna 
mot en modern Lucas Powerbase -alteranator. 
Den passar rakt på utan ändringar och är zenerdiod-
styrd med en modern likritare. Du får 12 volt 3-fas 
växelström som likriktas och regleras till vanlig 1 fas 
liktsröm, med en maxeffekt på hela 180 W! Vid 
3000 varv per minut får du ut hela 150 W om det 
behövs - det är bättre än de fl esta moderna hojar. 
Lucas kan!

CHASSI
Hastighetsmätaren var monterad i tanken fram 
till 1948 då de fl yttades upp på styrhuvudet. Sen 
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RAMNUMMER
I tabellen nedan visas vilka ram och motornummer som varje årsmodell börjar på. Är inget nummer angett 
börjar det på 101. Vi har också taget med den ovanliga M33 modellen i listan. (Mer om M33 se BSA Bla-
det nr 1 2007). Detta är en M20 som utrustades med den sportigare B33 motorn för att kunna erbjuda en 
snabb sidvagnsdragare.

ÅR MOD BESKRIVN. CC RAM MOTOR
1947 B33 OHV STELBEN 500cc XB31- XB33- 
1948 B33 OHV STELBEN 500cc YB31- YB33
1949 B33 OHV STELBEN 500cc ZB31- ZB33- 
1949 B33 OHV PLUNGER 500cc ZB31S- ZB33- 
1949 M33 OHV STELBEN 500cc ZM20- ZM33- 
1950 B33 OHV STELBEN 500cc ZB31-9001 ZB33-4001
1950 B33 OHV PLUNGER 500cc ZB31S-5001 ZB33-4001
1950 M33 OHV STELBEN 500cc ZM20-7001 ZM33-3001
1950 B33A   OHV ALU STELBEN 500cc ZB31-9001 ZB33A-4001
1950 B33A   OHV ALU PLUNG 500cc ZB31S-5001 ZB33A-4001
1950 M33 OHV STELBEN 500cc ZM20-7001 ZM33-3001
1951 B33 OHV STELBEN 500cc ZB31-14001 ZB33-7001
1951 B33 OHV PLUNGER 500cc ZB31S-10001 ZB33-7001
1951 M33 OHV STELBEN 500cc ZM20-10001 ZM33-4001
1951 M33 OHV PLUNGER 500cc ZM20S-101 ZM33-4001
1952 B33 OHV STELBEN 500cc ZB31-19001 ZB33-11001
1952 B33 OHV PLUNGER 500cc ZB31S-17001 ZB33-11001
1952 M33 OHV STELBEN 500cc ZM20-14001 ZM33-5001
1952 M33 OHV PLUNGER 500cc ZM20S-301 ZM33-5001
1953 B33 OHV STELBEN 500cc BB31- BB33- 
1953 B33 OHV PLUNGER 500cc BB31S- BB33- 
1953 M33 OHV STELBEN 500cc BM20- BM33- 
1953 M33 OHV PLUNGER 500cc BM20S- BM33- 
1954 B33 OHV STELBEN 500cc BB31-1386 BB33-2001
1954 B33 OHV PLUNGER 500cc BB31S-5895 BB33-2001
1954 B33 OHV SVINGARM 500cc CB31- BB33-2001
1954 M33 OHV STELBEN 500cc BM20-1502 BM33-501
1954 M33 OHV PLUNGER 500cc BM20S-1192 BM33-501
1955 B33 OHV PLUNGER 500cc BB31S-12001 BB33-5001
1955 B33 OHV SVINGARM 500cc CB31-6001 BB33-5001
1955 M33 OHV STELBEN 500cc BM20-4001 BM33-1301
1955 M33 OHV PLUNGER 500cc BM20S-4001 BM33-1301
1956 B33 OHV SVINGARM 500cc EB31- BB31-7301
1956 M33 OHV PLUNGER 500cc BM20S-8001 BM33-2101
1957 B33 OHV SVINGARM 500cc EB31-5819 BB33-8320
1957 M33 OHV STELBEN 500cc BM20-8808 BM33-2653
1957 M33 OHV PLUNGER 500cc BM20S-8808 BM33-2665
1958 B33 OHV ALTERNATOR 500cc FB31- GB33- 
1959 B33 OHV ALTERNATOR 500cc FB31-2572 GB33-662
1960 B33 OHV ALTERNATOR 500cc GB33- GB33-1001

fortsättning nästa sida

Den tidiga B33-motorn i sprängskiss. Motorn var i stort sett oförändrad under hela dess livslängd. 
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Vägvisaren
Hur hittar du i BSA-världen? Med vägvisaren tipsar vi om var du kan köpa reservdelar eller hitta information 
om BSA.

Här listar vi fi rmor som kan erbjuda service, reservdelar eller liknande för BSA ägaren. Om du som medlem 
i BSA Klubben har någon speciell rabatt anges det här. Vi tar inget ansvar för de delar eller tjänster som 
dessa utför, men vi anser dessa vara någorlunda kända och seriösa som leverantörer. 

Saknar du någon? Tipsa redaktionen så uppdaterar vi listan.

BSA-reservdelar
BAS Motor. Thomas Eklund. BSA reservdelar och tillbehör. www.basmotor.a.se Tel: 08-681 09 23.
Sten Karlsson MC Delar. BSA reservdelar. Tel: 035-12 71 18.
Veteran-MC i Lövestad. Bertil Nordbeck. BSA reservdelar. www.veteranmc.se Tel: 0417-215 95.
Karl Erik Andersson i Skillingaryd. Mc demontering, gamla mcdelar. Tel: 0370-711 33

El-delar
Hans Holmström, Kullavik. Hastighetsmätare, Magneter, Generatorer mm. Tel: 031-931871 / 070-7772641.
Kjell Gäf. Sösdala. Magnetrenoveringar. Tel: 0451-611 74.

Motorrenovering
Stigs Motormekaniska, Axvall. Kolvar, motorrenoveringar. Tel: 0511-62742.
Lindome Motorrenoveringar, Jan Johansson. Cylinderborrning, Vevaxelslipning mm. Tel: 070-479 46 49.
Birka Motorrenoveringar, Stockholm. Motorrenoveringar. Tel: 08-84 40 80

Förkromning
Göteborgs förnickling och förkromning, Göteborg. Tel: 031-51 06 24

Litteratur & Dekaler
MarGie Bookshop, Stocholm. MC-Böcker. www.margie.se Tel: 08-612 70 50.
Autoarkiv i Sunne. Thomas Tandre. Dekaler, böcker mm. Tel: 0565-137 80.

Övrigt
Midland Stainless Import, Sundsvall. Rostfria delar, avgasrör, ljuddämpare mm. Tel 026-254307, 070-5616026.

Däck
GS-Däck i Ängelholm. MC-däck, 15% rabatt för medlem i BSA Klubben. Finns på Helsingborgsvägen 33, 
262 72 Ängelholm. Tel 0431-41 17 88

Webben
www.bsaoc.org - Här hittar du till alla BSA Klubbar i världen. Hitta information från gamla och kommande 
Internationella BSA Rallyn. Länkar till modellspecifi ka sidor. Många länkar till andra BSA platser.

www.bsaoc.org/swe - Svenska BSA Klubben, Aktuell information från BSA Klubben, Svenskt BSA Forum mm.

www.britbike.com - Forum för engelska motorcyklar. Stort BSA forum. Allt på engelska.

www.bsafi le.se - Teknisk information om BSA motorcyklar. Allt på svenska.

Den relativt ovanliga tankdekoren på en BSA ZB33 från 1953 
här på Robert Hanssons B33:a på BSA Campingen 2006.

Alternatorn satt på vevaxelns vänstra sida i transkåpan.

Magnetgeneratorn användes fram till 1957 års modell och ersattes därefter av batteri-tändning och alternator.

Alternator B33:a här faktiskt illustrerad av lillasystern B31 
(350 cc) årsmodell 1958.




