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Cleicent
pyötii Qc/effeen

Pyöräily yleistyy vuosi vuodelta. Nuoret ja vanhat polkevat pyö-

räänsä samalla innolla ja ilolla. Uskollisten pyöräily-ystävien

joukko kasvaa kasvamistaan kaikissa kansankerroksissa. Kaikki

kiittävät yksimielisesti pyörän suuria ansioita kulkuneuvona.
Nopeasti ja joustavasti pyöräilijä suoriutuu suurkaupungin hyö-

rinästä, kevyesti ja vaivatta hän polkee maantien kilometrit. Hän

säästää rahaa ja aikaa siirtyessään kaksipyöräisellään työ-

paikkaansa ja sieltä takaisin tai suorittaessaan jokapäiväiset teh-

tävänsä. Pyörä suo hänelle lepoa ja virkistystä hänen vapaahetki-

nään lähtiessään pyöräilemään tai kauniina kesäaamuna löytö-

retkelle kaukaisia seutuja kohti ihana loma-aika edessään. Pyörä

antaa hänelle jokapäiväisen liikunnan, tervetulleen lisän fyysil-

listä joustavuutta, terveyttä ja voimia.



CRESCENT on pyörän nimi se on jo vuosikymmeniä tunnettu

Ruotsin korkealle kehittyneen pyöräteollisuuden huippuvalmis-

teena. Lukuisat Crescentit palvelevat uskollisesti vuodesta vuo-

teen tyytyväisiä omistajiaan. Uudet mallit ovat nyt valmiit lähte-

mään maailmalle. Helposti voitte todeta, että ne varusteiltaan tar-

kasti pysyvät kehityksen tasalla. Crescentissä on kaikki uusi ja

tärkeä varteenotettu, mutta myös kaikki vanha ja koettu, laatua

luova on säilytetty. Mutta kaikesta tästä olette selvillä vasta pyörä-

kauppiaanne luona valikoidessanne itsellenne parhaiten sopivan

Crescentin. Varmaan ette kadu ajaessanne sillä kotiin. Crescent
tekee sen, minkä siltä vaaditte ja vielä enemmänkin.

Samoin kuin jo useana edellisenä vuonna Crescent tänäkin
kesänä järjestää edullisia matkoja niille, jotka lähtevät Crescent-

lomalle. Lappi kutsuu lähdettekö mukaan?

Näillä sanoin pyydämme saada antaa Teille vuoden 1939 uusien
mallien luettelon toivottaen Teille paljon hyötyä ja suurta iloa

uudesta Crescent-pyerästänne.

LINDBLAD.



V-Ae&cenl
VAKIOVARUSTEET

Crescent 1939 valmistetaan ja vakiovarustetaan allaolevan
selostuksen mukaisesti. Muihin tarvikkeisiin ja varusteisiin näh-
den viittaamme eri malleja esittäviin kuviin ja selityksiin.
Runko- ja etuhaarukka: Putket ovat osaksi erikoislaatu-

terästä ja osaksi korkealaatuista krominikkeliterästä. Uiko- ja sisä-
puoliset vahvikkeet ovat valmistetut erittäin tehokkaan menetel-
män mukaan. Erikoisen tarkasti suoritetaan juottaminen, ruoste-
suojakäsittely ja emaljointi. Etuhaarukan kyhä, putket ja
tupet ovat parasta ruotsalaista erikoisterästä. Vahvikkeiden sekä

erikoisen valmistusmenetelmän avulla on haarukka tehty tunne-
tun kestäväksi. Etu- ja takahaarukan päät: varustetut
n.s. korvussijoin suojakannattimien kiinnittämistä varten. Taka-
haarukan päät valmistettu tavaratelineen kiinnittämistä varten,
joten pyörät kiinnitetään ja irroitetaan suojan- ja tavaratelinei-
den kannattimia irroittamatta. Keskiö: kammet, kartiot ja
kuulakupit ovat parasta ruotsalaista laatuterästä. Kartiot ja
kuulakupit ovat tarkkuushiotut ja laakerit kokonaan pöly- ja vesi-
tiiviit. Ohj ainlaakerit: ammattimiesten antama tunnustus
takaa ohjainlaakerien kestävyyden ja lujuuden. Puolat ja
suojankannattimet: ruostumatonta terästä.
Polkimet: Lindbladin siroa valmistetta. Ketju; Cej kor-
keinta luokkaa oleva ruotsalainen ketju. Ketjusuoja: alumii-
nia, kauniskuvioinen.



Tavarateline: putkesta, patentoitua rakennetta, lisää huo-
mattavasti tavaratelineen kantokykyä, jouset n.s. patenttilukolla.
Pumppu: messinkiä, selluloldipäällysteinen, patenttinipalla
varustettu. Kello: ensiluokkaista valmistetta, siro, kestävä.
Laukku: ruotsalaista, ensiluokkaista valmistetta, I:a nahkaa,
sisällys: jakoavaimia, öljykannu, ruuvimeisseli, puhdistusliina ja
paikkausrasia. Takaheij astin (kissansilmä): Aga, takaloka-
suojan valkoemaljoituun osaan kiinnitetty. Maskotti: taiteel-
linen, etupyörän lokasuojaan kiinnitetty.



Kilpailupyörä 200

Runko: ruotsalaista erikoisen ke-
vyttä, saumatonta molybdenputkea.
Korkeus 22”, pyynnöstä 21” tai 23”.
Hienosti oranssinväriseksi emaljoi-
tu. Navat: kilpa-ajonavat kevyt-
metalliset siipimutterein. Takanapa
varustettu kolmois vapaarattaalla.
Vanteet: kevytmetalliset. Kumit:
Clement, puolipeitetyt. Jarrut: ke-
vytmetalliset etu- ja takajarrut.
Ohjain: kevytmetallinen yläputki
ja kannatin. Satula: Brooks-val-
mistetta. Satulakannatin: kevyt-
metallinen. Polkimet; kevytmetal-
liset.

Kilpailupyörä 203

Runko: korkeus 22”, pyynnöstä 21”
tai 23”. Hienosti oranssinväriseksi
emaljoitu. Navat: Crescent, kilpa-
ajo, siipimuttereineen. Takanapa
varustettu 2 vapaarattaalla. Van-
teet: Clement, puuvanteet. Kumit:
Clement, puolipeitetyt. Likasuojat;
terästä, kilpa-ajomallia, koristetut.
Jarrut: Bowden mallia, etu- ja
takapyörään. Ohjain: kilpa-ajo-
mallinen, selluloidipäällysteinen.
Satula: Brooks.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



Harjoituspyörä 208
Miesten

Runko: korkeus 22”. Hienosti
oranssinväriseksi tai punaiseksi
emaljoitu. Etunapa: Crescent, kil-
pa-ajonapa. Vapaanapa: Torpedo,
kilpa-ajomallinen, kaksoisrattaal-
la. Vanteet: kaksinkertaiset teräs-
vanteet, 26”xiy2 ”, kromioidut,
keskijuova emaljoitu rungon väri-
seksi. Kumit: Crescent, 26”xiy2 ”.

Likasuojat: terästä, kulta juovaiset,
koristetut. Jarru: Bowden, etupyö-
rään. Tavarateline: putkea, paten-
toitu jousipidike. Ohjain: kilpa-
aj omallia, selluloidipäällysteinen.
Satula: Brooks.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Harjoituspyörä 211
Naisten

Runko: korkeus 22”. Hienosti
oranssinväriseksi tai punaiseksi
emaljoitu. Etunapa: Crescent, kil-
pa-ajonapa. Vapaanapa: Torpedo,
kilpa-ajomallinen, kaksoisrattaal-
la. Vanteet: kaksinkertaiset teräs-
vanteet, 26”xiy2”, kromioidut,
keskijuova emaljoitu rungon väri-
seksi. Kumit: Crescent, 26” xl 1
Likasuojat: terästä, kulta juovaiset,
koristetut. Jarru: Bowden, etupyö-
rään. Tavarateline: putkea, paten-
toitu jousipidike. Ohjain: kilpa-
aj omallia, selluloidipäällysteinen.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



Retkeilypyörä 219
Miesten

Runko: korkeus 22”, pyynnöstä 24”.
Yläputki 1”, vino- ja alaputket
1 1/16”. Hienosti emaljoitu. Värit:
oranssi, punainen, sinisenvihreä,
teräksenharmaa, vaaleansininen tai
-vihreä. Etunapa: Crescent, kilpa-
ajomallinen. Vapaanapa: Torpedo,
kilpa-ajomallinen, kaksoisrattaalla.
Vanteet: kaksinkertaiset teräsvan-
teet, 28”xly 2 ”, kromatut, keski-
juova emaljoitu rungon väriseksi.
Kumit: Crescent, 28”xiy2”. Lika-
suojat: terästä, kultajuovaiset, ko-
ristetut. Jarru: Bowden, etupyö-
rään. Tavarateline : putkesta, pa-
tentoitu jousipidike.

KROMATTU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

CU-.t
Retkeilypyörä 225

Naisten
Runko: korkeus 22”. Runkoputket
1 1/16”. Hienosti emaljoitu. Värit:
oranssi, punainen, sinisenvihreä,
teräksenharmaa, vaaleansininen
tai -vihreä. Etunapa: Crescent.
Vapaanapa: Torpedo, kilpa-ajo-
mallinen kaksoisrattaalla. Vanteet:
kaksinkertaiset teräsvanteet, 28” x
iy2 ”, kromatut, keski juova emal-
joitu rungon väriseksi. Kumit:
Crescent 28”xiy2”. Likasuojat;
terästä, kultajuovaiset, koristetut.
Jarru: Bowden, etupyörään. Tava-
rateline: putkea, patentoitu jousi-
pidike.

KROMATTU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



Miestenpyörä 236
Runko: korkeus 22” pyynnöstä 20”
tai 24”. Yläputki 1”, vino- ja ala-
putket 1 1/16”. Hienosti mustaksi
emaljoitu. Etunapa: Crescent.
Vapaanapa: Torpedo. Vanteet: te-
räsvanteet, 28”xiy2 ”, kultajuovai-
set. Kumit: Crescent, 26” tai 28” X
1 5/8” iy 2

” vanteeseen. Likasuojat:
terästä, kultajuovaiset, koristetut.
Tavarateline: putkea, patentoitu
jousipidike.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Saatavana myös punaisena, teräk-
senharmaana, vaaleansinisenä tai
-vihreänä lisämaksusta.

Miestenpyörä 239
Runko: korkeus 22”, pyynnöstä 24”.
Yläputki 1”, vino- ja alaputket
1 1/16”. Hienosti mustaksi emal-
joitu. Etunapa: Crescent. Vapaa-
napa: Torpedo. Vanteet: teräsvan-
teet 26”xiy2

” kultajuovin. Kumit:
Crescent, matalapainerenkaat, 26”

Likasuojat: terästä,
kultajuovin ja koristetut. Tavara-
teline: putkesta, patentoitu jousi-
pidike.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Saatavana myös teräksenharmaa-
na, vaaleansinisenä tai -vihreänä

lisämaksusta.



Naistenpyörä 252
Runko: korkeus 22”, pyynnöstä 20”.
Runkoputket: 1 1/16”. Hienosti
mustaksi emaljoitu. Etunapa: Cres-
cent. Vapaanapa: Torpedo. Van-
teet: teräsvanteet, 28”Xlkulta-
juovin. Kumit: Crescent, 28”xl 5/8”
IV2” vanteille. Likasuojat: terästä,
kultajuovin ja koristetut. Suojus-
verkko: silkkinen, hienonvärinen.
Tavara teline: putkesta, patentoitu
jousipidike.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Saatavana myös punaisena, sini-
vihreänä, teräksenharmaana, vaa-
leansinisenä tai -vihreänä
lisämaksusta.

Naistenpyörä 258
Runko: korkeus 22”. Runkoputket
1 1/16”. Hienosti mustaksi emal-
joitu. Etunapa: Crescent. Vapaa-
napa: Torpedo. Vanteet: teräsvan-
teet, 26”xlW, kultajuovin. Kumit;
Crescent, matalapainerenkaat, 26”
X1,75”X1%”. Likasuojat: terästä,
kultajuovin sekä koristetut. Suojus-
verkko: silkkinen, hienonvärinen.
Tavarateline: putkesta, patentoitu
jousipidike.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Saatavana myös teräksenharmaa-
na, vaaleansinisenä tai -vihreänä

lisämaksusta.



CL-a
Tandem 263
Miesten

Runko: korkeus 22”. Runko-
putket 1 1/8”. Hienosti vaa-
leansiniseksi emalj oitu. Etu-
napa: rumpuj arrulla varus-
tettu. Vapaanapa: Torpedo,
erikoisen vahva. Vanteet:
terästä, 26”x1V2”, erikoisesti
vahvistetut, kultajuovin. Ku-
mit: Crescent, matalapaine-
renkaat 26”x2”xlM>”. Lika-
suojat: terästä, kultajuovin
ja koristetut. Tavarateline:
putkea, patentoitu jousi-
pidike.

KROMIOITU



Tandem 266
Miesten/Naisten

Runko: korkeus 22”. Runko-
putket 1 1/8”. Hienosti vaa-
leansiniseksi emaljoitu. Etu-
napa: rumpuj arrulla varus-
tettu. Vapaanapa: Torpedo,
erikoisen luja. Vanteet: te-
räsvanteet, 26”xl 1/2”, erikoi-
sesti vahvistetut, kultaj uo-
vaiset. Kumit: Crescent, ma-
talapainerenkaat 26”x2”x
IVz”. Likasuojat: terästä,
kultaj uovaiset, koristetut.
Tavarateline: putkesta, pa-
tentoitu jousipidike.
KROMIOITU

Poikainpyörä 270
Tyttöjenpyörä 273
Runko: korkeus 18”. Runko-
putket 1”. Hienosti punaisek-
si emaljoitu. Etunapa: Cres-
cent. Vapaanapa: Torpedo.
Vanteet: teräsvanteet, 26” x
iy 2 ”, kultajuovaiset. Kumit:
Crescent, 26” xlVz”. Lika-
suojat: terästä, kultajuovai-
set, koristetut. Tavarateline:
putkea, patentoitu jousipi-
dike.
KKOMIOITU
RUOSTUMATONTA
TERÄSTÄ



C^t
' Poikainpyörä 276

Tyttöjenpyörä 279

Runko: korkeus 17”. Runko-
putket 1”. Hienosti punai-
seksi emaljoitu. Etunapa:
Crescent. Vapaanapa: Ra-
dix. Vanteet: teräsvanteet,
22”xl 1/4”, kultajuovaiset.
Kumit: Crescent, 22”x11/4;”.
Likasuojat: terästä, kultajuo-
vaiset. Tavarateline : jousi-
pidlkkein.

KROMIOITU

Junior

Poikainpyörä 282

Tyttöjenpyörä 285

Runko: korkeus 15”. Runko-
putket 3/4”. Hienosti orans-
sinväriseksi eraaljoitu. Etu-
napa: kuulaiaakerein. Ta-
kanapa: kuulaiaakerein ja
vapaarattain. Vanteet: te-
räsvanteet, 17”xl 1/4”. Ku-
mit: Crescent. Likasuojat:
terästä. Jarru: etupyörään.

NIKKELÖITY



> C -r
Tavarankuljetus-
pyörä 293

Runko: korkeus 22”, runkoputket
1 1/8” X 18 g. Rungon etupää ja
satulakannattimen muhvi teräs-
valua, kaksinkertaiset ylärunko-
putket. Hienosti mustaksi emal-
joitu. Etuhaarukka: erittäin luja-
rakenteinen. Etunapa: Crescent,
transport-mallia. Vapaanapa: Tor-
pedo. Vanteet: teräsvanteet, 24”x2”
etu- ja 26”x2”x11/2

” takapyörässä.
Erikoisesti vahvistetut. Puolat:
Erittäin paksut. Kumit: Crescent,
vahvistettu, etupyörässä 24”x 2”, ja
Crescent, matalapainerengas, vah-
vistettu, 26”x2”xiy2

” takapyöräs-
sä. Likasuojat: terästä, vahvistet-
tuja, takalokasuojassa kahdet kan-
nattimet. Tavaratelineet; etummai-
nen putkea, erikoisen luja, hihnoilla
ja alaslasfcettavalla tuella varus-
tettu. Takimmainen putkea, paten-
toitu jousipidike. Liikekilpi: emal-
joltu, runkoon kiinnitetty. Ohjain:
lukkolaittein.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Saatavana myös sinisenvärisenä
lisämaksusta.

Muun värisenä lisä-
maksusta.



Pakettivaunu 296
Runko: 22”. Runkoputket 1 1/8”.
Hienosti mustaksi emaijoitu. Pyyn-
nöstä muun värisenä. Etunavat:
erittäin vahvat. Vapaanapa: Tor-
pedo. Vanteet: teräsvanteet, etu-
pyörien 24”x2” ja takapyörän 26”x
IVz", erikoisesti vahvistetut. Puolat:
erittäin paksut. Kumit: Crescent,
vahvistetut, etupyörissä 24”X2” ja
Crescent matalapainerenkaat 26”x
IVz” takapyörässä. Likasuojat: te-
rästä, vahvistetut. Tavarateline:
850X670 mm. Jarru: seisontaa
(parkkeerausta) varten.

KROMIOITU
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Saatavana myös sinisenä
lisämaksusta.
Muun värisenä lisä-
maksusta.

Patentoitu rakenne
Ruotsalainen patentti
N:o 85687



Ruostumatonta terästä olevaa
Crescent pyörää seuraa oheellinen
luettelo, josta selviää, mitkä osat
ovat tätä ainetta:

Ohjainkiristin ruuveilleen ja
muttereilleen,

puolat,
lyhdynpidin,
likasuojan kiinnike ja aisat,
ketjusuojan kiinnikkeet ruuvei-

neen ja muttereineen,
satulakannatin,
satulakannatinruuvi mutterei-

neen ja laattoineen,
kaikki lokasuojien kiinnike -

ruuvit muttereineen,
kaikki 3/16" laatat,
poljinlevyt ja -hylsyt,
kaikki näkyvät ruuvit ja mut-

terit poikimissa,
satulan jousilaitteet,
ohjaimen yläputki,
ohjainkannatin,
kädensijaruuvit.

Ruostumatonta terästä olevien
osien takausmerkki.

Useimmat muut kirkkaat osat
ovat kuparoidut, nikkelöidyt
ja kromioidut.

Jokaiseen Crescent pyörään takaussitoumus



voittokulkue 1938
Ankarimmassa kilpailussa Suomen, Tanskan, Hollannin, Saksan

ja Norjan valiopyöräilijoitten kanssa ovat »Crescent»-ajajat
vuoden 1938 aikana sijoittautuneet palkintoluettelon etupäähän
kaikissa suurajoissa. Erikoisesti voidaan mainita seuraavat:

Suomen mestaruudet.

Kaikki Ruotsin mestaruudet nimittäin 50 km.
ja 150 km. ajot ja Mälaren ympäri-ajo.

I, II ja 111 palkinto Pohjoismaiden mesta-
ruudessa.

I palkinto 4:jän maan ottelussa Ruotsin, Tans-
kan, Saksan ja Hollannin välillä DjursholnTissa.

I palkinto suuressa maantieajossa Berliini—
Kööpenhamina johon osallistuivat Ruotsin,
Saksan ja Tanskan valiopyöräilijät.

I palkinto »Skandis»-ajossa.

I ja II palkinto Ruotsin Grand Prix’ssä.

c
pyörällä, aina aikasi tasolla



Gä.
Suomessa voitetut kilpailut

Propaganda-ajo

Porvoon-ajo

Myllymäen-ajo

Porin—Rauman-aj o

5-pitäjän-ajo

Nokian etappi-ajo

Jyväskylän-ajo

Kangasalan-ajo

Saarijärven-ajo

Siuntion-ajo

Vihtijärven-ajo

Suomen Mestaruus

Tampere—lkaalinen—Tampere

Rldasjärven-ajo

Imatran-ajo

Crescenfiilä kevyt on polkea



'tffä
maamme kauneutta kahomaan



CjLe4ce«vi
MASKOTTI

8000. i. 39. Karjalan Kirjapaino Oy.


