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Senjälkeen kuin ensimmäinen kaksihevosvoimainen Lockwood
perämoottori esitettiin vesiurheilua harrastavalle yleisölle
vuonna 1914, on Lockwood edistynyt ja kehittynyt nopein as-

On vaikeata uskoa, että niin voimakas-
rakenteinen, runsasmittainen moottori,
joka kehittää täydet 7 hevosvoimaa, ei
painaisi kun 22.5 kiloa. Sen voitte mu-
kavasti kantaa, se soveltuu sekä soutu-
veneeseenne että erikoisveneeseen, jon-
ka perässä se saavuttaa uskomattoman
nopeuden.

MOOTTORI: 2-sylinterinen 2.1" X2" teholtaan 7
hv., varustettu Eisemann vauhtipyörämagneetolla, ui-
murikaasuttajalla sekä pumputtomalla jäähdytyksellä.
Polttoaineeseen sekoitettu öljy voitelee kaikki moot-
torin osat. Automaattinen kiertovoitelu päälaake-
reissa.

POTKURIAKSELI : ruostumatonta erikoisterästä.

VEDENALAINEN OSA: kevytmetallia. Erikois-
muoto takaa mahdollisimman pienen vesivastuksen.
Merkityksetön pohjaevä jätetty kokeilujen jälkeen
pois.

HINTA: Smk. 6,950:
Potkurit Smk. 400: - kpl
Moottoripeitteet Smk. 7S: - „

PYSTYAKSELI: duraluminiumia; runsasmittainen.

MITAT : Kokonaiskorkeus 34 V%" (88 cm.) Etäisyys
venekiinnikkeen yläreunasta potkuriakseliin 22 Y%"
(57 cm.)

PYSTYAKSELI
tetty.POTKURIT : standard potkuri, korkeintaan 24km/t.

nopeuksilla, 9 yi" läpimitta, 8 Vi" nousu, nopeammille
veneille 8" läpimitta ja 11 Ya" nousu.

Tilavaa perhevenettä tai huippuno-
peata urheiluvenettä varten on Chief
omiaan. Se on tunnettu nopeussaavu-
tuksistaan, mutta vielä tunnetumpi hel-
posti käyntiinlähtevänä, helppoajoisena
ja kestävänä. Kaikki osat ovat run-

saasti ylisuuruisia, voimakkaita ja kes-
täviä.

VEDENALAINEN OSA: kaksiosainen, kevytme-
tallia. Erikoismuoto pienentää veden vastuksen lisä-
ten nopeutta. Pohjaevä merkityksettömänä jätetty

MOOTTORI: 2-sylinterinen, 2 få" X 2 %", teholtaan
14 hv. varustettu Eisemann vauhtipyörämagneetolla
(sähkökäyntiinpanoon yhdistetty matalajännityssyty-
tys), uimurikaasuttajalla, pumputtomalla jäähdytyk-
sellä sekä vedenalaisella poistoputkella. Polttoainee-
seen sekoitettu öljy voitelee kaikki moottorin osat
Automaattinen kiertovoitelu pää- ja kampilaakerei-
hin.

pois

dualuminiumia, kadmiumpäällys-

MITAT: Kokonaiskorkeus 35" (89 cm.), sähkö-
Chiefissä 38 yi" (97 cm.), etäisyys venekiinnikkeen
yläreunasta potkuriakseliin 22 yi" (56 cm.)

POTKURIT: standard potkuri, 24—40 km. tunti-
nopeuksille, läpimitta 9", nousu 14", kilpapotkuri
nopeuksille yli 40 km., läpimitta 9", nousu 16", alle
24 km. tuntinopeuksille potkuri, jonka läpimitta 10",
nousu 12 J/2".

Chief varustettuna sähkökäyntiinpa-
nolla on nerokkain ja kätevin perä-
moottori, mitä yleisölle koskaan on tar-
jottu. Hennoinkin naiskäsi saa Lock-
wood Chiefin sormenpainalluksella
käyntiin. Vauhtipyörän tilalla oleva

yhdistetty generaattori-moottori antaa

runsaasti virtaa niin sytytykseen kuin
veneen valaistukseen. Se rinnastaa pe-

POTKURIAKSELI: ruostumatonta erikoisterästä.

rämoottoriveneen ja loistomoottorive-
neen ja antaa jokaisenvenemiehen käy-
tettäväksi entistä enemmän tilaa, muka-
vuutta ja nautintorikkaita hetkiä.

kelin. 1924 valmistettiin 2-sylinterinen moottori — Ace ja
Chief mallien edeltäjä, 1928 Ace ja Chief kohottivat Lock-
wood moottorin käyttäjien ja ystävien luvun monella kym-
menellä tuhannella, 1929 Lockwood keksi ja sovellutti Chief -

iin vedenalaisen poiston, 1930 Lockwood on mekaanisesti ke-
hittyneempi kuin koskaan ennen, ja lisäksi sen takana on
Outboard Motors Corporationin valtavat mahdollisuudet ja
erikoistehtaat.

HIJVTA:
ilman sähkökäyntiinpanoa Smk. 8,900:
sähkökäyntiinpanolla .... „

10,500:
Potkurit 450:
Moottoripeitteet .

, ~ 100:



Sähkökäyiitiiiipano
on vain yksi Lockwoodien monista eduista.

Lockwood Peränpitäjä ohjaa venettänne, kun hellitätte otteenne —

öljynkierto moottorin laakereissa merkitsee valtavia moottorin kestävyydelle
- peukalolla painamalla moottorinne pysähtyy — itsestään se kallistuu ylös
esteen kohdatessaan. Lockwoodien huoliteltu rakenne on silmin havaitta-
vissa ja vuosikausien käyttö on Teille osottava kuinka pitkäaikaiseksi ja
kestäväksi nämä moottorit on rakennettu.

Vedenalainen poisto

Ylisuuruinen Eisemann-magneetto
merkitsee Lockwoodissa helppoa käyntiinpanoa voimakkaine kipinöineen. Ollen ra-
kennettu vauhtipyörän sisään on magneetto hyvin suojattu, sytytyspuola ja konden-
saattori lisäksi vahvasti eristetty.

Polttoainemittari Chiefissä
lisää mukavuuttanne. Säiliökannen avaaminen ei enää ole tarpeen, polttoaineen taso
säiliössä on aina näkyvissänne.

automaattinen vedenkierto
Menokaasut eivät Teitä enää häiritse, voitte täysin siemauksin nauttia raitista meri-
ilmaa. Tämä saavutetaan ilman tehohukkaa, sillä moottorin kulkiessa syntyvä voi-
makas imu vetää kaasut veden alle.

Lockwoodissa on automaattinen vedenkierto — se toimii joka nopeudella ilman yh-
tään liikkuvaa osaa. Vesi tulee sisään vedenalaisen osan etusyrjään poratuista rei-
jistä, nousee sylinterien vesitilaan, josta sen potkurin synnyttämä imu imee takaisin ve-
denalaisen kammion toiseen osaan ja sieltä potkurissa olevien reikien kautta ulos.

Automaattinen öljynkierto
Acen ja Chiefin saavuttamasta suosiosta lankeaa suurin ansio päälaakerien öljynkier-
to järjestelmälle, joka Chiefissä on ulotettu kampilaakereihinkin. Kuva osoittaa, mi-
ten öljy ensin kerääntyy kampikammion pohjaan, nousten sieltä aina, kun kampi-
kammiossa on alipainetta, laakereihin.
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