På C och D-modeller har förlag lagt till fler och
tydligare elscheman då man ansåg att det var
dåligt från BSA, så det är fler och tydligare för att
täcka alla varianter.
Som du förstår är boken på engelska som vanligt
på originallitteratur för BSA. Den är limmad
som en pocket men storleken som ett A4 men
något mindre på höjden. Papperskvalitén är
utmärkt och vi vill verkligen rekommendera
den för dig som har en, skall vi säga, 1950-tals
BSA lite slarvigt. En Haynes-manual beskriver
mer i detalj för hemmameken, men detta är BSA
original för proffs. Bara det nödvändigaste är
där. Fina teckningar illustrerar de olika ämnena
som avhandlas. Detta är grunden för seriöst BSAmekande.
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BSA Bladets betygskala

BSA Bladet ger denna 5 BSA i betyg!

Boken kan köpas från svenska Adlibris.com eller
Bokus.com. Adlibris har när detta skrivs betydlig
bättre pris, 479:- kronor och det kan även
inkludera frakten beroende på dina val. Man kan
också beställa från förlagets hemsida direkt men
det blir knappast billigare ån så här.

1 BSA =
2 BSA =
		
3 BSA =
		
4 BSA =
		
5 BSA =
		

Usel - köp den inte!
Om du inte har något annat för dig
kan den vara okej.
Intressant - om du vill ha allt som
ges ut.
Köpvärd – intressant och vi vågar
rekommendera den.
Som sann BSA-ägare är den ett 		
måste. Köp den!

Både Adlibris och Bokus listar även de
modellspecifika utgåvorna men vi anser att
denna som täcker allt är det mest prisvärda
alternativet.

BSA weekend 2022
Vi träffas 3-4-5 juni på Haga Park på Öland med
våra BSAs och kanske någon annan Brittisk
maskin.
På lördag blir det en dagsutflykt kl 10.00.
Du bokar själv boende direkt på campingen Haga Park,
www.hagapark.se alt tel: 0485 360 30.
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