
V. l"vy mestariteos
on

zUndapp

•

' 00 0 0

Teknillisesti
huippuunsa
kehitetty

moottoripyörä



Zundapp
DB 200

Hinta: fjfa Ä

DBj/. mlSo
Hinta: U.%S*o*~

Laatupyörä, joka alhaisesta hinnastaan huolimatta täyttää
mitä suurimmat vaatimukset. Varustettu Zundapp'in nopealla 7 HV.
kaksitahti-kolmivirtamoottorilla. Tasapäinen, kevytmetallinen erikois-
mäntä. Irroitettava silinterikansi. Kolmasti laakeroitu kampiakseli.
2 pakoputkea. Vaihdelaatikko kolmelle nopeudelle. Tehokas kaasuttaja
ilmanpuhdistajineen. Kiertokaasu. 5v w - valaistuslaitteet. Sähkö-
äänitorvi. Bosch valonheittäjä. Kestävä kaksoisputkikehys. Etuhaa-
rukka puristetusta nikkelitcräksestä. 12 ltr. polttoainesäiliö. Takaloka-
suoja ylöspäin käännettävä. Tehokkaat sisäpuoliset jarrut. Matala-
painerenkaat 3.00 X 19. Täydellinen työkalukokoelma j. n. e.
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tuslaitteet. Nopeus- ja matkamittari, valonheittäjään asennettuna. Poltto-
ainesäiliö, vannereunat j. n. e. kromioitu. Lukittava ohjaus

Zundapp
K 350
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Keskiluokan kone, joka omaa mitä parhaimmat ajo-ominai-
suudet. Kardaanivetoinen. Varustettu Zundapp'in 11 HV. kaksi-
tahti-kolmivirtamoottorilla. Tasapäinen kevytmetallinen erikoismäntä.
Irroitettava silinterikansi. Kaksi pakoputkea. Tehokkaat äänenvai-
mentajat. Duplex-ketjuvaihdelaatikko neljälle nopeudelle. Öljyssä toi-
mivat voimansiirtolaitteet. Kaksoisvipukaasuttaja suurella ilmanpuh-
distajalla. Kiertokaasu. 50 w. valaistuslaitteet. Sähkö-äänitorvi. Erit-
täin iso valonheittäjä sisäänasennetuine nopeus- ja matkamittareineen.
Erittäin kestävä puristettu teräsrunko. Etuhaarukka puristetusta nik-
keliteräksestä. Käsin säädettävät ohjaus- ja iskunvaimentajat. 12 ltr.
polttoainesäiliö. Takalokasuoja ylöspäin käännettävä. Tehokkaat sisä-
puoliset jarrut. Matalapainerenkaat 3.50 X 19. Ulosvedettävät pyörä-
akselit. Polttoainesäiliön sivut, vannereunat j. n. e. kromioitu. Täy-
dellinen työkalukokoelma. Lukittava ohjaus j. n. e.



Moo 11 oripöy r a, joka täyttää suurimmatkin elinikä- ja kestä-
vyysvaatimukset. Sopiva sekä solo että sivuvaunukäyttöön. Varustettu
15 HV. kaksisilinterisellä nelitahtimoottorilla. Koteloidut venttiilit. Ir-
roitettavat kevytmetalli-silinterikannet. Painevoitelu. Duplex-ketju-
vaihdelaatikko neljälle nopeudelle. Kardaanivetoinen. Moottori- ja
voimansiirtolaitteet koteloidut* Kaksoisvipukaasuttaja isolla ilmanpuh-
distajalla. Kiertokaasu. 50 w. valaistuslaitteet. Sähkö-äänitorvi. Erit-
täin iso valonheittäjä sisäänasennettuine nopeus- ja matkamittareineen.
Erittäin voimakas puristettu teräsrunko. Etuhaarukka puristetusta nik-
keliteräksestä. Neste- sekä mekaaniset iskunvaimentajat. Ohjaus- ja
mek. iskunvaimentajat käsin säädettävät. 12 ltr. polttoainesäiliö. Taka-
lokasuoja ylöspäin taivutettava. Keskenään vaihdettavat pyörät. Erit-
täin tehokkaat sisäpuoliset jarrut. Matalapainerenkaat 3.50 X 19. Ulos-
vedettävät pyöräakselit. Polttoainesäiliön sivut, vannereunat j. n. e.
kromioitu. Erittäin täydellinen työkalukokoelma. Lukittava ohjaus j.n. e.

Zundapp
K 500

KS 500

KS 500 nopea urheilukone, varustettu 500 ksm. 22 HV. nelitahti-
kansiventtiiJimoottorilla. 2 kaasuttajaa. Yhdistetty käsi- ja jalkavaihde
j.n. e. Erittäin nopeasti kiihtyvä kone, yhtä lujarakenteinen ja teknil-
lisesti täydellinen kuin K 500.

Zundapp
K 800

Matkailu- ja urheilupyörft, joka antaa ajajalleen kaikki
toivottavat ajomukavuudet. Varustettu nelisilinterisellä 22 HV. neli-
tahtimoottorilla. Tehokas kaasuttaja isoine ilmanpuhdistajineen. Duplex-
ketjuvaihdelaatikko neljälle nopeudelle. Kardaanivetoinen. 60 w. va-
laistuslaitteet. Öljyssä toimivat, täysin koteloidut voimansiirtolaitteet,
Sähkö-äänitorvi. Erittäin iso valonheittäjä sisäänasennettuine nopeus-
ja matkamittareineen. Erittäin voimakas puristettu teräsrunko. Etu-
haarukka puristetusta nikkeliteräksestä. Neste- ja mekaaniset iskun-
vaimentajat. Ohjaus- ja mek. iskunvaimentajat käsin säädettävät. 12
ltr. polttoainesäiliö. Takalokasuoja ylöspäin taivutettava. Erittäin te-
hokkaat sisäpuoliset jarrut. Matalapainerenkaat 3.50 X 19. Ulosvedet-
tävät pyöräakselit. Keskenään vaihdettavat pyörät. Polttoainesäiliön
sivut, vannereunat j. n. e. kromioidut. Lukittava ohjaus. Erittäin täy-
dellinen työkalukokoelma j. n. e.
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Vastenmielisyys pionia kaksitahtikoneita vastaan, mikä on

ollut vallalla suomalaisissa käyttäjäpiireissä, on useinkin ollut
täysin perusteltu. Osaksi on se johtunut Suomessa tarjolla
olleiden pikkukoneiden heikosta rakeenteesta, osaksi moottorin
huonosta tehosta.

* *

Viime vuosien teknilliset saavutukset, joiden kautta myös-

kin pienet koneet on voitu rakentaa kestäviksi ja nopeiksi on
aikaansaanut sen, että pikkukoneita yhä enemmän ja enem-

män on otettu käytäntöön. Keski-Euroopassa käytetään hyvin paljon moottoripyö-
riä, joiden silinteritilavuus on n. 100 ksm. Nämä pienet koneet eivät ole kokeilu-
asteella, vaan ovat useampien vuosien käytön jälkeen osoittautuneet täysin luo-
tettaviksi. Ziindapp tehtaan rakentamat 200 ksm. DB koneet ovat täydellisesti
käyttökelpoisia meidänkin maanteillämme. Rakenne on paras mahdollinen — vank-
ka, mutta silti siro. Pieni polttoainekulutus (3 Itr. 100 km:llä) yhdistettynä nopeu-
teen (90 km/t) ja suureen tehoon (7 hv.) ovat näiden koneiden tunnusmerkki. Vai-
keissa, useampia päiviä kestäneissä, vuoristo- ja pitkänmatkan kilpailuissa ovat nä-
mä pienet koneet osoittautuneet suurempia kanssakilpailijoitaan paremmiksi. Ku-
vaavaa Ziindapp' in lujalle rakenteelle on koe, joka suoritettiin 200 ksm. Ziin-
dapp standardikoneella Avus-radalla Saksassa. Koneella ajettiin 200 tuntia
yhteen menoon 60 km. keskinopeudelle. Ajajaa vaihdettiin joka viides tunti, jol-
loin myös bentsiiniä täytettiin koneeseen. Koneessa ei näkynyt pienintäkään ku-
lumisen merkkiä tuon rasittavan, melkein yhdeksän vuorokautta kestäneen ajon
jälkeen, jolloin oli ajettu yhteensä 12,000 km.

15 vuoden aikana on Zti ndapp-tehdas rakentanut paljon yli 100,000 pyörää,
ja tänä aikana saavutetut kokemukset on tehdas käyttänyt hyväkseen Jokaista
pyörää rakennettaessa. Jokainen Zundapp moottoripyörän omistaja voi ilomielin
todistaa, että tehdas loistavasti on täyttänyt perusajatuksensa:

Kulumattomia, luotettavia käyttöpyöriä kohtuullisiin
hintoihin!

HELSINGIN MOOTTORIPYÖRÄ OY.
MOOTTORIPYÖRIEN JA TARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE
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