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Erityisesti löytyy varastossa
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näille 2 hv. moottoreille rakennettuja 16
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—

Maksuehdot ovat, jollei ole mitään erityistä sopimusta, jälkivaatimus.

Ostettaessa 5 moottoria annetaan 5 % alennusta.

Nimi
Arvo tai ammatti

Asunto-osoite
Posti-osoite
Lähetettävä
Mikin
2 hevosvoimainen moottori sopii paraiten pienempiin veneisiin aina 18 jalan pituisiin matkoilla sisävesillämme, joilla ja saaristossa. Urheilu- ja ammattikalastajalle

saaristossa erittäinkin hauenuistinnassa on tämä moottori voittamaton, koska moottori myös
voidaan panna työskentelemään ainoastaan yhdellä silinterillä ja niinmuodoin voi sillä
kulkea niin hitaasti kuin halutaan.

Vesilintuja ammuttaessa on moottori myös sopiva.

5 hevosvoimainen moottori isompaa mallia on aiottu etenkin suuremmille kalastus-,

luotsi-, laiva- ja kirkkoveneille myöskin pursille ja suuremmille purjeveneille.
Myymme myös pieniä sähkölaitoksia noin 40 16 norm. kynttilän hehkulampuille,
joita vedätetään ARCHIMEDES tasapainomoottorilla.
Erityisiä prospekteja pyydettäessä.

Jakaus.
Me takaamme jokaisen moottorin, joka on meiltä ostettu aine- tai rakennusvirheistä yhden vuoden ajan. Jos niinmuodoin jossakin osassa olisi vikaa, joko puutteellisen aineen tai virheellisen rakenteen kautta, sitoudumme maksutta vaihtamaan virheellisen osan virheettömään, jos se lähetetään meille yhden vuoden ajalla laskupäiväsiä.

Kuivista- tai akkumulaattoripattereista emme anna mitään takuuta, emme myöskään korvaa sellaisia osia, jotka ulkonaisen vahingon, huolimattomuuden tai tavallisen
kulumisen kautta täytyy uudistaa.
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Speciellt för dessa 2 hkr. motorer byggda 16
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på lager.
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på ekspant finnas

Fmk.

OBS .! Betalningsvillkoren
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äro, såvida

Vid köp af 5 motorer beviljas 5

%

ej särskild

öfverenskommelse träffats,

rabatt.

Namn
Titel eller yrke
Bostadsadress

Postadress
Att levereras den
Till
Den mindre typen om 2

hästkrafter

lämpar sig bäst

för

mindre båtar

af intill

å våra insjöar, åar och i skärgården. För sport- och yrkes-

18 fots
för färder
fiskare inomskärs, speciellt vid
längd

gäddrag, är denna motor idealisk, enär man kan bringa

motorn att arbeta med endast en cylinder och således kan gå huru långsamt som helst

med densamma.

Vid jakt å sjöfågel kommer motorn äfven väl till pass.

Den större typen om 5

hästkrafter är förnämligast afsedd för större fiske-, lots-,
äfvensom för jakter och större segelbåtar.
Mindre elektricitetsverk för ett 40-tal glödlampor om 16-normalljus att drifvas af
Balansmotorn ARCHIMEDES finnas.
skepps- och kyrkobåtar,

Skildt prospekt på begäran.

Qarcinti.
Vi garantera hvarje motor, som säljes af oss för material- eller konstruktionsfel
under ett år. Om således någon del skulle visa sigfelaktig antingen på grund af bristfälligt
material eller felaktig konstruktion förbinda vi oss att kostnadsfritt utbyta den felaktiga
delen emot en felfri sådan om densamma till oss insändes inom ett år frånfakturadatum.
För urladdning af torr- eller accumulatorbatterier lämnas ingen garanti, ej häller
ersättas sådana delar, som på grund af yttre åverkan, vårdslöshet eller normalt slitage

behöfva förnyas.
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