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Arv. kirjeenne 5/11 johdosta saan kunnioittaen ilmoittaa sev-
RALEIGH-moottoripyörällä, jonka viime heinäkuun 20 p:nä

ostin Teiltä, ajoin viime kesän kuluessa useita tuhansia kilomet-
rejä kulkien yleensä hyvin pitkiä matkoja (150-200 km.) päi-
vittäin ja usein sangen huonojakin teitä. Näillä matkoillani sain
varsin hyvän käsityksen kyseenäolevasta moottoripyörästä. Mo-
nessa suhteessa ovat sen ominaisuudet paremmat kuin olisin
odottanutkaan.

Käytännöllisen rakenteensa tähden on pyörä erittäin helppo
ja tukeva ohjata huonoillakin teillä. Kaikkein pahimpicnkin mä-
kien nouseminen on pientä vaihdetta käyttämällä suorastaan
lcikintekoa.

Esimerkkinä polttoaineen vähäisestä kulutuksesta voin mai-
nita, että 5 litralla bentsiiniä suoritin matkan Jyväskylästä—
Jämsän ja Padasjoen kautta — vähän ohi Järvelän aseman il-
man, että millään tavalla olisin erikoisesti koettanut säästää
polttoainetta, ja osalla matkaa oli sitäpaitsi toinenkin henkilö
mukana istuen tavaratelineellä.

Suurena etuna pidän myös sitä, että konetta on hyvin helppo
avata ja puhdistaa. ■ — —

O. J. Saarenheimo.
Fil. kand. Helsinki.

Pölläkkälässä 23/11 25.
Arv. kyselynne johdosta t. k. 19 p:ltä, joka koskee »RA-

LEIGH» moottoripyörää, sen kulutusta ja kuntoisuutta, saan tä-
ten kohteliaimmin ilmoittaa seuraavaa:

Yllämainitulla pyörällä olen ajanut melkein täsmälleen 5,000
km., johon matkaan sisältyy Suomen huomatuimmat mäet, ni-
mittäin Perkiön ja Liesmäki Valkjärvellä. Näistä mäistä on
aniharva moottori selviytynyt omin voimin, mutta RALEIGH
on aivan ylivoimaisesti noussut mäelle, eikä ole koskaan tarvin-
nut kaasuttaa täyttä määrää.

Ollen matkat mäkisiä ja tiet suurimmalta osalta huonoja on
bentsiiniä kulunut kaikkiaan 103 litraa. Yleinen kulutus öljyä ja
bentsiiniä tekee 712:— markkaa.

'Moottori on ollut yhden kerran remontissa männäntiivistys-
rcnkaan katkeamisen johdosta. Kumit ovat aivan kuin uudet ja
pyörä yleensä hyvässä kunnossa.

Mikäli olen seurannut muita moottoripyöriä niin täytyy mi-
nun asettaa RALEIGH etusijalle monessa suhteessa, ja tulen
sitä kaikille moottorimiehille suosittelemaan.

Kunnioituksella
V. Tolonen.

Piiripäällikkö.

Viime kesänä ostin 3 hevosvoimaisen sivuvaunullisen moottori-
pyörän, englantilaista RALEIGH merkkiä, ja voin minulta siitä
pyydettynä lausuntona ilmoittaa, että olen siihen tähän saakka
ollut täysin tyytyväinen. Moottoripyörä, jolla viime kesän ai-
kana on ajettu ainakin satakunta peninkulmaa on käynyt ilman
minkäänlaista häiriötä, osoittautuen myös, — niin uskomatto-
malta kuin se tuntuukin, — kykenevänsä meidän huonoilla teil-
lämme kuljettamaan sivuvaunussa sata kiloa painavan henkilön,
mitä kysymyksessä olevalta yksisilinteriseltä moottorilta ei oi-
keastaan kai voitane vaatiakaan. Vielä äskettäin pakkasella ja
lumen jo maassa ollessa ajoin toisen henkilön kanssa Viipurista
Kuolemajärvelle, yhteensä ainakin 11 peninkulman matkan, is-
tuen tällöin itse sivuvaunussa, jossa silloin oli painoa noin 90
kiloa, ja sujui matka tullen mennen ilman pienintäkään häiriötä,
vaikka maantie olikin pakkasen vaikutuksesta muuttunut mitä
roukkulaisimmaksi, erittäin epätasaiseksi pinnaksi, ollen tietä
siinä olevien lukemattomien suurempien ja pienempien tcrävä-
särmäisten syvennysten takia erittäin vaikea, paikka paikoin
miltei mahdoton ajaa.

Mitä bentsiinikulutukseen tulee, niin voin mainita, että 12 pe-
ninkulman huonolla, mäkisellä matkalla satakiloisen henkilön
istuessa sivuvaunussa kului bentsiiniä 6 litraa.

Tähän astisen kokemuksen nojalla olen moottoripyörääni täy-
sin tyytyväinen ja voin hyvällä omalla tunnolla suositella muil-
lekin puheenaolevaa merkkiä laatunsa puolesta erittäin sirona,
polttoainekulutuksensa puolesta, halpana ja muutoin perin yk-
sinkertaisena käsitellä.

V. J. Malmberg.
V. t. oikeuspormestari.

Viitaten arv. kyselyynne koskeva kokemuksiani Teiltä osta-
mani RALEIGH moottoripyörän suhteen saan kunnioittavimmin
ilmoittaa olevani siihen erittäin tyytyväinen kaikissa suhteissa.
Kaikessa raakaaineessa poikkeuksetta huomaa englantilaisen
moottoripyörän erinomaisen tuotteen samoinkuin itse työssä on
huomattavissa kuuluisa englantilainen tarkkuus ja käytännölli-
syys. Viitaten siis kaikkeen edellä olevaan, saan tämän koke-
mukseni perusteella suositella tätä Teiltä ostamaani merkkiä
mitä parhaiten, jonka kaiken mielihyvällä todistan.

Arthuri Wirtunen.

Liikkeestänne ostamani RALEIGH moottoripyörä Malli N:o
13 suurella tandem sivuvaunulla on osoittautunut toimivan täy-
sin kiitettävästi, sekä käyvän bentsiinin kulutuksessa erittäin
halvaksi. Mielihyvällä tulen senvuoksi suosittamaan RALEIGH
moottoripyörää, sekä arvoisaa toiminimeänne mainitun pyörän

Kunnioituksella
Aleksi Joutsimciki.

A/B ARVVIDSON & Co. O/Y.
Helsinki.

Vastauksena arv. tiedusteluunne saan täten kohteliaimmin il-
moittaa, että Teiltä ostamani »RALEIGH» 2 silinterinen 14 Hv.
moottoripyörä on toiminut suurcmmoisesti. Ei minkäänlaista
häiriötä ole pyörässä vielä tähän päivään mennessä sattunut,
vaan on se aina valmis. Aineen vahvuus, kuten myöskin koneen
tarkkuustyö on näissä pyörissä silmiinpistävä. On ollut huvit-
tavaa antaa asiantuntijain tarkastaa konetta ja kuulla heidän
korkeat lausuntonsa; puhdas työ ja ci mitään »heikkoa» kohtaa
he ole pyörässä löytäneet. Olen erittäin ihastunut koneen hil-
jaiseen käyntiin ja samalla sen suureen vetokykyyn. Täkäläi-
sessä maastossa ei sitä juuri tarvitse vaihtaa missään mäessä.
Bentsiinin kulutuksessa lienee tämä voittamaton. Ohimennen
mainiten olen ajanut tällä pyörällä, tosin ilman sivuvaunua, 2
litralla bentsiiniä 86 kilometriä. Tämä tulos hämmästytti mi-
nua itseänikin. Tavallisella ajolla sivuvaunullisena on kulutus
n. 4% a 5 ltr. 100 km.

Olen erittäin kiitollinen Teille toimittamastanne pyörästä ja
toivon Teidän saavan enemmän tunnetuksi näitä pyöriä maas-
samme, sillä sen ne kyllä ansaitsevat, vastapainoksi sille suu-
relle määrälle alaarvoista tavaraa tällä alalla jota viime ai-
koina on maahamme tuotettu ja joiden muutamien merkkien
kanssa minäkin olen ehtinyt »reistailla».

Kunnioituksella
A. Vnoma

O/Y ARVVIDSON & Co. A/B.
Orismala 16/11 25.

Arv. kirjeenne johdosta saan kunnioittaen ilmoittaa, että
Teiltä ostamani RALEIGH moottoripyörä on toiminut koko ajan
moitteettomasti. Kertaakaan en ole sillä jäänyt matkalle vaikka
on tullut ajettua ojien ja metsienkin kautta.

Viime kesänä osallistuin Seinäjoella pidettäviin moottoripyörä-
kilpailuihin 10 km. matkalla tullen toiseksi ajalla 10,18. Tottu-
mattomuus pehmeällä juuri valmistuneella radalla ajoon, sekä
sisun puute oli syynä ajan kehnouteen.

Kunnioittaen
Karl Levander.

Helsingfors den 17 november 1925.
A/B ARVVIDSON & Co.

Helsingfors.

Mcd anledning av Eder förfrägan huruvida jag värit nöjd mcd
den RALEIGH motorcykel jag i maj 1925 köpte av Eder, ber
jag att fä meddela följande:

Jag har under sommaren företagit ett otal längre och kortare
resor, och har RALEIGH funktionerat tili fullständig belätenhet.
Den har tagit sig fram pä sämsta tänkbara vägar och trots flere
svära kullkörningar har den ej tagit den minsta skada, jag har
därför värit fullständigt nöjd mcd den och kan ej annat an re-
koinmcndera deiuia utmärkta motorcykel pä det varmaste.

Högaktningsfullt
Georg Wilhelm Rosenlew.

Kuopion suojeluskuntapiirin Maaninka 21. 11. 25.
VI :n alueen aluepäällikö.

O/Y ARVVIDSON & Co. A/B.
Helsinki.

Arv. kirjeeseenne 5. 11. 25 viitaten, koskeva RALEIGH-mootto-
ripyörää, saan kohteliaimmin ilmoittaa k. o. pyörän vastaavan
hyvälle pyörälle asetettuja vaatimuksia, varsinkin »mäennousi-
jana» on se suurempien moottoripyörien veroinen. 7-kuukauden
ajoaikana en kertaakaan sillä jäänyt matkalle, vaikka toimeeni
viitaten, saan tehdä paljon ja pitkiä matkoja.

Kunnioittaen
Hannes Lappi.

O/Y ARVVIDSON & Co. A/B
Helsinki.

Savonlinna, 30/11 25.

Arv. kirjeenne johdosta, koskeva RALEIGH moottoripyörän
toimintaa, saan täten esiintuoda tyytyväisyyteni. Vaikka olen-
kin ajanut erittäin huonoilla teillä ja nytkin vielä lumikelin ai-
kana, on kulku aina ollut helppoa ja varmaa. Huomattava etu
on myöskin polttoaineen pieni kulutus.

Toivon RALEIGH pyörälle jatkuvaa menestystä.

Kunnioittaen
Veli Toiiru.

Kokkola, jouluk. 16 p:nä 1925.
A/B ARVVIDSON & Co. O/Y.

Helsinki.
Arv. kirjeenne johdosta t. k. 3 p:ltä saan täten ilmoittaa Teille

olevani täysin tyytyväinen Teiltä ostamaani 2 3 M Hv. Malli N:o 5
RALEIGH moottoripyörään. Moottori on koko ajan toiminut
moitteettomasti, polttoainekulutus on vähäinen ja moottori on
myöskin erinomainen mäennousija. Mitä polttoainekulutukseen
tulee tahdon vielä mainita, että l:llä litralla bentsiiniä olen aja-
nut 52 km. matkan, jota on pidettävä erittäin hyvänä tuloksena.
Niinä kahtena vuotena joina minulla on ollut tämä moottori-
pyörä ei minulla ole ollut minkäänlaisia korjaus tahi muita ku-
luja siitä, jonka vuoksi voin mitä lämpimämmin suositella RA-
LEIGH moottoripyörää.

Kunnioittaen
Uno Lindström.
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