
Mitä

Rudge-Whitworth
SEURAAVASSA esitämme lukijoillemme selostuk-

sen Suomessa jo vuosikausia jossain määrin tun-
netusta ja sanokaamme se heti hyvänä tunnetusta,
aivan viimeaikoina monia uusia ystäviä ja käyttäjiä
saaneesta Rudge- eli niinkuin sen nimi täydellisenä
kuuluu, Rudge-Whitworth moottoripyörästä. Pyörän
tuntee englantilaiseksi varmasti jo
ensi silmäyksellä. Ja se ei ole ainoas-
taan englantilainen, vaan mikäli me
tiedämme yksi kaikkein suosituim-
mista sekä vanhimmista Englannissa
valmistetuista pyörämerkeistä. Aina
tehtaan perustamisesta saakka on
se lukuisilla ja huomattavilla kilpailu-
voitoillaan yhä vahvistanut mainet-
taan ja asemaansa. Jos muistelemme
viimeaikaisia kotimaisia kilpailuja-
kin, niin täytyyhän myöntää, että
Rudge, oli sitten kysymys nopeus-,
luotettavaisuus-, mäki- tai säästä-
väisyyskilpailusta, aina on suoriutu-
nut loistavasti. Tämä tosin suurelta
osalta kyllä varmasti johtuu myös
siitä, että Rudgea näissä kotimaisis-
sa kilpailuissa on ajanut yksi meidän vanhimmista ja
kokeneimmista kilpailuajajistamme, nimittäin 0.
Brandt. Toiselta puolen on kyllä varmaan sekin, että

Rudge 2*la h.v. (346 cc)

Rudge 3 1/2 h.v. (499 cc)

Brandt on ajanut ja todennäköisesti yhä ajaa tällä
pyörällä, meikäläisten moottoripyöräilijäin silmissä
jo jonkinlainen takuu siitä, että pyörä on kelvollinen.
Vai voineeko joku väittää nähneensä Brandtia kilpai-
lussa jonkun halpa-arvoisen tusinapyörän selässä.

Rudge-Whitworth valmistaa pyöriä kahta eri ko-
koa, mitkä rakenteeltaan muuten ovat aivan toistensa
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Jälkipainos

SUOMEN MOOTTORILEHTI v. 1925
sanoi „RUDGE"-moottoripyörästä

kaltaiset. Pienemmän moottorin sylinteritilavuus on n.
350 ja suuremman n. 500 cm 3

. Kummankin moottori
on yksisylinterinen. Edellisen mitat ovat 70X90 mm
ja jälkimäisen 85X88 mm. Joskaan sylinterin mitat
eivät suinkaan ole suuret kehittää pienempi moottori
tehtaan ilmoituksen mukaan 10 Hv. ja suurempi

kokonaista 15 Hv. Verratessa näitä lukuja ja sylin-
terimittoja esim. raskaiden amerikkalaisten vastaa-
viin lukuihin tuntuvat ilmoitetut tehot monesta var-

maan uskomattomilta. Me puoles-
tamme emme tahtoisi ilmoitettuja te-
hoja epäillä. Tässä nimittäin on ky-
symys tyyten toisella tavalla raken-
netusta ja suunnitellusta moottorista
kuin esim. amerikkalaiset pyörä-
moottorit ovat.

Millä sitten moottorin tehoa on
saatu näin tuntuvasti lisätyksi? —-
Siihen ei ole tarvittu hyvän raaka-
aineen ja huolellisen valmistuksen
lisäksi muuta kuin käyttää hyväkseen
io vuosikausia tunnettuja moottori-
rakennusperiaatteita, vaan käyttää
niitä todella kaikkia ja käyttää
oikein. Räjähdystilan oikea muoto,
kevyet männät, kiertokanget, vent-
tiilit ja venttiiliohjaukset, sopivasta

räjähdystilan muodosta, männän laadusta ja jäähdy-
tyksen tehokkuudesta johtuva mahdollisimman suuri
puristus, suuri venttillipinta-ala ja suorat sekä lyhyet
kaasukanavat, tukeva laakerointi, mikä estää tärinän,
ja mahdollisimman pienet hankaushäviöt, siinäpä
pääasiassa lienee se, mitä vaaditaan jotta pieni moot-
tori antaisi paljon voimaa. Jos tutkii Rudgen moot-
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toria, niin huomaa helposti, että se on suunniteltu
juuri näiden vaatimusten mukaisesti.

Jos vertaa esim. Rudgen jäähdytysripoja amerikka-
laisten maantiepyöräin vipuihin, niin käsittää, miksei
Rudgen puolta pienempi moottori kuumene samalla
rasituksella kuin suurten amerikkalaisten. Tämähän
nähtiin esim. viimeisissä Moottoripyöräklubin nopeus-
kilpailuissa.

Mitä edellä olemme esittäneet nimenomaan Rudgen
moottorista voidaan kyllä sovittaa joihinkin muihin-
kin, erikoisesti englantilaisiin urheilu- ja kilpailu-
pyörien moottoreihin. Rudgen moottori on, kuten
pyörän muukin rakenne, täysiverinen urheilupyörän

Moottorin koneiston sijoitus

Rudge-mäntä

moottori. Urheilupyörän, vaan ei kiipailupyörän.
Tällä tahdomme erikoisesti painostaa sitä, että suu-
ren tehon saavuttamista tarkoittavasta rakenteestaan
huolimatta ei pyörää ja moottoria rakennettaessa ole
pidetty silmällä yksinomaan tehoa, vaan on se samalla
rakennettu pitkäaikaistakin käyttöä kestäväksi. Kestä-
vyyttä, pitkää ikää ei taas varsinaisten kilpailupyö-
rien moottoreita rakennettaessa niinkään pidetä sil-
mällä.

Erikoista Rudgen moottorissa on se, että siinä,

Rudge-venttiilikoppa

Nykäysyjä estävä väkäkytkin

kuten yleensä kilpailumoottoreissa, on kaksi imu- ja
kaksi pakoventtiiliä, mitkä ovat sijoitetut riippuviksi
irroitetavaan sylinterin kanteen. Myöskin venttiileitten

muoto on erikoinen. Painon vähentämiseksi ja vent-
tiililautasen jäähdytyksen tehostamiseksi on venttiilit
tehty maljan muotoisiksi. Venttiileitten ohjaus tapah-
tuu sylinterin sivulla olevain työntötankojen avulla.
Tankoja on pienemmässä mallissa kaksi ja suurem-
massa ainoastaan yksi. Kaikki neljä venttiiliä ovat
samanlaiset, niin että niitä voi keskenään vaihtaa.
Keveistä venttiileistä on vielä se etu, ettei venttiilin
jousien tarvitse olla erikoisen jäykät. Tästä taas on
ilmeisenä seurauksena pienempi lyönti sulkeutuessa
ja suurempi kestävyys.

Mäntä on kevytmetallia, kuten luonnollista onkin
4-venttiilisessä. Männän ulkopinnalla on kierteen-
muotoiset, jyrkästi nousevat koroitukset, joiden tar-
koisuksena on tehokkaampi sylinterin seinämän voi-
telu. Moottorin voitelua varten on sen oikealla sivulla
öljypumppu, mikä ottaa tuoretta öljyä satulan ala-
puolella olevasta öljysäiliöstä. Kaasuttaja on Sens-
prayn valmistetta ja on siinä englantilaiseen tapaan
käsin hoidettava lisäilman säätö. Sytytystä varten
on latausdynamon kanssa yhteen rakennettu korkea-



jännitysmagneetto. Kampiakselin päässä on nykäi-
syjä estävä, ketjujen rasitusta tuntuvasti vähentävä
väkäkytkinlaite.

Kytkin on samantapainen, käsivivulla hoidettava
lamellikytkin kuin yleensäkin englantilaisissa pyö-
rissä. Vaihdelaatikko taas on Rudgen erikoista, pa-
tenteerattua rakennetta. Vaihteita on neljä ja on
vaihdetanko polttoainesäiliön oikealla sivulla. Vaih-
delaatikon hammaspyörät ovat, kuten tähän liitty-
västä kuvasta näkyy vinohampaisia kaksoispyöriä,

mitkä aina ovat otteessa keskenään. Hammaspyö-
rien karahtaminen vaihtaessa on siis aivan mahdo-
tonta. Käyntiinpanolaitteessa ei ole mitään hammas-
kaarta. Käyntiinpanopolkimen akseli (vaihdelaatikon
kuvassa ylempi, oikea akseli) on laakeroitu auton
voimansiirtoakselin sisään. Pienemmän pyörän väli-
tyssuhteet eri vaihteilla ovat sivuvaunuttomilla 5:1;
7:1; 11:11 ja 17:1 sekä sivuvaunullisena 6:1; 8:1;
13:11 ja \9y2 :\. Suuremman mallin välityssuhteet

Vaihdelaatikko

Vad
SUOMEN MOOTTORILEHTI är 1925

I det följande presentera vi vara läsare en beskriv-
ning över ett i äratal i Finland kant och mä vi genast
saga välkänt motorcykelmärke, nämligen Rudge,
eller soin dess fullständiga namn numera lyder:
Rudge-Whitworth, vilken motorcykel under senare
tid erhällit mänga nya vänner och ägare. Vid första
ögonkastet ser man att motorcykeln är engelsk; och
icke nog mcd att den är engelsk, utan därjämte, sä-
som vi alla veta, en av Englands äldsta och mest
rekommenderade motorcykelmärke. Alit sedän fa-
brikens grundläggning har denna motorcykel vid
oräkneliga och mera bemärkta tävlingar fortsätt-
ningsvis stärkt sm ställning och sitt rykte. Om vi
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taas sivuvaunuttomana 4y 2 :\; 61/>:1; 10:1 ja 14:1
sekä sivuvaunullisena :1; 7J4:1, 12:1 ja \iy2 :\.

Etuhaarukka on Rudgen omaa rakennetta. Jouset
ovat suojustetut. Paitsi jousia on etuhaarukassa eri-
koinen vaakkumi-iskunvaimentaja. Runko vaikuttaa
tukevalta ja ajoasento on hyvä. Pyörät ovat maail-
man kuulut Rudge-Whitworth pyörät. Kaikki pyörät,
jopa sivuvaununkin pyörät, ovat helposti keskenään
vaihdettavat. Jouset vaikuttavat kumpiinkin pyöriin.
Renkaat ovat 26"X3".

Polttoainesäiliö vetää 10 litraa. Kun polttoaineen
kulutus on varsin pieni, riittää tämä määrä jo usean
sataa kilometriä. (Brandt ajoi viime syksynä huonolla
kelillä säästäväisyyskilpailuissa n. 2.3 litran kulutuk-
sella 100 km. kohti. Miten paljon hänen ansiotaan
se on, on vaikea määritellä. Osansa tällaisessa tulok-
sessa varmaan oli kummallakin.)

Viime vuoden kuluessa Suomeen tuodut pyörät oli-
vat väriltään vihreitä. Tämän vuoden malli taas on
musta.

s»:::::::::::

översättning av ovanstäende

sade om RUDGE-motorcykeln
tanka pä de under senare tid här i landet anordnade
tävlingar, mäste man erkänna, att Rudge, oberoende
av om det gällt hastighets-, tillförlitlighets-, back-
tagnings- eller ekonomietävlingar, alltid klarat sig
mcd glans. Detta kan visserligen tili stor del bero
pä att Rudge i dessa inhemska tävlingar blivit körd
av en av vara äldsta och mest beprövade tävlings-
äkare, nämligen O. Brandt. Ä andra sidan är det
även säkert, att, da Brandt kört och fortfarande kör
denna motorcykel, det för vara motorcyklister mäste
utgöra en viss garanti för att cykeln är tillförlitlig.
Eller kan nägon pasta att han nägonsin sett Brandt
i tävlan använda en billig s. k. dussinmaskin.
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Rudge-Whitworth tillverkar motorcyklar av tvä
storlekar, vilka vad byggnadssättet beträffar aro
fullkomligt lika. Den mindre motorns cylindervolym
är 350 cm 3 och den större motorns 500 cm 3

. Bägge
motorerna aro en-cylindriga. Den förras dimension
är 70X90 mm och den senares 85X88 mm. Oaktat
dessa cylinder-dimensioner ej aro stora, utvecklar
likväl, enligt fabrikens uppgift, den mindre motorn
10 och den större 15 h.k. Om man iämför dessa
siffror och cylindermätt mcd motsvarande tai hos
t. ex. de tunga amerikanska motorcyklarna, tror kan-
ske mängen, att de uppgivna krafterna aro otroliga.
För vär del vilja vi icke misstro uppgifterna. Ty här
är det nämligen fräga om en pä helt annat sätt byggd
och konstruerad motor an vad förhällandet är t. ex.
mcd de amerikanska motorerna.

Men huru har ett dylikt krafttillskott i motorn kun-
nat erhällas. Därtill har ej erfordrats endast gott
rämaterial och tillfredsställande fabrikation, utan har
det värit möjligt, icke allenast att taga vara pä under
äratal vunna erfarenheter i motorkonstruktionen, utan
även att använda dessa och använda dem riktigt.
Explossionsrummets riktiga form, lätta kannor, vev-
stakar, ventiler och excentrar, lämpligt stort explos-
sionsrum, kannans form samt god avkylningsför-
mäga, medgivande största möjliga kompression, stor
ventilyta säsom ock raka och korta gaskanaler, väl
tilltagna lager, vilka hindra vibration, och möjligast
smä friktionsytor, aro i huvudsak de faktorer, som er-
fordras för att en liten motor skall giva mycken kraft.
Om man undersöker Rudge-motorn, sä märker man
genast att den är tillverkad just enligt dessa fordrin-
gar.

Om man t. ex. jämför avkylningsribborna hos
Rudge mcd de amerikanska landsvägsmaskinerna, sä
förstär man varför den hälften mindre motorn hos
Rudge ej överhettas vid samma belastning, säsom
förhällandet är hos de amerikanska. Detta konsta-
terade man t. ex. vid Motorcykelklubbens senaste
hastighetstävlan.

Vad vi i det föregäende relaterat angäende Rudge
motorn, kan även tillämpas pä nägon annan sport-
eller tävlingsmodell, i synnerhet av engelskt fabrikat.
Rudge motorn är, säsom ock cykelns övriga konstruk-
tion, en fullödig sportmodell, d. v. s. sport-, men icke
en tävlingscykel. Mcd detta önska vi särskilt betona
att, oberoende av att cykeln och motorn aro byggda
för att utveckla stor kraft, detta icke uteslutande ut-
gjort mälet, utan aro de även tillverkade för att vara
hällbara under en lang tids användning. Hällbarhet
och Tang livslängd vid tillverkning av tävlingsmotor-
cyklar tages ej sä mycket i betraktande.

Speciellt utmärkande för Rudge motorn är att den,
säsom fallet är i allmänhet hos tävlingmotorer, har
tvänne inlopps- och tvänne avloppsventiler, vilka aro
placerade tiängande i det avtagbara cylinderlocket.
Ventilernas konstruktion är även speciell. För att
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minska tyngden och underlätta avkylningen aro ven-
tilerna gjorda i klockform. Ventilernas styrning sker
mcd tillhjälp av pä cylindersidan arbetande stänger.
Stängerna aro hos den mindre modellen tvä och hos
den större endast en. Samtliga fyra ventiler aro lika-
dana, sä att de sinsemellan kunna utbytas. Lätta
ventiler ha dessutom den fördelen att ventilfjädrarna
ej behöva vara onödigtvis styva. Härav följer själv-
fallet att slaget vid stängningen är mindre och häll-
barheten större.

Kannan är av lätt metall, säsom brukligt är hos
4-ventilers motorer. För underlättande av smörj-
ningen är kannan försedd mcd ribbor i snabbt sti—
gande skruvform. Smörjningen sker medels en pä
motorns högra sida placerad oljepump, vilken tillför
motorn färsk olja frän oljebehällaren, som är place-
rad under sadeln. Förgasaren är av Senpray till-
verkning och sker regleringen enligt engelskt mönster
för hand, säsom ock den extra lufttillförseln. Tänd-
ningen sker genom en mcd laddninesdynamon före-
nad högspänningsmagnet. Pä motoraxeln är place-
rad en fjäderanordning, vilken kännbart minskar
ryckningarna i keden.

Frikopplingen är en mcd handen reglerbar lamell-
koppling, säsom förhällandet i allmänhet är hos en-
gelska cyklar. Kopplingslädan äter är en av Rudges
patenterade tillverkningar. Utväxlingarna aro fyra,
medan kopplingsstängen är placerad pä benzinbehäl-
larens högra sida. Kugghjulen i kopplingslädan aro,
säsom av vidstäende illustration framgär, snedskurna
dubbelhjul, vilka alltid aro gripna i varandra. Vid
växling är säledes ali skorrning utesluten. Kickstar-
ten är direkt kopplad tili växellädan utan nägot
kugghjul. Startpedalaxeln är lagrad in i växellädans
huvudaxel. Den mindre cykelns utväxlingsförhäl-
landen aro för solocyklar 5:1; 7:1; 11:1; och, 17:1
samt för cyklar mcd sidvagn 6:1, 8:1, 13:1 och

:1. Den större modellen äter utan sidvagn:
41/2:1; 61/2:1, 10:1 och 14:1 samt mcd sidvagn
si/2 :l, 7J4.-1, 12:1 och 17)4:1.

Framgaffeln är Rudges egen tillverkning. Fjed-
rarna aro skyddade. Förutom fjedrar finnes a fram-
gaffeln anbragt en vacum-stötdämpare. Ramen före-
faller stark och körställningen god. Hjulen aro av
Rudge-Whitworth världsberömda fabrikat. Alla
hjul, sidovagnshjulet inberäknat, aro sinsemellan ut-
bytbara. Bromsama verka pä bägge hjulen. Dimen-
sionen hos gummiringarna är 26"X3".

Bränsletanken inrymmer 10 liter Da bränsleför-
brukningen är synnerligen liten räcker denna mängd
för flere hundratals kilometer. (Brandt körde vid
senaste ekonomietävlan om hösten vid däligt före
mcd en bränsleförbrukning av c:a 2,3 liter pr 100 km.
■Huru mycket som kan räknas honom tili förtjänst är
svärt att utröna, men säkert är att bägge bidragit tili
ernäendet av ett dylikt resultat).

TIDNINOB A. B. NYLAND» TRYOKEKI.


