




Otusi
T)en nya RALEIGH

On sulava piirteinen
Har smäckra linjer



RALEIGH

RALEIGH TEHTAAT RALEIGH FABRIKER
NOTTINGHAM NOTTINGHAM

1tutustukaa RALEIGH uusiin 1931 v. malleihin.
.Ne ovat huippusaavutuksia. Varusteet vielä

täydellisemmät ja hienommat kuin aikaisemmin.
Krominiklattu säiliö on vakiovarusteena kaikissa

malleissa.Kääntykää lähimm. edustajamme puoleen,
hän käy kernaasti näyttämässä Teille mallipyörän.

Gör Eder förtrogen med de nya 1931 ars
RALEIGH modellerna. De stå i särklass. Ut-

rustningen är ytterligare fullkomnad. Krom-för-
nicklad benzintank hör till standardutrustningen.
Vänd Eder till närmaste representant och låt ho-
nom förevisa Eder den modell Ni önskar.

Ajakaa RALEIGH'ta ja Tekin olette tyytyväinen. Kör RALEIGH och även Ni är nöjd.

PÄÄKDUSTUS SUOMESSA: GENERALAGENT FÖR FINLAND:

OSAKEYHTIÖ ARWIDSON & ClO AKTIEBOLAG
HELSINKI — HELSINGFORS
LÖNNROTINKATU 7 LÖNNROTSGATAN

Puhelin 35 439 & 35 500 Telefon.

Toinen sivu
Andra sidan



Malli -Modell Mo-ji
298 ccm, 4/5 hv. hk.

HINTA: - PRIS:

Smk, 9,900:-

Täydellisenä:
Sähkövaloilleen. Sähkö
torvin een. Kromi-nikl.
säiliöineeen.

Komplett
Elektrisk belysning.
Elektriskt signalhorn.
Krom-förnicklad tank.

RALEIGH
ERITTELY. SPECIFIKATION.

Moottori: 4/5 hv. 298 ccm. Sil. läpim. 65.6 mm., iskun' pituus
88 mm. Kiertokanki rullalaakereilla. Kampiakseli kuulalaakereilla. Ke-
vytm. mäntä. Venttiilit suojatut. Sil. kansi irroitettava.
Voitelu: Kokonaan itsetoimiva kiertovoitelu.
Sytytys: Magneetto suojatussa asemassa.

Motor: 4/5 kb., 298 ccm., Syl. diam. 65.6 mm., slaget? längd
88 mm. Vevstakslagret rullager. Vevaxellagren kullager. Lättvikts-
kolv. Skyddade ventiler. Löstagbart cylinderlock.
Oljning: Hel automatiskt cirkulationssystem.

Vaihdelaatikko : Sturmey-Archer 3 vaihteinen. Käyntiinpanopoljin.
Käsin ohjattu 2 levy kytkin. Vaihdesuhde: 5,85, 9.0, 16.1.

Voimansiirto : Ketju 1/2" X .205" voidellaan suoraan moottorista.
Ketjusuojus suojelee kokonaan etuketjua, sekä takaketjun yläosaa.

Kehä: Omaa rakennetta, erittäin kestävä. Moottori eteenpäinkalteva.
Etuhaarukka: Erikoisrakennetta, hyvin joustava ja varustettu
iskunvaimentajalla.
Ohjaustanko: Säädettävä- mukavine kumi-kädensijoineen.
Säiliö: Kaksiosainen, toisistaan riippumattomia, sisältäen yhteensä

1 3/4 gallonaa (=8 1.) bentsiiniä. Öljysäiliö erikseen satulan alle
sijoitettuna.

Ram: Specialkonstruktion, extra stark.

Tandning: Magnetapparat placerad bakom cylindern, väl skyddad.
Växellåda: Sturmey-Archer med tre utväxlingar. Kick starter.
Handmanövrerad 2 plattors koppling. Utväxling: 5.85, 9.0, 16.1.
Kraftöverföring: Kätting 1/2" x.205" oljad direkt från motorn.
Framkättingen helt skyddad. Bakkättingen på övre sidan.

Framgaffel: Specialkonstruktion, välfjädrande och försedd med
stötdämpare.

Styrstång: Reglerbar med väl dimensionerade gummihandtag.
Bränslebehållare: I två delar förenade sinsemellan, rymmande
1 3/4 gallon bränsle. Oljetanken placerad under sadeln.

Satula: Viimeistä mallia. Korkeus maasta 24 1/2".
Jalkatuet: Säädettävät, kestävää rakennetta.

Jarrut: Tehokkaat etu- ja takapyörissä.

Sadel: Modernaste konstruktion. Sadelhöjd 24 1/2".
Fotstöd: Justerbara av stabil konstruktion.
Bromsar: å fram- och bakhjul, ytterst effektiva.
Ljuddämpare: Krom förnicklad, effektiv.

Äänenvaimentaja: Kromi-niklattu hyvin tehokas.
Pakettiteline : Irroitettava.

Pakethållare : Löstagbar.
Verktygslåda: monterad under sadeln med en sats kompletta
verktyg i väska. Oljepress.Työkalulaukku : Satulan alla täydellisine työkaluineen ja rasva-

puristimineen nahkakotelossa.
Kumit : Dunlop Cord 25 x 3".

Ringar : Dunlop Cord 25 x 3".

Likasuojat: Laajat ja syvät, kestävää rakennetta.

Lakeeraus: Musta. Säiliö kromi-niklattu, kultajuovineen.

Stänkskärmar: Väldimensioncrade, hållbara.
Lackering: Svart. Benzintanken Kromnicklad, övre sidan svart med
guldrand.

Dimensioner: Längd 82". Bredd 30". Höjd från marken 5 1/4".
Vikt: 95 kilo.

Päämitat: Suurin pituus 82". Leveys 30". Korkeus maasta 5 1/4".
Paino: 95 kiloa.
Sähkövalaistus : Lucas täydellinen sähkövalaistus.
Merkinanto: Sähkötorvella.

Elektrisk belysning: Komplett Lucas elektr. belysning.
Signaler: Elektrisk tuta.

Nopeus: 85 km. tunnissa.
Polttoaineen menekki: 2 3/4 Hr. 100 km. kohti normaalivauhdilla

Hastighet: Från gångtempo till 85 km.
Bränsleförbrukning: 2 3/4 litr. per 100 km. vid normalkörning.

Kolmas sivu
Tredje sidan



Malli-ModellMA-31
496 ccm. 9/14 hv. hk

HINTA: - PRIS:

Sinko 13,400
Täydellisenä

Sähkö valoineen. Sähkö torvineen.
Matka- ja nopeusmittareineen. 8
vuorok. käypä kelloineen, Kromi-
nikl, säiliöineen.

Komplett
Elektr. belysning. Elektr. signal-
horn. Väg- och hastighetsmätare.
Klocka med 8 dag. urverk. Krom-
förnicklad tank.

IrfAL-fl-H
ERITTELY.

Motor: 9/14 kh. 496 ccm. Cyl. diam. 79 mm., slaglängd
101 mm. Avtagbart cylinderlock. Dubbelt rullager på drivsidan.
Lättviktskolv.
Oljning: Helautomatiskt cirkulationssystem. Drivsidan oljas di-
rekt, ävensom ventillyftaremekanismen. Hjul och framgaffel med
oljepress.
Tandning: Magnetapparat väl skyddad bakom cylindern.
Växellåda: Sturmey-Archer med 3 utväxlingar. Handmanövrerad
flerskivig koppling. Stötdämpare inmonterad i kopplingen. Kickstarter
Utväxling: 5.2, 7.6, 13.8.
Kraftöverföring: Kätting 5/Bx3/8". Framkätting väl skyddad
medelst kåpa. Bakkättingen medelst skydd på övre sidan.
Ram: Specialkonstruktion 3'tterst hållbar och väl avbalanserad.
Motorn framåtlutad.

Moottori: 9/14 hv. 496 ccm., Sil. läpim. 79 mm., iskun pituus
101 mm. Silinterikansi irroitettava. Kiertokanki rullalaakereilla.
Kampiakselin vetopuolella kaksois rullalaakeri. Kevytmetalli mäntä.
Voitelu: Kokonaan itsetoimiva kiertovoitelu. Pyörät ja etu-
haarukka öljypuristimella.

SPECIFIKATION

Sytytys: Magneetto suojatussa asemassa.

Vaihdelaatikko : Sturmey-Archer 3 vaihteinen. Moni levyinen
käsin ohjattu kytkin. Iskunvarmentaja on rakennettu kytkimeen.
Käyntiinpanopoljin. Vaihdesuhteet: 5.2, 7.6, 13.8.
Voimansiirto : Ketju 5/8 x 3/8". Etuketju kokonaan suojattu ja
rasvattu moottorista. Takaketju päältäpäin suojattu.

Kehä: Uutta rakenuetta erittäin mukavine ajoasentoineen ja lujaa
rakennetta. Moottori eteenpäin kalteva.

Etuhaarukka: Uutta rakennetta varustettu iskunvaimentajilla ja
ohjaus-kiristäjällä.
Ohjaustanko: Uutta rakennetta, säädettävä, Kierrettävät kädensijat.

Johdot putken sisässä joten ohjaustanko on puhdaspiirteinen,
Säiliö: Kaksi-osainen, sisäpuolelta tinattu, sisältäen 2 3/4 gallo-
naa (= 13 1.) polttoainetta, öljysäiliö satulan alle sijoitettuna.
Satula: Uusinta mallia hyvin joustava ja kestävä.

Framgaffel: Ny konstruktion garanterad hållbar med väl dimen-
sionerad fjädring. Stötdämpare samt styrjusterare inmonterad.
Styrstång: Ny elegant konstruktion med vridbara gasreglerings-
handtag. Wirerna dragna inne i röret.
Bränslebehällare: Tillverkad av stadig, invändigt förtent plåt i
tvenne separata avdelningar. Inrymma 2 3/4 gallons benzin. Olje-
tanken monterad under sadeln.
Sadel: Modernaste konstruktion väl fjädrad. Sadelhöjd 26 1/2".
Fotstöd: Stabil konstruktion, inställbara i tre lägen.
Bromsar: Ny förbättrad konstruktion, väl dimensionerade, ytterst
effektiva.

Jalkatuet: Säädettävät, kestävää rakennetta.
Jarrut: Etu- ja takapyörissä, erittäin tehokkaat.

Pyörät: varustetut suurilla rullalaakereilla.
Äänenvaimentaja : Kromi-niklattu, tehokas.
Pakettiteline : Irroitettava.

Hjulnav: Väl diemensionerade rullager.
Ljuddämpare: Effektiva motsvarande nutida fordringar.
Pakethållare: Lätt löstagbar.
Verktygslåda: Under sadeln innehållande en sats kompletta
verktyg i läderväska, samt oljepress.
Ringar : 27x4" Dunlop Cord.
Stänkskärmar: Djupa och breda.
Lackering : Extra prima svart lackering. Bränsletank chrom-
förnicklad med övre sidan svart och smala guldränder. Erkänt smak-
full och elegant.
Dimensioner: Största längd 86 1/2", Bredd 32". Höjd från
marken 4 1/2". Vikt 135 kgr.
Väg- och hastighetsmätare: Smith's välkända fabrikat.
Klocka: med 8 dagars urverk, » » »

Signaler:; Elektriskt signalhorn.
Elektrisk belysning: LUCAS kompletta 6 volts med avbrytare och
mätare.

Työkalulaatikko : Satulan alla, täydellisine työkaluineen nahka-
kotelossa, Öljypuristin,

Renkaat : Dunlop Cord, 27 x 4".
Likasuojat: Laajat ja syvät, kestävää rakennetta.
Lakeeraus: Musta. Bentsiinisäiliö kromi-niklattu.

Päämitat: Pituus 86 1/2", Leveys 32", Korkeus maasta 4 1/2".
Paino : 135 kiloa.
Matka- ja nopeusmittarit: Smith rakennetta.
Kello : 8 vuorok. käypä kello, Smith rakennetta.
Sähkövalaistus: Lucas 6 v. täydellinen valaistus.
Merkinanto : Sähkötorvella.
Nopeus: 90 —100 km. tunnissa. Hastighet: Från gångtempo till 90/100 km. i timmen.

Bränsleförbrukning: Normalkörning 3 1/2 Hr. pr. 100 km. vid
normala förhållanden.Polttoaineen menekki: 3 1/2 ltr. 100 km. kohti normaalioloissa.

Neljäs sivu
Fjärde sidan



Uusi Urheilema lii
Nya Sportmodellen

MG-31
348 ccm. 10/15 hv. hk.

HINTA: - PRIS

Ylläoleva kuva näyttää ko-
jelaudan mittarineen. No-
peusmittari ja ampeeri-
mittari ovat öisin valaistut.
Illustrationen visar instru-
mentbrädan, som vid natt-

körning belyses.

Smk» Fmk
Täydellisenä

Sähkö valoineen. Sähkö torvineen. Matka- ja nopeusmit-
tarineen. Valastuine koje-lautoineen. Kromi-nikl. säiliöineen.

Komplett.
Elektrisk belysning. Elektriskt signalhorn. Väg- och has-
tighetsmätare. Belyst motr. bräde. Krom-förnicklad tank.

RALEIGH
Erittely seuraavalla sivulla - Specifikation å nästa sida

Urhellemiehem
Ihanne

Tämä RALEIGH'n uusin
loistava ja muodikas tuo-

te, joka Olympia näyttelyssä
Lontoossa sai osakseen suuren
ansaitun huomion, yhdistää
itseensä kaikki ne ominaisuu-
det, jotka vaativaisin urheilija
voi esiintuoda.

Siro - Sujuva Helposti ohjattava

S jji -a Denna hypermoderna och eleganta nyaste RALEIGHpOrt UH 2inn€nS ICle a Jl produkt, som tillvunnit sig berättigat uppseende å
Olympia utställningen i London, förenar i sig alla de egen- pi C 'J' T "-n-h,"
skaper, som den mest kräsna sportsman kan uppställa. - - L-,aitf€OTCl

Viides sivu
Femte sidan



RALEIGH
ERITTELY:

Moottori: 10/15 hv. 348 ksm. Sil. läpim. 71 mm., iskun pituus
88 mm. kansiventtiilit. Kiertokanki rullalaakereilla. Kampiakseli
rulla- ja kuulalaakereilla. Venttiilin nostajat ja tangot kokonaan
suljetut.

Voitelu: Kokonaan itsetoimiva kiertovoitelu.
Sytytys: Magneetto suojatussa asemassa.

SPECIFIKATION:

Motor: 10/15 hk. 348 ccm. Cyl. diam. 71 mm., slaglängd 88 mm.
Vevstakslagret rullager. Vevaxeln arbetar i kul- och rullager. Ventil-
lyftare och stänger helt inkapslade.

Oljning: Helautomatiskt cirkulationssystem. Drivsidan oljas ge-
nom direkt ledning. Garanterat fullt effektivt.

Vaihdelaatikko : Sturmey-Archer 4 vaihteinen. Monilevyinen kä-
sin ohjattu kytkin. Käyntiinpanopoljin. Vaihdesuhteet: 5.5, 7.3, 10.8,
sekä 16.3 jalalla vaihdettavat.
Voimansiirto: Ketjulla. Etuketju kokonaan suojattu ja voideltu
koneesta. Takaketju suojattu yläpuolelta.

Runko: Erikoisrakenne kuvan mukaan, erittäin lujaa rakennetta.
Ajoasento ja tasapaino verraton. Moottori vähän eteenpäin kalteva.

Etuhaarukka: Uutta parannettua mallia »TT mallia» varustettu
iskunvaimentajilla ja ohjauksen kiristäjällä.

Tandning: Magnetapparat väl skyddad bakom cylindern.

Växellåda: Sturmey-Archer med 4 utväxlingar. Handmanövrerad
flerskivig koppling. Utväxlingar: 5.15, 7.3, 10.8 och 16.3. Omkoppling

medelst fotspak.

Kraftöverföring: Kätting. Framkättingen fullt skyddad samt
oljad direkt av motorn. Bakkättingen skyddad medelst skydd på övre
sidan.

Ohjaustanko : Aivan uutta rakennetta säädettävä. Kierrettävät
kädensijat. Johdot vedetty putken sisässä joten ohjaustanko on erit-
täin siro ja puhdaspiirteinen.

Säiliö: Uutta rakennetta vetäen 2 1/2 gallonaa (=ll !.)• Koje-
lauta asetettu säiliön kannelle ja valaistu.
Satula: Parasta laatua hyvin joustava ja kestävä.
Jalkatuet: kestävää rakennetta.

Jarrut: Etu- ja takapyörissä erittäin tehokkaat.
Äänenvaimentaja: Krom-niklattu ja tehokas.
Pakettiteline : Lujaa rakennetta, irroitettava.

Ram: Alldeles ny specialkonstruktion, med ypperligt \äl avvägd
balansering. Motorn något framåtlutad.

Framgaffel: Ny förbättrad konstruktion »TT modell» hållbar och
välfjädrande. Stötdämpare och styrjusterare inmonterad.

Styrstång: Helt ny konstruktion med alla ledningar dragna invän-
digt, chrom-förnicklad, elegant och tilltalande. Vridbar handgas.

Bränslebehållare: Ny modell inrymmande 2 1/2 gallon (= 11 1.).
Instrumentbrädet på tanken upplyst.

Työkalulaatikko: Asetettu satulan alle, täydellisine työkaluilleen
nahkalaukussa sekä öljypuristin.

Bromsar: Ytterst väl dimensionerade, säkra och effektiva.Renkaat: Dunlop Cord 26 X 3,25".
Likasuojat: Laajat ja syvät, kestävää rakennetta.
Lakeeraus: Musta. Säiliö kromi-niklattu kultaviivoineen.
Päämitat: Suurin pituus 84", leveys 31", korkeus maasta 4 1/2",
Paino: 113 kiloa.

Sadel: Modernaste konstruktion väl fjädrad.

Fotstöd: Väl placerade och hållbara, justerbara.

Ljuddämpare: Effektiva motsvarande nutida fordringar. Chrom-
förnicklade.

Pakethållare: Lätt löstagbar.

Verktygslåda: Placerad under sadeln med en sats kompletta
verktyg i läderväska, samt oljepress.

Matka- ja nopeusmittarit: Smith'in tunnettua rakennetta.

Sähkövalaistus: Lucas 6 v. täydellinen ensiluokkainen. (Valo-
dynamo voidaan helposti irroittaa.)

Merkinanto : Sähkötorvella.
Nopeus: 120 km. tunnissa.

Ringar: Dunlop Cord 26x3.25".

Polttoaineen menekki: Tavallisella vauhdilla 3 Itr. 100 km. kohti. Stänkskärmar: Djupa och breda, stabila och hållbara

med övre sidan svart och smala guld-

Lackering : Extra prima svart lacke-
ring. Bränsletank chrom-förnicklad

ränder.

Dimensioner: Längd 84", bredd 31*
höjd från marken 4 1/2".

Vikt: 113 kilo.

Farhastighet :] Gångtempo till 120
km. i timmen.

Väg- och hastighetsmätare: Smith'?
välkända fabrikat.

Signaler: Elektr. signalhorn.

Belysning: LUCAS completta 6
volts med avbrytare och mätare.

Bränsleförbrukning: 3 ltr. pr. 100
km. vid nornralkörning.

Kuudes sivu
Sjätte sidan



Malli = Modell MH~3i
498 ccm. 10/20 hv. hk.

HINTA SMK. - PRIS FMK

14 ? 5OO: -

Täydellisenä:
Sähkö valoineen. Sähkö tor-
vineen. Matka- ja nopeus-
mittareilleen. 8 vuorok. käy-
pine kelloineen. Kromi-nikl.
säiliöineen.

Komplett:
Blektr. belysning. Elektr.
signalhorn. Väg- och hastig-
lietsmätare. Klocka med 8
dag. urverk. Krom-förnicki.
benzintank.

RALEIGH
ERITTELY.

Moottori: 10/20 hv. 496 ccm. Sil. läpim. 79 mm. iskunpituus
101 mm. Kiertokangen alapäässä rullalaakeri. Kampiakseli liikkuu
rulla- ja kuulalaakereissa. Kevytmetallimäntä. Venttiilinnostajat ja
varret kokonaan suojatut.

Voitelu: Kokonaan itsetoimiva kiertovoitelu. Kampiakselin veto-
puolelle järjestetty suoranainen voitelu.

SPECIFIKATION
Motor: 10/20 hk. 496 ccm., Cyl. diam. 79 mm., slaglängd
101 mm. Vevstaken löper i rullagar. Vevaxeln löper i rull- och
kullager. Lättviktskolv. Ventillyftare och stänger helt inneslutna
dammfritt.
Oljning: Helautomatiskt cirkulationssystem. Drivsidan oljas di-
rekte. Hjul och framgaffel oljas medelst" oljepress.
Tandning: Magnetapparat, väl skyddad bakom cylindern.
Växellåda: Sturmey-Archer med 3 utväxlingar. Hand-manövrerad
flerskivig koppling. Kickstarter. Stötdämpare inmonterad i kopplin-
gen. Utväxling: 4.9, 6.5 och 11.8.
Kraftöverföring: Kätting 5/Bx3/8". Framkättingen helt skyddad
och oljad från motorn. Bakkättingen skyddad på övre sidan.
Ram: Specialkonstruktion garanterad hållbar och väl avbalanse-
rad. Motorn något framåtlutad.
Framgaffel: Ny konstruktion ytterst hållbar med väl dimensionerad
fjädring. Stötdämpare och styrjusterare inmonterad.
Styrstång: Ny elegant konstruktion med vridbara handtag. Wi-
rarna dragna inne i röret.
Bränslebehållare: Tillverkad av stadig invändigt förtent plåt i
tvenne separata avdelningar. Inrymma 2 3/4 gallon (= 13 I.) benzin.
Oljetanken monterad under sadeln.
Sadel: Modernaste konstruktion, väl fjädrad.
Fotstöd: Hållbara, inställbara i tre lägen.
Bromsar: Ny konstruktion ytterst rikligt dimensionerade, effektiva.
Hjulnav: Väl dimensionerade rullager.
Ljuddämpare: Ytterst effektiva, motsvarande nutida fordringar.
Krom-förnicklade.

Sytytys: Magneetto suojatussa asemassa.
Vaihdelaatikko : Sturmey-Archer 3 vaihteella. Monilevyinen käsin
ohjattu kytkin. Iskunvaimentaja rakennettu kytkimeen. Käyntiin-
panopoljin. Vaihdesuhteet: 4.9, 6.5, ja 11.8.
Voimansiirto: Ketjulla. Etuketju kokonaan suojattu ja voideltu
moottorista. Takaketju suojattu yläpuolisella suojuksella.
Runko: Uutta mallia josta johtuu että tasapaino ja ajoasento on
vielä mukavampi kuin ennen. Moottori vähän eteenpäin kalteva.
Etuhaarukka: Uutta rakennetta »TT mallia» varustettu iskunvai-
mentajilla ja ohjauksen kiristäjällä.
Ohjaustanko: Uutta rakennetta, säädettävä. Johdot vedetty put-
ken sisään joten ohjaustanko on erittäin siro ja puhdaspiirteinen.
Säiliö: Sisältä tinattu kaksoissäiliö vetäen yhteensä 2 3/4 gallo-
naa (= 13 1.) bentsiiniä. Öljysäiliö satulan alle sijoitettuna.

Satula: Parasta laatua hyvin joustava ja kestävä.
Jalkatuet: säädettävät, kestävää rakennetta.
Jarrut : Etu- ja takapyörissä, erittäin tehokkaita.
Pyörät: Varustetut suurilla rullalaakereilla.
Äänenvaimentaja: Kromi-niklatut, tehokkaat.
Pakettiteline : Helposti irroitettava.
Työkalulaatikko : Satulan alla, täydellisille työkaluineen nahka-
laukussa sekä öljypuristin.
Renkaat: Dunlop Cord 26x3.25".
Likasuojat: Laajat ja syvät, kestävää rakennetta.
Lakeeraus: Musta. Säiliö kromi-niklattu kultaviivoineen.
Päämitat: Pituus 86 1/2", leveys 32", korkeus maasta 4 1/2*.
Paino: 138 kiloa.

Pakethållare: Lätt löstagbar.
Verktygslåda: Under sadeln med kompletta verktyg i läderväska,
samt oljepress.
Ringar: Dunlop Cord 26x3.25".
Stänkskärmar: Djupa och breda.
Lackering: Extra prima svart lackering. Bränsletank chrom-förnick-
lad med guldränder.
Dimensioner: Längd 86 1/2", bredd 32", höjd från marken 4 1/2*.Vikt: 138 kilo.

Nopeus: 120 km. tunnissa.
Matka- ja nopeusmittarit: Smith'in tunnettua rakennetta.
Kello: 8 vuorokautta käypä, » i »

Valaistus: Lucas 6 v. täydellinen ensiluokkainen sähkövalaistus-
laite. Valodynamo helposti irroitettava. Valonheittäjässä kaksi lamppua
ynnä himmentäjä ja mittari.
Merkinanto : Sähkötorvella.
Polttoaineen menekki: 3 1/2 ltr. 100 km. kohti, normaalioloissa.

Farhastighet : Från gångtempo till 120 km. i timmen.
Väg- och hastighetsmätare: Smith's välkända fabrikat.
Klocka: med 8 dagars urverk, » » »

Signaler: Elektriskt signalhorn.
Elektrisk belysning: Lucas kompletta 6 volts med mätare. Ladd-
ningsdynamon lätt löstagbar. Strålkastaren med dubbla lampor samt
bländare.
Bränsleåtgång: 3 1/2 ltr. pr. 100 km. vid normalkörning.

Seitsemäs sivu
Sjunde sidan
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Sivuvaunu - Sidovagn
Matkailumain, kuvan mukaan, erittäin vahvaa rakennetta Smk. 4,000: — Touring modell enl. avbildning tyngre konstruktion ...Fmk 4,000: —

Keveämpää rakennetta kuvan mukaan » 3,200: — » i » » lättare » ... » 3,200: —

Siviivaunii-Urheiliiimalli ° Sldovagm-Spoirttyp
Kuvan mukaan Smk. 3,200: —

Enligt avbildning Fmk 3,200: —

Kaikki sivuvaunut toimitetaan täydelli-
sinä peitteellä ja tuulilasilla.

Alla sidovagnar levereras komplett med
pressenning och skyddsglas.

Åttonde sidan
Kahdeksas sivu
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RALEIGH'N RALEIGH
saavutuksia 1930 tävlingsresult. 1930

Paitsi lukuisia palkintoja ratakilpailuissa
Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja Seinä-
joella, on Raleigh saavuttanut seuraa-

vat kestävyyttä ja luotettavaisuutta vaati-
vat tulokset:

Förutom många pris i bantävlingar i
Helsingfors, Åbo, Seinäjoki och Viborg
har Raleigh erhållit nedan upp-
räknade resultat i krävande landsvägs-
tävlingar.

M. K:n
Karjalan Kannaksen Ajo — 420 km

I ja II palkinto sarjassaan

M. K:n
Propaganda Ajo — 330 km

I palkinto sarjassaan

M. K:n
Petsamon Ajo — 3,300 km
Kaksi I palkintoa sarjassaan

M. K:n

~TT" Nopeuskilpailu maantiellä
I palkinto sarjassaan

M. K:n
Syyskilpailu — 700 km
II palkinto sarjassaan

H. T. M:n
Kymin Ajo — 400 km

I ja II palkinto sarjassaan

H. T. M:n
Kokemäen Ajo — 600 km
I ja II palkinto sarjassaan

Yhdeksäs sivu
Nionde sidan
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Moottoripyöräsekset - Motorskidor

Moottoripyöräsukset ratkaisevat kä\rtännöllisesti talviliiken-
teen moottoripyörällä. Ne ovat maassamme vielä verrattain
vähän tunnetut, vaikka ne naapurimaassa Ruotsissa ovat jo
monta vuotta olleet laajassa käytännössä. Ehkä ne eivät
myöskään ole tulleet enemmän käytäntöön otetuksi täällä,
sentakia että niiden hankintahintakustannukset ovat olleet
verrattain suuret. Nyt olemme kuitenkin itse keksineet mal-
lin, jonka valmistaminen kotimaassa tulee halvemmaksi, ja
kykenee nyt jokainen moottoripyörän omistaja ne hankkimaan.

Sukset tekevät moottoripyörällä ajamisen mahdolliseksi
kaikilla keleillä, niinhyvin umpilumessa ja jäätiköllä, kuin
myös pohjattomilla kurateillä. Ajaminen on helppoa ja miel-
lyttävää, aivan kuin hyvällä kesäkelillä.

Sukset ovat helpot kiinnittää kaikkiin moottoripyörä merk-
keihin.

Toimitamme niitä varastosta hintaan

SMK. 500: — PARII/TA.

Med motorskidor monterade motorcyklar användas med
stor fördel under vintern. De äro tillsvidare ganska litet i
bruk i vårt land, fastän grannlandet Sverge redan under flere
år använt sig i stor utsträckning av dessa. Kanske hava
desamma ej kommit till större användning i vårt land, då
priset varit förhållandevis högt. Nu hava vi emellertid upp-
funnit eu modell vars tillverkning inom eget land gör att
desamma kunna utförsäljas till överkomligt pris.

Med tillhjälp av motorskidor kan man färdas på vilket
vägalag som hälst, lika väl i djup snö och å is som å slipp-
riga och leriga vägar. Körningen är lätt och angenäm som
under sommarkörning.

Skidorna kunna lätt anbringas å vilken motorcykel som
hälst.

Vi leverera dem från lager till
FMK 500:— PR. PAR.

Kymmenes sivu
Tionde sidan



SILMÄLASIA - GLASÖGON.
Eri malleja. - Olika modeller.
Kuvan mukaan: Smk. \ 0-

Enl. avbild.: Fmk /
8O-

MATKA-NOPEUSMITTARI. - MITTARI - LAMPPU
VÄG-HASTIGHETSMÄTARE. MÄTARE-LAMPA.

80"mm. 0 Päivämittarilla Smk. 75: — Fmk
80 » » Med trip-mätare

Smk. 600: — Fmk
Ilman trip. Smk. \ ...

Utan » Fmk / öw-
~

KELLO 8 vuorok. käypä. -

KLOCKA 8 dag. urverk.
Smk. 250:— Fmk

ERÄIDEN LUCAS VALODYNAMON
VARAOSIEN HINNAT:

NÅGRA RESEVDELSPRISER FÖR
LUCAS DYNAMO:

Täydellinen valonheittäjä johtöineen Smk. 800: —

Lasin kehä » 35: —

Varalasi Smk. 10:—ja » 35: —

2 valon lamppu • 15: —

Pieni lamppu » 8: —

Takavalolamppu täydellisenä » 110: —

Dynamon käämitys » 400: —

» relee » 90: —

» pieni käyttö hammasratas (23 hamp.) * 35: —

Pidämme varastossa täydellisiä LUCAS-varaosia. Hinnat pyydet-
täessä.

Kompl. strålkastare med ledningar Fmk 800: —

Glasram » 35: —

Reservglas Fmk 10: —och » 35: —

2 ljus lampa » 15: —

lailla lampan » 8: —

Komplett bakljuslampa » 110: —

Dynamo, lindning » 400: —

» relee » 90: —

» lilla drivkugghjulet (23 kuggar) » 35: —

Vi lagerföra kompletta LUCAS-reservdelar. Priser på begäran.

ERÄIDEN VARAOSIEN HINNAT. — PRISER Ä NÅGRA RESERVDELAR

Malli No. 17 Malli No - 15 Malli MO ~30 Malli No. 5, No. 27 Malli No- 21
52 mm. sil. » » 18 » MO -31 71 mm sil » MA -30

Nimitys 60 mm. sil. 65.6 mm. sil. » MA —3l

No. Smk. No. Smk. No. Smk. No. Smk. No. Smk.

Sil. hiominen — 58: - — 66: — — 75: — — 80: - - 85: —

Mäntä MF2II 90: - MJ2O6 110: - M0215 I 125: - ML7OI 150: - MA3O4 165: -

Mäntärengas MF2I2 10: - MJ2OS 10: — M0216 | 10: _ ML29B 12: - MA3O7 15: -
Tappi sieneineen MF2I3 20: - ML32I 20: - M0217 25: _ ML354 30: - MA3OB 35: -

Etuhaar. jousi MF 28 | 40: - MJ457 50: - MJ457 50: - MSI7S 50: - MSI7S 50: -
» RjaL mut.

...
- 5: — — 5: — — 5: — — 5: — — 5: —

Etupvörän akseli MF 51 25: - MJISI 20: - MJISI 20: - MH 71 40: - MH 71 40: -
Taka- » » MF 67 30: - MJ 38 25: - MJ 38 25: - MH 51 40: - MH 51 40: -
Ketjupyörä moottoriin ... MF3O2 90: - MJ263 75: - MJ263 75: _ MT226 110: - MA373 110: -
Vetoketju edessä — — 72 cm. 72: — 76 cm. 76: — — 105: — — 105: —

» takana 150 cm. 150: - 150 cm. 150: - - 150: - - 195: - - 195: -

Säiliö kansi jousi lukolla.. 20: — - 20: - - 20: -

- 20: -
- 20: -

Vajeri 1 1/2 mm. pr. met. — 1:50— — — —
—

— —
—

»21/2»»» - 3: - - - - - - - - -

Vajerisuojus » » — 12: — — — — — — — — —

Imuventtiili MF2O2 45: - MJ23O 50: - MJ23O 50: - ML292 60: - MA324 60: -
Pako- » » 45: - » 50: - » 50: - » 60: -

» 60: -
Ven tt. jousi MF2O4 6: - MJ23I 6: - MJ23I 6: - ML2B3 10: - MA327 15: —

Sytytysnasta CE. Min. 25: - C. 3. 25: - C. 3. 25: - C. 3. 25: - C. 3. 25: —

Puolat pr. kpl. Smk. 2:50. Tilattaessa ilmoittakaa puolien pituus.
Akkumulaattori kansineen Smk. 250:—. Suuruus 160x120x90 mm.

Yhdestoista sivu
Elfte sidan
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Taipuu Garanti
VAKUUTAMME, että RAIY EIGH moottoripyörät ovat valmistetut

tekniikan uusimpien periaatteitten mukaan ja että ne ovat tehdyt
parhaasta mahdollisesta raaka-aineesta huolellisen valvonnan alaisina.

VI GARANTERA, att RAI,EIGH motorcyklarna äro konstruerade
och avprovade enligt nyaste tekniska principer, att de äro utförda
av bästa tänkbara material under omsorgsfull kontroll.

SUOSTUMME, kuuden kuukauden aikana toimituspaivästfi lukien, kor-
vaamaan uudella tai korjaamaan jokaisen rikkimenneen osan, jos osa
on särkynyt aineen huonouden tai työn virheellisyyden takia. Käy-

tämme samalla tilaisuutta mainitaksemme, että moottorip\'örät usein
jätetään hoidotta tai hoidetaan joko vaillinaisesti tai virheellisesti,
jolloin näistä johtunutkuluminen tai muunsyyn aiheuttama rikkoutu-
minen voi esiintyä. Tällaisia särkyneitä osia ei takuumme koske.

VI ÅTAGA OSS, att under en tid av 6 månader, från leveransdagen räk-
nat, gratis utbyta varje del, som bevisligen på grund av dåligt materia
eller bristfälligt arbete söndrats. Dock bedja vi få påpeka att motor-
cyklar äro mycket utsatta för vårdslöshet och oriktig skötsel. Garantin
gäller därförej skador uppkomna till följd av slitage genom oriktig och
dålig skötsel eller vårdslöshet.

VILLKOR FÖR GARANTIN: Om en defekt del finnes i Eder motorcykel
bör denna sändas till ossåtföljd av ett tillkännagivande från avsända-
ren att han önskar delen utbytt eller reparerad gratis samt tydligt

märkt med namn och adress. Även måste skriftligt uppgivas motor-
cykelns motornummer samt när densamma inköpts. Fraktkostna-
derna till och från oss drabbar alltid avsändaren. Fattas dessa upp-
gifter, taga vi ej någon befattning med det som anlänt, utan komma
sådana delaratt magasineras hos oss på avsändarens risk och räkning.
Monteringskostnaderna inbegripas ej i denna garanti.

TAKUUMME EHDOT: Kun pyörässänne on rikkinäinen tai virheellinen
osa, on se lähetettävä meille rahti- tai postivapaasti, selvällä osotteella,
jolloin osan yhteydessä tulee seurata ilmoitus omistajalta, että hän
haluaa sen korjattavaksi tai korvattavaksi uudella. Samallaon kirjal-

lisesti ilmoitettava koneen numero sekä tehtävä ilmoitus ostoajasta.

Palautuskulut suorittaa aina omistaja tai tilaaja. Jos muita osia kuin

rikkinäinen lähetetään meille ja rikkinäisen osan erilleen ottaminen
tulee kysymykseen, veloitamme erikseen sellaisen osan purkamisesta
johtuvasta työstä. Ellei yllämainittuja ohjeita seurata, jäävät osat
tänne omistajan vastuulle emmekä toimita niitä edelleen Takaamme

ainoastaan sellaisen pyörän, joka on ostettu joko meiltä suoraan tai
valtuuttamiltamme asiamiehiltä.

VI GARANTERA endast sådana motorcyklar vilka inköpts av oss direkte
eller våra befullmäktigade agenter.

VI GARANTERA ej sådana delar, som av RALEIGH fabriken själv ej

utförts, såsom magnetapparater, förgasare, sadlar, kättingar, lampor
etc, och gälla för dessa resp. tillverkares garantier.

EMME TAKAA: sellaisia osia, joita ei RALEIGH TEHDAS itse ole val-
mistanut, kuten magneettoja, renkaita, kaasuttajia, istuimia, ketjuja,

lamppuja y.m. ja koskee takuumme mainituita osia ainoastaan sikiili
kun asianom. valmistaja sellaisesta tak. myöntää.

VI GARANTERA ej reparationer utförda å andra verkstäder.

EMME TAKAA: korjauksia, joita on suorittanut vieras korjauspaja.

Kahdestoista sivu
Tolfte sidan
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