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1938 vuoden parannukset
Kaihissa malleissa, luhuunottamatta ..Camshaft," ovat venttiilit ja venttiilihoneisto täydel-
lisesti suojattu, tuloksena säädettävä voitelu venttiili nostaja laahereihin, venttiiliohjaajiin,
venttiilivarsiin ja hulutuspäihin, häyttämättä ainoatahaan ulkonaista öljyputhea.

Venttiilien väljyysvara on helposti säädettävissä työntötanhojen päissä olevien järjestely-
ruuvien avulla joihin pääsee häsihsi irroittamalla venttiilisuojuhsen hylheen kahdella ruu-
villa kiinnitetyn hannen.

Kaihissa malleissa paitsi ..Camshaft" on kampihuone jo ulkonäöltäänkin muuttunut, ollen
nyt mahdollisimman sopusuhtainen ja kaikkia jyrkkiä kulmia vailla.
Kampihuoneen yhteydessä on myöskin epäkeskojen rakenne muuttunut. Hampaat ovat
leveämmät antaen suuremman laakeripinnan ja vähentäen hampaiden huormitusta n.
30°0:illa, samalla taatusti säilyttäen hampaiden välisen öljypinnan särhymättömänä.

Kaihissa malleissa on venttiilivasaran muoto parannettu. Epäheskoa seuraava vasaran
pinta on nyt aivan suora eroitukseksi ennen käytetystä puolipyöreästä muodosta. Tämä
uusi rakenne vähentää koneellisen äänen pienimpään mahdolliseen.

Sivuventtiilimallien venttiilit ovat täysin tiiviissä kotelossa, joka on valettu yhteen silinterin
kanssa, mutta eristetty siitä ilmakanavalla estäen liikakuumuuden tulemasta silinterin seinä-
mästä venttiilikoteloon. Venttiilien väljyysvaraa säädettäessä poistetaan venttiilikotelon
kansi, joka on yhdellä ruuvilla hiinnitetty ja pääsee näin välittömästi säätöruuveihin käsiksi.

Kaikissa malleissa käytetään aivan uusimallista, tieteellisellä perusteella rakennettua äänen-
vaimentajaa. Pakokaasut virtaavat kierukkaa sisältävän putken kautta äänenvaimentajan
runsasmittaiseen keskiosaan ja siitä ulkoilmaan kahden lävistetyn putken kautta, joihin on
vielä yhdistetty kaksinkertaiset jatkoputket. Päämääränä on ollut saavuttaa kaikilla kierros-
luvuilla tehohas äänenvaimennus pienimmällä voimanhuhalla.
Jalkavaihteen varsi on paranneltu kaihissa malleissa, ollen nyt paremmin esetettu jalka-
tappien suhteen, joten vaihdetta voidaan käyttää nostamatta jalkaa tapilta.
»International" malleihin on erikoistilauksesta saatavissa ..joustava takapyörä". Rahenne
on menestyksellisesti koeteltu kaikissa viime vuotisissa kilpailuissa ja on Norton tehdas
suojannut sen maailman patentilla.



E SITÄMME tässä luettelossa vuoden
1938 NORTON mallit. Niitä on kym-
menen, edustaen jokaisen moottori-
mielien ihannetta ja makusuuntaa.

Jokaiselle käyttäjälle on pyritty luomaan kone,
joka olisi juuriparhain hänen tarkoituksiinsa:

taloudelliset, käyttövarmat ja helppohoitoiset
sivuventtiilikoneet ovat erikoisen
sopivat työssäkäynti-palveluun niin maalla
kuin kaupungissa:

voimakkaat, nopeat ja hiotettavat k a n s i-
Yen ttiilikone c t työnjohtajien, maan-
viljelijäin ja turisti-retkeilijäin ihannekoneet:

1. Yleiskuva pyörästä: huvasta käy
selville koneen mainio ajoasento, vipu-
jen asettelu ohjaustanhoon sehä jarru-
vivun ja jalkavaihteen paihha muka-
van lähelle jalhatappeja. Kumipusku-
rilla eristetty ohjaustanho on kiinni-
tetty yläsimpuhan jatkoon, mutta yh-
distetty etuhaaruhhaan taipuvilla te-
räslevyillä joten ohjaus on suoranai-
nen. Kuvatun polttoainesäiliön valais-
tettuine mittareineen voimme erikois-
tilauhsesta toimittaa.

2. Takalokasuojan rakenne: tämä
huva osoittaa huinha yhsinhertaisesti
tahapyörä voidaan poistaa. Kaihissa mal-
leissa paitsi «International" ovat nope-
asti irroitettavat ja heshenään vaihdet-
tavat pyörät. Tahalohasuojan irroitet-
tavan alaosan hiinnitys on mahdolli-
simman yhsinhcrtainen, mutta samal-
la vahvarakenteinen haihenlaisia rasi-
tuhsia vastaan.

maailman nopeimmat luettelokoneet. kuulut
"C amsh a f t" koneet moottoriurheilun
kokeneille harrastajille.

3. Etuhaarukka: Norton'in TT etu-
Ei ole toista moottoripyörämerkkiä joka olisi
voitokkaana pysynyt kilparadoilla niinkauan
kuin NORTON. Lukemattomia ovatkin ne
Grand Prix ja TT-ajot jotka viime vuosina
ovat siirtyneet NORTON'in nimiin. On selvää
että tällaisen ylivoimaisen koneen rakenteessa
on jotain jota toiset eivät pysty matkimaan.
NORTON onkin erikoinen siitä, että siinä
on enemmän patentoituja osia kuin missään
muussa moottoripyörässä.

haaruhhaa (patentti n:o 387550) on ai-
hoinaan häytetty ainoastaan hilpailu-
honeissa, mutta nyttemmin vakiovarus-
teena haihissa malleissa. Se on tehty
parhaasta teräsputkesta sekä varus-
tettu kolmella jousella. Säädettävine
iskunvaimentajineen ja ohjauksenkiris-
täjineen on tämä täydellisin etuhaa-
rukka antanut suureksi osaksi Norton
pyörälle sen kautta aikojen kuuluisat
ajo-ominaisuudet.

Tutustukaa luettelon seuraavilla sivuilla NOR-
TON'in lukemattomiin rakenne-erikoisuuksiin
joista tässä mainitsemme: äärimmäisen teho-
kas ja yksinkertainen voitelujärjestel-
mä, joka toimii hammaspyöräpumpun käyt-
tämän keskipainetoiminnan avulla ja voitelee
koneen kaikki osat; patentoitu etuh a a-
rukk a kolmine jousineen sekä kumipusku-
riin kiinnitetty tärinävapaa ohjaustanko,
— silloin tulette vakuutetuksi sen ylivoimai-
suudesta ettekä enää ihmettele miksi sen suuri
suosio on kasvanut vuosi vuodelta.

4. Jarrut ja pyörännavat: tehokas
ja varma jarrutus on Nortonin ominai-
suus josta vastaavat 1" X 1 luja-
rakenteiset jarrut. Irroittamalla kolme
pulttia pyörännavassa ovat keskenään
vaihdettavat pyörät vapaat, jarrurumpu-
jen ja ketjurattaan jäädessä paikoil-
leen.

5. Polttoainesäiliö: suuri, kaunis-
muotoinen kromioitu säiliö avaralla
ehdottomasti tiiviillä täyttötulpalla, joka
on kiinnitetty saranalla.

6. Äänenvaimentaja: uudenaikai-
nen, kaunis ja erittäin tehokas äänen-
vaimentaja jota käytetään kaikissa mal-
leissa.

TEIDÄN MOOTTORIPYÖRÄ — TEIDÄN NIINKUIN
SATOJEN MUIDENKIN - ON

7. »International" moottori: tämä
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huva esittää kaikkialla maailmassa no-
peutensa ja varmuutensa vuoksi ihailtua
Norton ..Camshaft" moottoria. Siinä on
käytetty ainoastaan parhaita saatavissa
olevia raakaaineita ja on se ehdottomasti
ensiluokkaista rakennetta ja työtä sekä
omaa sen todellisen laadun, jonka löy-
dätte kaikissa Norton valmisteissa.

NORTON
MAAILMAN PARAS M ÄÄNTIE - KHT ÄJÄ





1. Etuketjusuojus ja kyt-
kin. Täysin tiivis hetjusuojus
(patentti nro 406599) on vahio-
varusteena haihissa malleissa.
Suojus on rahennettu paksusta
teräspellistä ja on ehdottomasti
tiivis, öljyn pitävä sehä vapaa
liasta ja haihista vieraista ai-
neista. Varustettuna paksulla
kiilamaisella kumitiivisteellä.
Erikoisen suurimerkitykselli-
nen seikka on se, että irroit-
tamalla ainoastaan yhden mut-
terin voidaan suojus avata.
Kytkin on n. k. Fedoro kitka-
kytkin rakennetta, varustettu-
na neljällä kupari-asbesti la-
melilla, joka on rakenteeltaan
vahvin kaikista kytkinmalleis-
ta. Kytkimeen on sijoitettu
myöskin iskunvaimentaja, joka
tekee vedon erittäin jousta-
vaksi ja pehmeäksi.

2. Kiertokanki ja keski-
laakeri. Vauhtipyöräyhdis-
telmä määrää moottorin tasais-
ta käyntiä. Kuvasta selviää mi-
ten runsasmittaiset ja lujara-
kenteiset Nortonin heskilaa-
keri ja tappi ovat. Huomatkaa
myöskin krominikkeliteräkses-
tä valmistettu, erittäin luja
kiertohanki.

3. Vaihdelaatikko. Kuva
esittää Nortonin vaihdelaatih-
koa osissa. Huomatkaa run-
sasmittaiset krominikkelite-
räksestä valmistetut akselit,
sekä erikoisen hyvin ja tar-
kasti hiotut suuret vaihderat-
taat. Kaikissa koneissa on jal-
kavaihde (patentti n:o 42*154)
Koskemalla vaihdetankoon
menevät vaihteet sisään itses-
tään järjestyksessä. Koneisto
on yksinkertainen ja kestävä,
sijoitettuna täysin tiiviiseen
alumiinikoteloon.
4. Joustava runko. Kuva
esittää Nortonin joustavaa
runkoa, jota voidaan erikois-
tilauksesta toimittaa Interna-
tional malleihin. Laite käsit-
tää takahaarukkaan kiinnitet-
tyä, karaistua teräsluistinta,
joka sekä ylä- että alapuolelta
on tuettu jousilla antaen ko-
neelle erinomaisen joustavuu-
den heikentämättä kuitenkaan
rungon lujuutta. Jousien jäyk-
kyys on niin tarkasti määritel-
ty, että mitään säädettäviä is-
kunvaimentajia ei tarvitse
käyttää, mutta kuitenkin siksi
joustavat että eliminoivat kaik-
ki epätasaisen tiepinnan anta-

Mat iskut. Seurauksena tästä pysyy takapyörä kaikissa olosuhteissa tienpinnassa kiinni.
5. Työntötangoilla varustettu kansiventtiili moottori. Nortonin omaa valmistetta, teknillisesti
viimeistä rakennetta, kaunis, puhdas ja yksinkertainen. Venttiilit ja venttiilikoneisto ovat täysin
koteloidut ja voitelu niihin automaattinen. Runsasmittaiset laakerit ja erinomaisen tarkasti hiotut jahorat-
taat takaavat mahdollisimman tasaisen ja äännettömän käynnin.



Malli n:o 18, kansi-
venttiili, 490 ksm.
23 hv.

Malli n:o 19, kansi-
venttiili, 596 ksm.
24 hv.

MOOTTORIN MITAT:

malli 18, silinterin
läpimitta 79 m/m
ishunpituus 100 m/m
malli 19, silinterin
läpimitta 82 m/m
ishunpituus 113 m/m

Moottori: Norton'in valmistama kansiventtiili tyftntfttMlgoilia. Venttiilit jn vriitliilikoneisto täydellisesti suojatin, jn koneelli-
sesti voideltu. Kampiakseli liikkuu kolmella kaksirivisellä kuula- ja kiertokanki kaksirivisellä rullalaakcrilla. Kiertovoitelu
jota ei voi säätää on täysin itsetoimiva jn antaa sunrimmillakin nopeuksilla ajaessa aina riittävästi öljyä. Silinterin kansi on
vedetty kiinni suoraan kampikammiossa oleviin puhteihin jotenka silinteri jää irrallisena viiliin kiristyen samalla kun kansi-
pultit kiinnitetään.

Vaihdesuhteet: molemmissa malleissa, 4.44 — 5.37 — 7.85 — 13.2. Paino: malli 18, 150 hioa,
malli 19, 155 hiloa. Nopeus: 120—125 hm/tun. Polttoainekulutus: n. 31n litraa 100 hm.lle.

Malli 16-H, 490 ksm.
16—18 hv. sivu-
venttili.

Malli 1 ..Big Four"
633 ksm. 18 hv.
Sivuventtiili.

MOOTTORIN MITAT:
malli 16-H, silinte-
rin läpimitta 79 m/m
ishunpituus: 100m/m
malli 1, silinterin
läpimitta: 82 m/m
ishunpituus: 120m/m

Moottori: Norton'in valmistama sivuventtiili moottori. Silinterikansi on kiinnitetty kahdeksalla pultilla ja helposti irroitetta-
vissa. Venttiilit ja jouset ovat täydellisesti koteloidut ja koneellisesti voideltut. kampiakseli liikkuu kolmella kaksirivisellä
kuulalaakerilla ja kiertokanki kaksirivisellä rullalaakerilla. Kiertovoitelu jota ei voi säätää on täysin itsetoimiva ja antaa suu-
rimmillakin nopeuksilla ajaessa aina riittävästi öljyä.

Vaihdesuhteet: molemmissa malleissa, 4.66 — 5.64 — 8.25 — 13.9. Paino: malli 16-H, 150
hiloa täysine varusteineen, malli 1, 155 hiloa täysine varusteineen. Nopeus: 105—110 hm/tun.
Polttoainekulutus: n. 3V? litraa 100 hm:lle.

Malli 50. 348 ksm.
17 hv.

MOOTTORIN MITAT.-

Silinterin läpimitta:
71 mm,

ishunpituus 88 m'm.

Moottori: Nortonin val-
mistama työntötanjioilla va-
rustettu kansiventtiili. Vent-
tiilit ja venttiilikoneisto täy-
dellisesti suojattu ja ko-

neellisesti voideltu. Kampiakseli liikkuu kolmella kaksirivisellä kuulalaakerilla ja kiertokanki kaksirivisellä rullalaakerilla.
Kiertovoiielu jota ei voi säätää on täysin itsetoimiva ja antaa suuri m milläkin nopeuksilla ajaessa aina tarpeeksi öljyä. Silin-
terin kansi on vedetty kiinni suoraan kampikammiossa oleviin pultteihin jotenka silinteri jää irrallisena väliin kiristyen samalla
kuu kansipultil kiinnitetään.

Vaihdesuhteet: 5.17 — 6.25 — 9.15 — 15.4. Paino: 145 hiloa täysine varusteineen. Nopeus:
110—115 hm/tun. Polttoainekulutus: 3 Vs—4 litraa 100 hm:lle.



Malli :ES-2. 490 ksm.
23 hv.

Kiertovoitelu jota ei voi säätää oi: täysin itsetoimiva ja anlaa suurimmillakin nopeuksilla ajaessa aina riittävästi öljyä. Silin-
terin kansi on vedetty kiinni suoraan kampikammioesa oleviin pultteihin jotenka silinteri jää irrallisena väliin kiristyen samalla
kun kansipullit kiinnitetään.

Vaihdesuhteet: 4.44 — 5.37 — 7.85 — 13.2. Paino; 150 hiloa täysine varusteineen. Nopeus*
120—125 hm tun. Polttoainekulutus: 3 l /-> —4 litraa 100 hm:l!e.

MOOTTORIN MITAT:
silinterin läpimitta:
79 m/m.

ishunpituus: 100m,'m

Moottori: Norlon*in valmis-
tama kansiventliili moottori
ivöiitötangoilla. Venttiilit ja
ventl allikoneista täydellisesti
suojattu ja koneellisesti voi-
deltu, kampiakseli liikkuu
kolmella kaksirivisellä kuula-
laakerilla ja kampiakseli
kaksirivisellä rullnlaa k erillä.

Malli CJ. 350 ksm.
20 hv. Camshaft.

Malli Csl, 590 ksm.
26 hv. Camshaft.

MOOTTORIN MITAT:
malli CJ: silinterin
läpimitta: 71 m/m.
ishunpituus: 88 mm
malli CSI: silinte-
rin läpimitta: 79 mm
ishunpituus: 100m/m

Moottori: Norton'in kuuluisaa Camshaft rakennetta. Nokka-akselit ovat sijoitetut kannen päälle ja pyörivät pystyakselin
avulla, joka on yhdistetty katio hammasrattailla kampiakseliin. Pumppu painaa öljyn laakereihin sekä suoraan mäntään ja
voitelee myöskin täydellisesti Camshaft huoneen sekä venttiilien varret. Kampiakseli liikkuu kolmella kaksirivisellä rulla- ja
kuulalaakereilla. kiertokanki kolmirivisellä rullalaakerilla. Camshaftakseli pyörii kuulalaakerilla.

Paino: malli CJ 145 hiloa; malli CSI 150 hiloa täysine varusteineen. Vaihdesuhteet: malli CJ:
5.48 — 6.64 — 8.8 — 16.33, malli CSI: 4.44 — 5.37 — 7.85 - 13.2. Nopeus: malli CJ 130—135
hnVtun. malli CSI 135—140 hmtun. Polttoainekulutus: n. 4 litraa 100 hm:lle.

Malli 40,350 ksm.
International
Camshaft.

Malli 30,500 ksm.
International
Camshaft.

MOOTTORIN MITAT:

malli 40: silinte-
rin läpimitta 71 m/m
ishunpituus: 88 m/m
malli 30: silinterin
läpimitta 79 m/m
ishunpituus: 100nvm

Näiden honeiden erihois varusteista annamme pyydettäessä tietoja. Huomautamme, että näitä mal-
leja voimme toimittaa täysissä kilpailu varusteissa, kevytmetalli silinterillä ja hannella j. n. e. sekä
joustavalla takapyörällä. Nopeus: 185-190 hm tun.



TÄYDELLINEN RAKENNE SELOSTUS
Kehys: Nortonin tunnetusti ylilujaa rahennetta
parhaine ajo-ominaisuuksineen, joka takaa ajon
miellyttäväksi ja varmahsi huonnoimmillahin teillä.
Etuhaarukka: Norton'in TT etuhaaruhha (pa-
tentti n:o 387550) Käytettiin ensin ainoastaan teh-
taan hilpailuhoneissa, mutta on nyt vahiovarus
teenä kaihissa malleissa. Haaruhha on varustettu,
paitsi yhdellä isolla myöshin hahdella pienem-
mällä jousella, sehä häsin säädettävillä iskunvai-
mentajilla ja ohjauhsenhiristäjällä, jotha haihhi
yhdessä saavat aihaan erinomaisen pehmeän ja
joustavan ajon huoppaisemmallahin tiellä.
Pyörät: ovat hohonaan irroitettavat ja keskenään
vaihdettavat. Irroittamalla ainoastaan holme pult-
tia on takapyörä vapaa; jarrurumpujen ja ketju-
rattaan jäädessä paikoilleen. Pyörät liikkuvat
kiinteillä kuulalaakereilla. Kiskot ovat kromioidut
ja koristettu lisäksi mustalla juovalla keskustassa.
Polttoainesäiliö: on suuri, kromioitu, erittäin
kaunismuotoinen, tilavuudeltaan 12.5 litraa mu-
kaanluettuna varasäiliö joka vetää n. 1 litr. Avara
ja ehdottomasti tiivis täyttötulppa sarannalla.
Suuret ja pehmeät polvikumit.
Öljysäiliö: kromioitu tilavuudeltaan 2,5 litraa.
Varustettu tyhjennys tulpalla ja suurella öljyn-
puhdistajalla.
Satula: parasta laatua erihoisen joustava muka-
vine ajoasentoineen.

Kannatusnojat: paitsi etu- ja takakannatusno-
jaa on koneen alle rakennettu vielä kolmas noja,
jonka avulla kevyesti vetämällä saadaan pyörä
hyvin mukavasti tuetuksi.
Jarrut: ovat erikoisen suuret ja tehohkaat, läpi-
mitaltaan 1" ja leveydeltään 1 Iji".
Äänenvaimentaja: aivan uutta mallia, tieteelli-
sellä perusteella rakennettu kaunismuotoinen ja
tehokas.
Ohjaustanko: Norton'in patentti n:o 419336.
Tanko on kiinnitetty etuhaarukan yläsimpukan
jatkoon kumipuskuriin. Taipuvat teräslevyt yhdis-
tävät tangon suoraan etuhaarukkaan, joten ohjaus
on suoranainen. Ajajan kädet säästyvät näin ollen
iskuilta ja lyönneiltä mikä on suuresta merkityk-
sestä varsinkin pitkiä matkoja ajaessa.
Työkalulaukku : tilava, kaunismuotoinen ja
vahva, kokonaan metallia, sijoitettu suojattuun
paikkaan, sisältäen täydelliset työkalut, rasvapu-
ristimen ja rasian erikoisrasvaa. Ilmapumppu on
sijoitettu polttoainesäiliön alle.
Moottorin voitelu: on aivan täydellinen itse-
toimiva kuiva-allasvoitelu järjestelmä. Oljyallas
on kaksiosainen ollen toinen rakennettu kampi-
kammion alimpaan osaan, joten kaikki vieraat ai-
neet mitkä mahdollisesti ovat koneeseen tulleet
jäävät sinne ja voidaan ne poistaa tarkoitustaan
vastaavan pohjatulpan kautta. Pumppu on ham-
masratas rahennetta joka painaa öljyn koneen
kaikkiin osiin ja sitäpaitsi suoraan mäntään pa-
lauttaen öljyn takaisin säiliöön.
Sytytys: tapahtuu Lucas horkeajännitys, veden-
pitävän magneeton avulla. Magneetto on sijoi-
tettu moottorin taakse ja toimii ketjun avulla.
Kaasuttaja: Amal puoleksi itsetoimiva neula-
kaasuttaja, joka on helposti säädettävissä.
Lokasuojat: ovat erittäin tehokkaat ja kaunis-
muotoiset, varustetut lokauurteilla. Takalokasuoja
on kaksiosainen mikä tekee pyörän irroittamisen
hyvin helpoksi.
Renkaat: ovat Dunlop Universal merkkiä,
26" x 3,25".
Valolaitteet: kaikki mallit ovat varustetut Lucas
6 voltin valolaitteilla, johon kuuluu: dynamo re-
leineen ja voltti tasaajineen, akkumolaattori täri-
nävapaassa kotelossa, suuri valonheittäjä kromioi-
tune kehyhsineen, puolivalo katkaisija sijoitettu
ohjaustankoon, sekä takavalo.
Suojuslevy : kaikki mallit ovat varustetut erikoi-
sella 5 m/m paksuisella suojuslevyllä, sijoitettu
koneen alle, suojaten sitäkaikilta altapäin tulevilta
iskuilta, estäen siten kampikammion särkymistä,
Sähkömerkinantotorvi: englantilainen 6 vol-
tin, parasta laalua.

Etuketjusuojus: Norton'in patentti n:o 406599,
täysin pölytiivis ja vapaa kaikesta liasta. Etu-
ketju ui öljyssä ollen täysin vapaa äänestä. Irroit-
tamalla ainoastaan mutterin voidaan kotelo avata.
Voimansiirto: tapahtuu kaikissa malleissa ket-
jujen avulla. Etuketju ui öljyssä ja takaketjun
voitelu on automaattinen. Iskunvaimentaja on ra-
kennettu kytkimeen aikaansaaden pehmeän voi-
mansiirron.
Vaihdelaatikko : on Nortonin omaa rakennetta,
neli vaihteinen, varustettu hrominikkeliteräs ham-
masrattailla ja akseleilla. Mennyt 100 °/,, varmuu-
della lävitse suurimmat TT ja Grand Prijc kilpailut.
Nyt vakiovarusteena haikissa malleissa.
Jalkavaihde: NortonMn patentti n:o 424154.
Vaihdetanko on puoleksi itsetoimiva. Koskemalla
siihen jalalla menevät vaihteet sisään yksi ker-
rallaan. Virheellinen vaihtaminen on mahdoton.
Koneisto on kokonaan suojattu aluminiumi kote-
lon sisällä.
Kytkin: on Fedoro kitkakytkin rakennetta, varus-
tettu neljällä kupariasbesti lamellilla. Iskunvai-
mentaja on sijoitettu kytkimeen saaden aikaan
erittäin pehmeän voimansiirron. Kytkin on kes-
tävintä rakennetta eikä luista.

rnininn Jokaiselle myymällemme NORTON 1938-mallille
I n liri II v. annamme täydellisen takauksen rakenteen kestä-
vyydestä javalmistuksen ensiluokkaisuudesta.

uudella. Samalla on kirjallisesti ilmoitettava koneen numero
sekä tehtävä ilmoitus ostoajasta. Palautuskulut suorittaa aina
omistaja tai tilaaja, .los muita osia kuin rikkinäisiä lähetetään
meille ja rikkinäisen osan erilleen ottaminen tulee kysymykseen,
veloitamme erikseen sellaisen osan purkamisesta johtuvasta
työstä. Ellei yllämainittuja ohjeita seurata, jäävät osat tänne
omistajan vastuulla emmekä toimita niitä edelleen. Takaamme
ainoastaan sellaisen pyörän, joka on ostettu joko meiltä suoraan
tai valtuuttamiltamme asiamiehillä.
EMME TAKAA: sellaisia osia, joita ei NORTON TEHDAS
iise ole valmistanut, kuten majjneeltojn, renkaita, kaasuttajia,
istuimia, ketjuja, lamppuja y. m. ja koskee takuumme maini-
tulta osia ainoastaan sikäli kun asianom. valmistaja sellaisesta
tak. myöntää.
EMME TAKAA: korjauksia, joita on suorittanut vieras kor-
jauspaja.

SUOSTUMME, kuuden kuukauden aikana toimituspäivästä
lukien korvaamaan uudella tai korjaamaan jokaisen
rikkimenneen osan, jos osa on särkynyt aineen huo-
nouden tai työn virheellisyyden takia. Käytämme samalla
tilaisuutta mainitaksemme, ctiä moottoripyörät usein jätetään
hoidotta tai hoidetaan joko vaillinaisesti tai virheellisesti,
jolloin näistä johtunut ku'uminen tai muun syyn aiheuttama
rikkoutuminen voi esiintyä. Tällaisia särkyneitä osia ei ta-

kuumme koske.
TAKAUKSEN EHDOT: Kun pyörässänne on rikkinäinen tai
virheellinen osa, on se lähetettävä meille rahti-tai posti vapaasi i,
selvällä osotleella, jolloin osan yhteydessä tulee seurata ilmoitus
omistajalta, että hän haluan sen korjattavaksi tai korvattavaksi



Suomalaisten saavuttamia tuloksia
NORTON koneilla v. 1937:

Kaihhi allamainitut tulokset ovat saavutetut tavallisilla NORTON honeilla joita toimitamme suoraan
varastosta sehä tilauhsesta luettelon muhaan ja siinä mainituin hinnoin.

PÄIJÄNTEEN YMPÄRI AJO. (Suomen maantie mestaruus)
1 palh. 500 hsm. NORTON ohj R. Lampinen (maantie mestari)

ELÄINTARHAN AJO.
2 palh. 500 hsm NORTON ohj. R. Lampinen (paras suomalainen)
3 „ 350 . NORTON . S. Somerhorpi
i „ 350 „ NORTON „ L. Romppanen

RUISSALON TT, Turussa. (Suomen TT mestaruus)
1 . 500 hsm. NORTON ohj. R. Lampinen (500 hsm. Tl' mestari)
3 „ 500

~ NORTON „
P. Sirhiä

1 „ 350 . NORTON „ S. Somerhorpi (350 hsm. TT mestari)
RATA-AJOT, Viipurissa.

1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. R. Lampinen
1 . 350 . NORTON „ L. Romppanen
1 „ 350 . NORTON „ H. Romppanen (luettelohone)

RATA-AJOT, Tallinnassa. (Viron ratamestaruus)
1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. R Lampinen (Viron mestari)
1 „ 350 „ NORTON „ L. Romppanen

HOLLANNIN GRAND PRIX.
3 palh. 500 hsm. NORTON ohj. R. Lampinen

RATA-AJOT, Tallinnassa.
1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. R. Lampinen
1 „ 350 . NORTON „ L. Romppanen

RUOTSIN GRAND PRIX, SAXTORP.
4 palh. 500 hsm. NORTON ohj. P. Sirhiä (paras pohjoismaalainen)

Pohjoismaiden ratamestaruus, Trondhjemissa Norjassa.
2 palh. 350 hsm. NORTON ohj. L. Romppanen

VIRON GRAND PRIX. Tallinnassa.
2 palh. 350 hsm. NORTON ohj. S. Somerhorpi.

PYYNIKIN AJO, Tampere.
3 palh. 500 hsm. NORTON ohj. J. Tihhanen
3

„ 500 „ NORTON „ J. Tihhanen (alohhaat)
SUOMEN RATAMESTARUUS.

1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. P. Sirhiä (luettelohone)
1 . 500 . NORTON „ (alohhaat)

2 . 500 .. NORTON „ S. Somerhorpi (hilpailuhone)
2 . 350 . NORTON . H. Romppanen

KANNAKSEN AJO.
1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. K. Salomaa

MAANTIEKILP.. Hyvinkäällä.
1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. L. Nyberg

JOKAMIEHEN AJO.
1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. V. Viljander

MAANTIEKILP., Riihimäellä.
1 palh. 500 hsm. NORTON ohj. Luutn. Heinonen

PÄÄEDUSTAJA

OY. ARVVIDSON & CO. AB.
Perust. 1911 HELSINKI M. P.:osasto puh. 35191


