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DTAXVi 11DISIOInI
HARLEY-DAVIDSON

1937
HARLEY-DAVIDSON on kaikkialla tun

nettu vahvaksi ja ainutlaatuiseksi sivuvaunu-
pyöräksi. Suomen puolustusvoimat, poliisi-
laitos ja maamme suurimmat metsäyhtiöt
käyttävät melkein yksinomaan Harley-David-
son moottoripyöriä.

HARLEY-DAVIDSON pyörän luotetta-
vaisuutta todistavat vielä sillä saavutetut voi-
tot vaikeissa maantiekilpailuissa, kuten ulko-
mailla niin meilläkin, esim.: Kannaksen ja
Päijänteen ympäri ajoissa.

HARLEY-DAVIDSON on osoittautunut
ainoaksi, joka kestää korkeinta rasitusta huo-
noimmillakin talviteillä, myös 2 hengen
reen vetäjänä.

'OTTO BRANDT i
FABIANINKATU 12. PUH. 30 008.

jälleen huomattavasti
parannettu.



HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES for 19 37
Malli 1000 sm. 3

Moottori: 2 silint. 84,14 x 88,9 mm., kansiventtiili-
moottori, 43 hy. 4800 kierr. minutissa.

Voitelu: Kiertovoitelu.
Vaihdelaatikko: 4:llä vaihteella.
Voimansiirto: Ketjulla, etuketju kulkee öljytiiviissä

kotelossa.

Säiliöt: Bens. säiliö 13 ltr:lle, öljysäiliö 4 Itnlle.
Pyörät: ! elposti irroitettavat ja keskenään vaih-

dettavat.

Nopeus: Taatusti 160 km. tunnissa.
Hinta: Pyydettäessä.

Malli 750 sm. 3

Moottori: 2 silint. 6,98 x 9,68 mm., sivuventtiilikone,
kehittää 24 hv. Irrotettavilla silinterinkansilla,
koteloiduilla venttiileillä.

Voitelu: Täysin itsetoimiva kiertovoitelu.

Malli 1200 sm. 3

Moottori: 2 silint. 84,14 x 108,7 mm. sivuventtiilikone.
Kehittää 36 hv. Irrotettavilla silinterinkansilla,
koteloiduilla venttiileillä.

Voitelu: Täysin itsetoimiva kiertovoitelu.
Voimansiirto: Ketjulla. Kaksoisetuketju kulkee

öljytiiviissä kotelossa. Helposti säädettävä
5/s" x 3/s" takaketju.

Vaihdelaatikko: 4:llä vaihteella, jalkakytkimellä.
Säiliöt: Bensiinisäiliö 15 ltr:lie, öljysäiliö 4 ltr:Ile
Renkaat: Good Year 27 x 4,00.
Bens. kulutus: n. 7 ltr., ja öljyn 0,3 ltr. 100 km:lla.
Nopeus: noin 115 km. tunissa, sivuvaunulla.
Hinta: Valaistuilla matka- ja nopeusmittarilla,

amperi- ja öljymittarilla

Voimansiirto: Ketjulla. Kaksoisetuketju kulkee
öljytiiviissä kotelossa. Helposti säädettävä
Vs" x »/s* takaketju.

Vaihdelaatikko: 3:lla vaihteella, käsi- sekä jalka-
kytkimellä.

Säiliöt: Bens. säiliö 10,5 ltr:lle, öljy säiliö 4 ltr:lle.
Renkaat: Good Year 25 x 3,85.
Bens. kulutus: noin 4 ltr. ja öljyn kul. 0,2 ltr

100 km : lle.
Nopeus: noin 115 km. tunnissa
Hinta: Valaistuilla matka- ja nopeusmittarilla, am

peri- ja öljymitarilla
Smk. 21.000:

Smk. 22.500: —

'*"« HARLEY-DAVIDSONIN UUDISTUKSET
, KAIKISSA MALLEISSA:
'-*» _E__?__ Etuhaarukka: Teräsputkesta, entistä keveämpi.
||oU<jfiÉv Itsetoimiva kiertovoitelu.

Helposti irroitettavat ja keskenään vaihdettavat pyörät.

ÉEtuketju,
umpinaisessa öljykotelossa.

Parannettu ohjauksenkiristäjä.
Puoleksi säiliöön upotetut sekä valaistut matka- ja nopeus,

Malleissa 1200 sm.
4:vaihteinen vaihdelaatikko.
Erilliset bensiini ja öljysäiliöt, kennosto hyvin suojattu.

Malli 1300 sm. 3

Moottori: 2 silint. 87,31 x 108,7 mm. sivuventiilikone.
Kehittää 40 hv. Yksityiskohdissa sama kuin
malli 1200 sm. :! Tätä mallia käytetään ainoastaan
sivuvaunulla, ja se on tarkoitettu vastaamaan
korkeimpia vaatimuksia, voiman ja nopeuden
suhteen. Nopeus noin 125 km. tunnissa

Hinta, täydellisenä Smk. 24.500:
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nere are 4* more
HARLEY- DAVIDSONS
HARLEY-DAVIDSON SIVUVAUNUJA
valmistetaan usempaa eri mallia: oikean ja vasemmanpuolisia Viimemainitut ainoastaan erikois-
tilauksesta. Talviajossa voidaan Harley-Davidson mottoripyörään kiinnittää erikoisesti tarkoitusta
varten valmistettu 1 tai 2 hengen peräreki. Peräreen hinta on Smk. 5.500: — ja 6.200: —

Henkilösivuvaunuja 1200 sm.
3 PAKETTI VAU N UJA

Harley-Davidsonia varten löytyy urheilu ja
matkailumalleja. Hinta Smk. 6.500: —

löytyy myös eri malleja, kuten luettelosta sel-
viää. Hinta pyydettäessä.

750 sm. varten Smk. 6.000: —

Tuulisuoja ....Smk. 750: —

Varapyörä. . . . Smk. 1.500: —

Käyttäkää ainoastaan alkuperäisiä varaosia,
sillä ainoastaan ne ovat kyllin hyviä ja sovel-
tuvat parhaiten.
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