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 BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det är du som medlem som 
är den viktigaste bidragsgivaren till 
BSA Bladet. Berätta om dina utflykter 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 till 
”bästa bidrag”. Detta belönas med BSA bok, värd 
200:-. Övriga insända bidrag får som premie en fin 
BSA penna, så länge dessa räcker och som endast kan 
fås på detta sätt. 

Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 432 76 Tvååker, 
eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 
sända din premie!

 Skriv till BSA Bladet

Baksidan:  Anders Johansson och hans BSA A65 
Lightning 1969. 
Foto: JJ

Presstopp 

2011 
20 augusti
12 november

Framsidan: Lars Mårtensson och hans BSA A65 Ligtning 
Rocket 1966. 
Foto: JJ
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BSA A50/A65 – 50 år! Text: Johan Johansson

Efter semesteruppehållet sommaren 1961 startade 
produktionen av det som kom att bli BSA:s sista 
genomgripande förändring på twinnarna i och med 
att man började tillverka 1962-års modeller av de nya 
modellerna BSA A50 (500 cc) och BSA A65 (650 cc).

Maskinerna började sitt liv med den nya bulliga och 
lite klumpiga designen som utmärker det tidiga 1960 
talet. Maskinellt hade man tagit ett rejält grepp och 
gjort fullständigt ny design på allt. Men visst känner 
vi ingen BSA:s sätt att konstruera en motor från A7/
A10-modellerna men man har i princip inga gemen-
samma delar alls med föregångarna.
 Motorn och Växellådan är nu ihopbyggd till en ge-
mensam enhet som på engelska kallades ”Unit 
Construction” enhetskonstruktion. Man hade redan 
från början satsat på att använda en mycket kraftig 
transmissions-kedja av Renolds Triplex typ, det är en 
kedja som i princip består av tre sammanbyggda ked-
jor till en enhet på bredden. 

Anders Johansson, Huskvarna, med 
sin mycket fina BSA A65 Lightning 
1969. (Foto: JJ)

1962
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Kedjan var så kraftig att det aldrig kom att vara några 
problem inte ens för de som körde dragracing med 
maskinerna.
 På vevaxeln i transmissionskåpan satt ersättaren 
för likströmsgeneratorn den nya Alternatorn en växel-
ströms generator. Denna hade redan börjat användas 
på de nya unit construction encylindriga modellerna 
BSA C15 som kom redan 1959. Ungefär samtidigt 
(1958) fanns dessa även på BSA GB33 och faktiskt tidi-
gare på framför allt specialmodeller som tex AA:s BSA 
M21:or och Polismodeller av BSA A7/A10 men då som 
ett extra tillbehör utöver likströmsgeneratorn för att 
kunna driva radioutrustning mm. (En liten avvikelse 
från ämnet...) Hur som helst så var dessa nya Alterna-
torer korkat nog 6 volts. Varför man inte tog steget 
direkt till 12 volt är en gåta men så var det vid denna 
tiden. 
 Växellådan är intressant på A50 7 A65-modellen. 
Hade det varit idag man konstruerade denna så hade 
den kallats en kasettväxellåda vilket är något av det 
racigaste en motorcykel kan ha – även idag. Finessen 
med denna är att det är möjligt att ta ut hela växellå-
dan (drevsatsen) ur motorn utan att motorn behöver 
tas ur ramen... 
I övrigt var det en som alltid stabil och pålitlig kon-

struktion som på tidigare BSA-modeller. Fyra växlar 
som var brukligt vi denna tid.
 Tändsystem var också nytt. Eftersom det inte längre 
fanns någon magnet, och man hade en god strömkäl-
la i alternatorn så var det batteritändning som gällde. 
Denna består av brytarspetsar som placerades på ett 
mellandrev på motorns regsistersidan lätt åtkomliga 
genom ett lock från utsidan, dock valöde man att 
ha en brytare per cylinder dvs två stycken. Dessa var 
kopplade till var sin tändspole som anslöts till var sitt 
tändstift. En enkel och robust konstruktion men som 
kräver onödigt mycket justerande. Idag byter man 
ofta ut detta mot ett elektroniskt system som i pricip 
är underhållsfritt.
 Redan på A7 och A10-modellerna hade BSA inte-
grerat stötstångstunneln i cylindern och toppen. Så 
gjorde man också på A50 / A65-modellerna. Man 
hade också en kamaxel med nockar för insugs och 
avgas-sidan som tidigare. Men när det gäller förbrän-
ningsrummen så fick modellen redan från början de 
effektiva och moderna hemisfäriska förbrännings-
rummen. Man hade också gått ytterligare ett steg 
längre när det gällde topplocket genom att göra vad 
som på engelska heter 'Integrated Rocker Box' dvs ett 
integrerat vipparmshus vilket gav motorn en 

1962



10

den högpresterande BSA A10 Super Rocket och BSA 
A10 Rocket Gold Star som hade samma motor men 
med ett rejält effektuttag på hela 52 hästkrafter, Både 
Super Rocket och Rocket Gold Star kom att tillverkas 
parallellt de första två åren av A50/A65:ans levnad.
 Med tiden utvecklades modellerna med förbätt-
ringar på motorn och de fick under senare delen av 
1960-talet ett lättare och i många ögon snyggare 
utseende. Den första modellen hade en enkel Amal 
Monoblockförgasare men ganska snart kom spor-
tigare modeller med dubbla förgasare. Vid slutet av 
1960-talet vad det Amal Concentric förgasaren som 

betydligt färre möjligheter för oljeläckage än de tidi-
gare maskinerna. 
 På det hela var det en betydligt lättare konstruk-
tion att få oljetät men vevhuset var fortfarande delat 
i mitten med en höger och vänster-halva som man 
haft sedan motorcyklismens barndom. Motorn fick 
genom sin design ett eget utseende och kallas ofta 
Ägg-motorn på svenska eller Power-Egg på engelska. 
Dock var dessa nya maskiner relativt försiktigt trim-
made vid introduktionen med ca 35 hästkrafter. Detta 
var tom lite svagare än föregångarens standardmo-
dell tex A10 Golden Flash och betydligt svagare än 

BSA A50/A65-motor i genomskärning. Denna är av den tidigare typen vilket kan ses på kopplingsarmen, vipparm-
skåpan och kolvarnas ovansida (lågkompression).
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tog över. Kopplingsarmens utförande förändrades till 
en lyftare med tre kulor och en rörlig arm som vred 
sig i stället för en stel arm som drogs via vajern. Även 
själva kopplingen gick från en trefjäders modell till 
fyrfjäders för att klara av den ökande effekten.
 När modellen introducerades hade A50 28,5 hk. 
Som bäst/värst tog man ut 38,5 hk ur modellen 
A50 Cyclone (USA-modell). För A65 är motsvarande 
siffror 38 hk vid introduktionen och som bäst/värst 
56,5 hk för A65 Spitfire MK IV. För att öka effekten så 
fick maskinen högre kompressionsförhållande och 
vassare kamaxlar. Från början hade man bara en för-
gasare (A50 25 mm / A65 28 mm), men snart fick de 
sportigare modellerna två förgasare, ventilerna och 
insugskanalerna blev större så när det var som bäst/
värst hade A50 28 mm och A65 32 mm. 
Även detaljer såsom transmissionskåpan förändrades 
men den kanske mest utseendeförbättrande åtgär-
den på motorn var när den stora aluminiumkåpan 
över ventilerna blev något kantigare och fick små 
kylflänsar. 
 Chassiemässigt finns det två ramar som liknar var-
andra, dels den äldre typen och sedan den yngre ty-
pen samtidigt fick maskinen mindre och smidigare si-
dokåpor. Sidokåporna var beroende på modell ibland 
i plast men vanligast är stålkåpor. Skärmarana gick 
från djupa och bulliga skärmar till de relativt små kro-
made bladskärmarna. (Ibland även målade – framför 
allt på polishojar mm). Bensintankarna och tankmär-
kena förändrades över åren där märkena blev större 
och tankarna mindre. Inte helt sant om tankarna men 
std var en 18 liters tank. Med tiden kom många ame-
rikamodeller att förses med en mindre 11 liters tank. 

Båda är vanliga här i sverige då många amerikamo-
deller kom hit redan från början. På Spitfiremodellen 
sattes en större sporttank med snabbtanklock, tan-
ken var helröd och hade lite olika dekaler som tank-
märke beroende på årsmodell. 
Firebirdmodellen hade en tank av annan typ lite kan-
tigare som också återfanns på en del Lightningmo-
deller runt 1969 – 1970.
 Strålkastarna skiljer lite grand från början till slutet. 
De tidiga A50/A65-modellerna hade det för 1960-
talet typiska inbyggda strålkastrarhuset med 
hastighetasmätaren i strålkastarhuset, (Nacelle på 
Engelska), som var en del av den iklädda framgaffeln. 
Men så snart man började göra ”sportmodeller” kom 
det lösa strålkastarhuset tillbaka med gaffelben med 
öron som höll huset på plats med en bult på varje 
sida. Hastighetsmätaren och den eventuella varvrä-
kanaren satt lösa på gaffeln. De tidiga strålkastarna 
på dessa var av den djupare Lucas-typen (MCH 61). 
Runt 1966 kom den ”normala” lösa 7” Lucas-strålkas-
taren (SS700) tillbaka och användes fram till 1970 då 
den på 1971-års modeller ersattes av den nya 7” platta 
modellen (MCH 69). På Firebird Scrambler och likande 
Offroad-modeller användes oftast en mindre 5 3/4” 
strålkastare (MCH 66).
 Den största utseendemässiga förändringen kom på 
1971-års modeller då maskinerna fick det delvis ge-
mensamma ”Oil-in-frame” (OIF) chassiet som delades 
med dotterbolaget Triumph från detta år. Det var en 
helt ny konstruktion på chassiet med ett stort rör från 
styrhuvudet ner under taken och som böjde av rakt 
nedåt bakom motorn. Detta fungerade också som 
oljetank. Alla chassiedetaljer var nya, svingen hjulen 

BSA A65R Rocket från 1964 – Den första sportmodellen här i utförande för Engelska hemmamarknaden.
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med sina koniska nav som idag är eftertraktade av ra-
cerhojsbyggare då de liknar den typ av nav som fanns 
på Norton Manx men som hade suspekt bromseffekt. 
Från början av hade modellerna stora 7 eller 8 tums 
helnavs bromstrummor, med tiden kom bakbromsen 
att bli en halvnavs QD (Quickly Detachable – snabbt 
avtagbar) och frambromsen 8 tums halvnavs. Sen 
blev frambromsen bredare för att till slut få ett nytt 
fullnav fram på 8 tum med en dubbelnockad fram-
broms som var synnerligen effektiv. Spitfiremodellen 
hade också den från Gold Star-tiden klassiska 190 mm 
helnavsbromsen i aluminium. Men som sagt OIF-mo-
dellen fick de inte riktigt lika bra bromsarna men de är 
riktigt snygga i alla fall.
 OIF-modellerna hade andra sidokåpor och tankar 
(även här mindre tank på Amerika-modeller) med 
nytt utseende och andra tankmärken. Skärmarna var 
av annan kromad modell. Strålkastarn var infäst med 
en lätt konstruktion av 5 mm tråd och platt som en 
sillburk. Även framgaffen var av helt ny kostruktion, 
egentligen en kopia på en Ceriani-gaffel som fung-
erar mycket väl jämfört med de typer som användts 

tidigare. 
 I samband med att 1971-års modeller introduce-
rades förbättrades motorn på kanske den viktigaste 
punkten under hela tiden. Det var oljepumpen som 
under alla år varit en källa till problem. Tidigare var 
den gjuten i silumin en sorts lättmetall men nu hade 
man tagit steget fullt ut och gjort pumphuset i gjut-
järn vilket förbättrade pumpens stabilitet och förmå-
ga att lämna ett bra oljetryck. Tidigare hade det hänt 
att pumpen tappade trycket under extrem körning 
och i värsta fall ledde detta till att vevstakarna kunde 
skära på vevaxeln och ibland med hål o vevhuset som 
resultat. 
 En annan modifiering som borde gjorts var att man 
bygger om registersidans ramlager som under ma-
skinens hela livstid var en bussning till ett nållager i 
stället. I samband med detta bygger man också om 
oljetillförseln till vevaxeln så att den matas från änden 
i stället för genom bussningen. Därigenom slipper 
man ifrån problemet med att en sliten bussning ger 
ett dåligt oljetryck som i sin tur kan leda till samma 
skador som beskrivs ovan med en dålig oljepump. 

1967
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Denna modifiering utfördes från början av Deavi-
mead i England, som också hade en massa trimm-
ningsprylar som tex 750 och 820 cc ”Big Bore Kit” dvs 
cylinderkit med så stora kolvar som det över huvud 
taget var möjligt att få dit. Om man också byggde om 
en A10 vevaxel så ökade slagländen och tillsammans 
med 820 cc satsen gav hela 950 cc så hade man gjort 
det mesta som kunde behövas för att få en konkur-
renskraftig sidovagnsracermaskin vilket var populärt 
i mitten på 1970-talet.
 Den yttersta utvecklingen av modellen från BSA-
fabriken var genom A70 Lightning modellen som 
byggdes under sommaren 1971 som en av de första 
av 1972 års modeller, där en från fabriken modifierad 
motor med längre slaglängd gav en 750 cc motor i 
original. Denna modellen byggdes för att homologi-
sera modellen som standardmodell (202 ex) för att 
man därefter bara byggde 750 cc twin-motorer av-
sedda för Dirt Track Racing i USA.
 Ytterligare en dödsryckning kom genom den lika 
ovanliga BSA T65 Thunderbolt som byggdes under 
sommaren 1972 (alltså som 1973-års modeller i ca 
264 ex). Men här handlar det om en Triumph TR6 
(650 cc twin) som i allt utom namnet på sidokåpan 
och BSA-märkena på tanken var en ren Triumph. En 
detalj skiljde från std Triumph detta år och det var 
frambromsen en som var samma som satt på BSA/ 
Triumph av 1969/1970-års modeller, bakbromsen var 
det nya koniska navet som användes vid denna tiden.

Tekniska Data

Några typiska Tekniska Data för A50 Royal Star 
1969

Antal Cylindrar 2
Ventiltyp  OHV
Cylindervolym 499 cc
Borrning  65,5 mm
Slaglängd 74 mm
Kamaxel nr 68-103
Förgasare Enkel Amal Concentric 926

Elsystem 12 volt, 
Alternator Lucas RM21 
  (115 watt @ 5.000 varv/ min)
Tänsystem Dubbla brytare och tändspolar.

Framhjul  WM2-19”
Framdäck 3,25-19” 
  (Ribbdäck UK och K70 USA)
Frambroms 8” Fullnav dubbenlockad

Bakhjul   WM3-18
Bakdäck   4,00-18 Dunlop K70
Bakbroms  7”

Tank Volym  18 L UK, 12,5 L USA
Torr Vikt   173 kg
Motoreffekt  31 hk vid 6.250 varv/min
Vridmoment  4,28 kgm vid 3.500 varv / min
Acceleration ¼ mile 17,2 sek med sluthastighet 
   122,3 km/h
Toppfart   151 km/h

Några typiska Tekniska Data för A65 Lightning 
1969

Antal Cylindrar  2
Ventiltyp   OHV
Cylindervolym  654 cc
Borrning   75 mm
Slaglängd  74 mm
Kamaxel nr  68-473
Förgasare  Dubbla Amal Concentric 930

Elsystem 12 volt, 
Alternator  Lucas RM21 
   (115 watt @ 5.000  varv/ min)
Tänsystem  Dubbla brytare och tändspolar.

Framhjul   WM2-19”
Framdäck  3,25-19” (Ribbdäck UK och K70 
USA)
Frambroms  8” Fullnav dubbenlockad
Bakhjul   WM3-18
Bakdäck   4,00-18 Dunlop K70
Bakbroms  7”

Tank Volym  18 L UK, 12,5 L USA
Torr Vikt   191 kg
Vridmoment  5,11 kgm vid 4.000 varv / min
Acceleration ¼ mile  15,1 sek med sluthastighet 
   140 km/h
Motoreffekt  52 hk vid 7.500 varv/min
Toppfart   177 km/h
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Ramnummer
Ram och motornummer startar med det som anges i tabell plus siffrorna 101 om inte annat anges.
År Modell Beskrivning   Cyl.vol  Ramnr  Motornr
1962 A50ST  OHV STAR TWIN M. CABLE BRAKE 500 cc  A50-   A50 -
1962 A50ST  OHV STAR TWIN M. BR STAG  500 cc  A50A-   A50- 

1962 A65ST  OHV STAR TWIN M. CABLE BRAKE 650 cc  A50-   A65-
1962 A65ST  OHV STAR TWIN M. BR STAG  650 cc  A50A-   A65- 

1963 A50ST  OHV STAR TWIN    500 cc  A50-2288 A50-823
1963 A50ST  OHV STAR TWIN M. BR STAG  500 cc  A50 2701  A50-823
1963 A65ST  OHV STAR TWIN    650 cc  A50 2288  A65-1947
1963 A65ST  OHV STAR TWIN M. BR STAG  650 cc  A50 2701  A65-1947

Anmärkning: En extra bokstav C efter modellbetäckningen från 1964 fram till 1967 visar att maskinen hade 
"close ratio" tätstegad växellåda.

1964 A50ST  OHV STAR TWIN    500 cc  A50-5501 A50A- 
1964 A50P  OHV TWIN POLICE   500 cc  A50-5501 A50AP- 
1964 A50C  OHV TWIN CYCLONE  500 cc  A50B-   A50B- 
1964 A65ST  OHV STAR TWIN    650 cc  A50-5501 A65A- 
1964 A65P  OHV TWIN POLICE   650 cc  A50-5501 A65AP- 
1964 A65R  OHV TWI ROCKET   650 cc  A50-5501 A65B- 
1964 A65R  OHV TWIN ROCKET MED VARVR 650 cc  A50-5501 A65C- 
1964 A65TR  OHV TWIN THUNDERBOLT ROCKET 650 cc  A50-5501 A65B- 
1964 A65LR  OHV TWIN LIGHTNING ROCKET 650 cc  A50B-   A65D-
1964 A65SH  OHV TWIN SPITFIRE HORNET  650 cc  A50B-   A65E- 

1965 A50ST  OHV STAR TWIN    500 cc  A50-8437 A50A-686
1965 A50P  OHV TWIN POLICE   500 cc  A50-8437 A50AP-121
1965 A50CC  OHV TWIN CYCLONE CLUBM US 500 cc  A50B-4001 A50B-507
1965 A50C  OHV TWIN CYCLONE (USA)  500 cc  A50B-4001 A50D- 
1965 A50C  OHV TWIN CYCLONE (UK)  500 cc  A50B-4001 A50DC- 
1965 A50CC  OHV TWIN CYCLONE CLUBM UK 500 cc  A50B-4001 A50DC- 
1965 A65ST  OHV STAR TWIN   650 cc  A50-8437 A65A-1134
1965 A65P  OHV TWIN POLICE   650 cc  A50-8437 A65AP-267
1965 A65R  OHV TWIN ROCKET   650 cc  A50-8437 A65B-334
1965 A65R  OHV TWIN ROCKET M VARVR. 650 cc  A50-8437 A65C-1082
1965 A65LR  OHV TWIN LIGHTNING ROCKET 650 cc  A50B-4001 A65D-1742
1965 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  A50B-4001 A65DC-2158
1965 A65LC  OHV TWIN LIGHTNING CLUBM. 650 cc  A50B-4001 A65DC-2158
1965 A65SH  OHV TWIN SPITFIRE HORNET  650 cc  A50B-4001 A65E-701

1966 A50RS  OHV TWIN ROYAL STAR  500 cc  A50C-   A50R- 
1966 A50W  OHV TWIN WASP   500 cc  A50C-   A50W- 
1966 A65H  OHV TWIN HORNET  650 cc  A50C-   A65H- 
1966 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  A50C-   A65L- 
1966 A65LC OHV TWIN LIGHTNING CLUBMAN 650 cc  A50C-  A65LC-
1966 A65S  OHV TWIN SPITFIRE MKII  650 cc  A50C-   A65S- 
1966 A65T  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  A50C-   A65T- 
Anmärkning: Från ramnummer 3200 på A serie modellen 1966 års modell startade BSA med samma ram och 
motornummer. Detta innebar att ramnummret A50C- ersattes av samma kod som på motorn under året.
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Från 1967 och framåt var ram och motornummer samma vid leverans. (Med något undantag).

1967 A50RS  OHV TWIN ROYAL STAR  500 cc  A50RA-   A50RA- 
1967 A50W  OHV TWIN WASP   500 cc  A50WA-   A50WA -
1967 A65H  OHV TWIN HORNET  650 cc  A65HA-   A65HA- 
1967 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  A65LA-   A65LA- 
1967 A65S  OHV TWIN SPITFIRE MKIII  650 cc  A65SA-   A65SA- 
1967 A65T  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  A65TA-   A65TA 
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1968 A50RS  OHV TWIN ROYAL STAR  500 cc  A50RB-   A50RB- 
1968 A50W  OHV TWIN WASP   500 cc  A50WB-   A50WB- 
1968 A65H  OHV TWIN HORNET  650 cc  A65HB-   A65HB- 
1968 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  A65LB-   A65LB-
1968 A65S  OHV TWIN SPITFIRE MKIV  650 cc  A65SB-   A65SB- 
1968 A65T  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  A65TB-   A65TB- 
Anmärkning: Från 1969 och fram till slutet 1973 hade man ett nytt enhetligt kodsytem för alla modeller. två 
kodboktsäver och ett serienummer följt av modell¬betäckning för maskinen. Första kodbokstaven anger må-
nad och andra året. Serienummret började på 00100 varje säsong oberoende av modell. Modell betäkningen 
är som vanligt en kombination av bokstäver och siffror.
Exempel: BD 12345 A65T. Utläses Februari 1970 serineummer A 65 Tunder¬bolt.

Månadsbokstäver.        Årsmodell-bokstav      Produktionsperiod
A Januari  
B Februari                  C-1969  aug ¬68/¬jul 69
C Mars                      D-1970  aug 69/¬jul 70
D April                      E-1971   aug ¬70/¬jul 71
E Maj                      G-1972  aug 71/¬jul 72

1970
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Månadsbokstäver.        Årsmodell-bokstav       Produktionsperiod 
G-Juni                       H-1973    aug 72/¬jul 73
H-Juli                      J-1974
J-Augusti 
K-September 
N-Oktober 
P-November 
X-December 

Som framgår av ovanstående så märktes ramar och motorer med årsmodellens bokstav från augusti året 
innan till juli under aktuell årsmodell. Detta innebär att en maskin märkt JC är producerad Aug -68 märkning-
en säger Aug 1969 för det är ju en -69 års modell. Modellåret är ju Aug - Jul dvs månads bokstäverna användes 
i ordningen:
J, K, N, P, X, A, B, C, D, E, G, H och så var det dags att byta årsmod-bokstav osv.. 

Ram och motor¬nummer var samma vid leverans från fabrik.

1969 A50RS OHV TWIN ROYAL STAR  500 cc  -A50RC  -A50RC
1969 A65F  OHV TWIN FIREBIRD SCRAMBLER 650 cc  -A65FC  -A65FC
1969 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  -A65LC  -A65LC
1969 A65T  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  -A65TC  -A65TC

1970 A50RS OHV TWIN ROYAL STAR  500 cc  -A50R  -A50R
1970 A65F  OHV TWIN FIREBIRD SCRAMBLER 650 cc  -A65F  -A65F
1970 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  -A65L  -A65L
1970 A65T  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  -A65T  -A65T

1971 A50RS OHV TWIN ROYAL STAR  500 cc  -A50R  -A50R
1971 A65F  OHV TWIN FIREBIRD SCRAMBLER 650 cc  -A65FS  -A65FS
1971 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  -A65L  -A65L
1971 A65T  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  -A65T  -A65T

1972 A65L  OHV TWIN LIGHTNING  650 cc  -A65L  -A65L
1972 A65T  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  -A65T  -A65T
1972 A70L OHV TWIN LIGHTNING 750  750 cc  -A70L  -A70L

Anmärkning: Under 1972 ändrades märkningen på ramarna för twinnarna efter ramnr XG 00101 A65 (decem-
ber - X) så att endast ramen var märkt med modellserien, dvs inte ett T eller L efter A65.

1973 T65  OHV TWIN THUNDERBOLT  650 cc  -T65  -T65
 A65 ram och Triumph Motor, -70 frambroms.
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