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Malli BSL 2 X U kv.
Sälikönimitys: BARCHIMLATT9

Malli BSL 2 S liv

Saimaan kanavalla

Vipulaite, akselisuojukseen kiinnitetty jousisjarru, joka
pidättää konetta sen tavallisessa asennossa. Koneen kos*
kettaessa kariin aukenee mainittu jarru, jolloin kone
kääntyy itsestään taaksepäin.

Kiinnityslaite. Moottoria kantaa kaksi konekammioon
kiinnitettyä kuulatappia, jotka tukevat kiinnityslaitteen
kuulakuppeihin. Käden käänteessä voidaan moottori irroit*
taa kiinnityslaitteestaan, ilman, että viimeksi mainittua
tarvitsee irroittaa ensinkään.

ARCHIMEDES KEVYTPAINOMOOTTORI

Kaasuttaja. Omaa tunnettua mallia.
Äänenhiljentäjä äänensupistajalla.
Käyntiinpano nuoralla.

Itsetoimiva vipulaite

Meidän vesistömme ovat usein lyhyitä, toisinaan
taas kulkemiseen käymättömiä koskien, patojen ja
muiden esteiden takia, jotka eivät salli liikennettä
moottoriveneillä. Usein nousee tie pystyyn, ja
on matka keskeytettävä. On kuitenkin mahdollista
väliin, että kosken yläpuolella on saatavissa vene.
Silloin on myöskin asia autettu, jos sattuu olemaan
ulkolaitamoottori, jonka helposti ja vaivatta voi muut*
taa veneestä veneeseen. Tällaisen moottorin tulee
kuitenkin olla kevyintä mallia, jotta sitä voisi kulet*
taa olkapäällä tai kädessä. Silmällä pitäen tätä on
Archimedes tehdas suunnitellut oheellisen kuvan
mukaisen kevytpainoisen moottorin.

Tässä mallissa, kuten kaikissa muissakin, ovat
silinterit toisilleen vastakkaiset, joka takaa täydellisen
tasapainoituksen ja värinättömyyden. Käyttämällä
kevyitä metalleja sen valmistukseen, on painoa saatu
vähennettyä ilman, että kuitenkaan koneen kestävyys
olisi joutunut tästä kärsimään,

aina 22 kiloon saakka,
johon painoon kuitenkin on lisättävä irroitettavan
kiinnityslaitteen paino, ollen se 2V2 kg. Näin
ollen ei paino ole raskas, miehelle, tuskinpa edes
pojallekaan.

Sytytys. Korkeajänteisellä vauhtipyörämag*
neetolla.



sTämä ei paina juuri
mitään, a

Malli BSL

MITAT, PAINO Y. M.
Silint. läpim 50 mm
Iskun pit 44
Etäisyys veneperän yläreunasta potkurin kes?

kiöön 630 „

Suurin pituus 1080 ~

Leveys silint. kohdalta 330 ~

Kiinnitysruuvikkeiden etäisyys 190 ~

Paino netto, yksistään moottori 22 kg
~ „ ~ kiinnityslaitteet 2V2 ~

~ brutto 51 ~

Pakkauksen kuutiomäärä 0,21 m 3

Hinta Smk. 5700: — vaunuvapaasti Helsingissä

SUNDBYBERG TUKHOLMA

Edustaja Suomessa:

O/Y AR¥IDSON & Co. A/B
HELSINKI, ANTINKATU 7 - PUH. 54 39 ja 55 00

HAARALIIKE: VIIPURI, TORIK. 5 - PUH. 25 70

Malli BSL jollassa

AKTIEBOLAGET ARCHIMEDES

ARCHIMEDES KEVYTPAINOMOOTTORI

sopii erikoisesti mukaan automatkoille semminkin kun se voidaan
hyvin saada sopimaan joko taakse tai astinlaudalle. Se on korvaa*
maton kalastajalle, metsämiehelle, maanmittarille, huvimatkailijalle,
purjehtijalle vieläpä tutkimusmatkailijallekin.


