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lamalla kuin täten julkaisen seitsemännen polkupyörähintaluetteloni, joka
käsittää kuuluisat COLUMBIA, HARTFORD, VEDETTE ja DURKOPP
polkupyörät, on minulla mielihyvä konstateerata yhä kasvavaa luottamusta, luottamusta, joka perustuu kelpo tavaraan ja suoraan kohteluun,
Päämerkkinäni minulla edelleen on pääasiamiehyys maailmankuuluille COLUMBIA polkupyörille ynnä niiden siskokoneille HARTFORD ja VEDETTE,
mikä on erinomaista laatua ja monta vuotta myös meillä niin hyvin tunnettu, ettei mitään
laajempia suositteluja tarvittane. Että COLUMBIA yhä on ensi rivissä ja nauttii kaikkien puolueettomien ammattimiesten yksimielisen tunnustuksen, on tosi, ja se oli myös

sekä vitjallisena että vitjattomana ainoa ameriikkalainen polkupyörä, jolle Pariisin maailmannäyttelyssä 1900 annettiin Grand Prix“, korkein kunnianosotus, samalla kuin
„

vitjaton oli ainoa polkupyörä, joka sai kultamitalin Miinchenin yleisessä saksalaisessa
urheilunäyttelyssä 1899.
Kunnioittaen

G. F. STOCKMANNin
POLKUPYÖRÄVARASTO

„COLUMBIA“ KULTAMITALI, MUNCHENTSSÄ 1899.

armimmin taattuna polkupyörän hyvyydestä on, kun ostaa mahdollisen
paraimman merkin koneen, mutta koska mitä mainiommassakin teoksessa vikoja voi löytyä, tarjoan minä
12 kuukaudeksi koneen ostopäivästä
lukien, ja sitoudun maksutta korjaamaan tai korvaamaan jokaisen vaillinaisen osan, mikä voidaan laskea
aineksen tai työn viaksi; vahingoitettu osa on siinä tapauksessa

TAKAUKSEN

minulle lähetettävä, ja omistaja suorittaa edestakaiset rahtikulut.
Tämä takaus ei koske vahinkoja, joihin ostaja voidaan pitää välittömästi syypäänä. Kummirenkaista sitoudun takauksen ensi kaudeksi. Muitten työpajain
toimittamia korjauksia ei korvata.

Hinnat ovat lasketut netto, 5 prosentin kassaalennuksella käteisesti maksettaessa; lähetys vapaasti Helsingin asemalta tai satamasta. Tilattaessa
maaseudulta on 25 Smk. lähetettävä etumaksuna, jonka jälkeen polkupyörä lähetetään
jälkivaatimuksella tai erityisten sopimusten mukaan.
Matkalla syntyneestä vahingosta ei vastata. Päällystys ilmaiseksi.
Muistutuksia, joita ei tehdä 8 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta lukien, ei
hyväksytä.
Kaikellaisia korjauksia toimitetaan omissa työpajoissa.
KORJAUSKUSTANNUKSIA ei viedä kirjoihin, VAAN PERITÄÄN JÄLKIVAATIMUKSELLA TAI PUHTAASSA RAHASSA. Maaseudulta korjaustilauksia tehtäessä on
aina annettava selvä kirjallinen ilmoitus suoritettaviksi halutuista töistä. Erehdyksen välttämiseksi on lähettäjän nimi merkittävä osotelipulle.
TARPEITA JA OSIA lähetetään ainoastaan ETUKÄTISESTÄ MAKSUSTA, JÄLKIVAATIMUKSELLA TAI POSTIETUANNILLA.
Jokaista polkupyörää seuraa soittokello, pumppu, työkalulaukku sisältävä vääntiöavaimia, öljykannun ja renkaankorjausrasian.
Ostettaessa polkupyörä, opetetaan maksutta ajamaan.

MYYNTIEHDOT

„COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIISISSA 1900.

MALLI 78.

MALLI 79.

„COLUMBIA" KULTAMITALI, MUNCHENISSÄ 1899.

j

angen tärkeää polkupyörärakenteelle on vitjattoman polkupyörän käytäntöön ottaminen, joka on saavuttanut semmoisen merkityksen, että
tänään vitjallisen tai vitjattoman COLUMBIAN valinta ainoastaan on
hintakysymys. Vitjattoman polkupyörän pääasialliset edut ovat seuraavat: kepeä juoksu, joka aiheuttaa vähimmän voimanponnistuksen;
tasainen kulku huolimatta teiden laadusta, niin esim. ei sade eikä lika
vaikuta turmiollisesti, koska koneisto on kokonaan peitossa. Aina valmis käytettäväksi.
Erittäin sopiva on vitjaton polkupyörä naisille.
Hameen takertuminen on mahdoton,
samoin ei ole mitään estettä ylös ja alas astuessa; sitäpaitsi on konetta helppo hoitaa.
Uusi malli on mainio kevyen painonsa, siroutensa ja vahvuutensa kautta, ja vaikka se
onkin kevyemmistä aineksista tehty kuin viime vuoden, on sen kehys kumminkin yhtä
lujarakenteinen ja koneiston pienimmätkin osat yhtä tarkkoja. Lähempiä tietoja rakenteesta y. m. on siv. 12.

COLUMBIA
VITJAT O N
MIEHEN POLKUPYÖRÄ
MALLI 78.

NAISTEN POLKUPYÖRÄ
MALLI 79.

Kehyskorkeus: 22", 24" tai 26".
Kehyskorkeus: 20" tai 22".
Pyörät: 28", puuvanteita alumiiniumi vahvistuksella ja Columbian erikoisilla puolankiinnityksellä.
Välitys: 80".
Välitys: 70".
Polkimet: Columbian yhdist. kummi ja teräs. Satula: Wheeler erityinen tai määräyksen
mukaan. Likasuojukset: puiset. Ohjaustanko: teräksinen, asetettava.
Jarru: kättä varten, helposti irrotettava. Muita tarveaineita, katso sivu 3.

HINTA ALKUP. „DUNLOP“ RENKAINEEN 28xlVa" TAI 1 5/ s"

SMK. 490:—.

Saadaan myös „Westwood“ teräsvanteilla jateräksisillä likasuojuksilla ilman hinnankorotusta.
Vapaa pyörä toimitetaan tilauksesta suorittamalla erityisesti Smk. 25: —.

„

MALLI 76.

MALLI 77.

COLUMBIA

“

GRAND PRIX, PARIISISSA 1900.

„

COLUMBIA" KULTAMITALI, MUNCHENISSÄ 1899.

itjallinen COLUMBIA polkupyörä on myös tänä vuonna yhtä nerokasta rakennetta kuin ennenkin. Muutamia muutoksia on tehty.
Muun muassa on kehysputkien läpimitta hiukan pienempi, joka antaa
koneelle sirotekoisen ulkomuodon. Vitja on Vs" nikkeli teräsvitja, ja
semmoisena erinomaisen vahva ja ulkomuodoltaan soma. Kehys on
niin rakennettu, että ajaja voi istua mukavassa asennossa, ohjaustanko
niin taivutettu, ettei se haittaa polvia äkkinäisissä käänteissä. Columbian yksinkertainen
ja kekseliäs laakerirakenne, joka yleisesti on herättänyt ammattimiesten huomion, säilytetään edelleenkin.

Columbia
VITJALLINEN
MIEHEN POLKUPYÖRÄ

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

MALLI 76.

MALLI 77.

Kehyskorkeus: 22", 24" tai 26".

Kehyskorkeus: 20" tai 22",

Pyörät: 28", puuvanteita alumiiniumi vahvistuksella ja Columbian erikoisella puolankiinnityksellä.
Välitys: 80", tai määräyksen mukaan.
Välitys: 70", tai määräyksen mukaan.
Polkimet: Columbian yhdist. kummi ja teräs. Satula: Wheeler erityinen tai määräyksen
mukaan. Likasuojukset; puiset. Ohjaustanko: teräksinen, asetettava.
Jarru: kättä varten, helposti irrotettava. Muita tarveaineita, katso sivu 3.

HINTA ALKUP. „DUNLOP“ RENKAINEEN 28"x IVa" TAI 1s5/"l 5/s" SMK. 420:—.
Saadaan myös „Westwood“ teräsvanteilla ja teräksisillä likasuojuksilla ilman hinnankorotusta.
Vapaa pyörä toimitetaan tilauksesta suorittamalla erityisesti Smk. 25;

—.

»COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIISISSA

MALLI 31.

MALLI 32.

1900.

„COLUMBIA" KULTAMITALI, MUNCHENISSÄ 1899.

ARTFORD polkupyörät ovat jo monta vuotta olleet

etevimmät keski-

hintaisten koneitten joukossa. Lukuunottamatta pientä muutosta, joka
koskee vitjanrattaan kiinnittämistä akselinpolveen, on tämän vuoden
malli yhtä hauska ulkonäöltään kuin 1900. Kehysrakennus on sama;
kaksijakoinen haarukanpää, jonka ylempi nikkelöity levy pistäytyy yli
haarukansivujen, joten haarukan lujuus suuresti lisääntyy, säilytetään edelleen, samoin
muut erikoiset rakenteet.

h
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MIEHEN POLKUPYÖRÄ

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

MALLI 31.

MALLI 32.

d

Kehyskorkens: 22", 24" tai 26".
Kehyskorkeus: 20" tai 22".
Pyörät: 28", puuvanteita alumiiniumi vahvistuksella.
Välitys: 80", tai määräyksen mukaan.
Välitys: 70", tai määräyksen mukaan.
Polkimet: yhdist. kummi ja teräs.
Satula: „Hunt“.
Likasuojukset: puiset.
Ohjaustanko: teräksinen, asetettava.
Jarru: kättä varten, helposti irrotettava.
Muita tarveaineita, katso sivu 3.

HINTA ALKUP. „DUNLOP“ RENKAINEEN 28"xlVa" TAI 1s5"/l 5/s" SMK. 320:
Vapaa pyörä toimitetaan tilauksesta suorittamalla erityisesti Smk. 35:

—.

-

„COLUMBIA“ GRAND PRIX, PARIISISSA 1900.

MALLI 33.

MALLI 34.

»COLUMBIA" KULTAMITALI, MUNCHENISSÄ 1899.

ihinkään ei sovellu tunnettu sananlasku „paras on aina halvinta" pa-

i

remmin kuin polkupyörään. Niiden, jotka mietiskelevät, mikä polkupyörä heidän olisi ostettava, ja jotka valintansa helpottamiseksi
käyttävät hintaluetteloani, ei tietysti tarvitse pysähtyä ensinmainittuihin vaan voivat valita lähinnä paraista. Monellehan hintakysymys
j on ratkaiseva. Vedette polkupyörät, jotka ovat voineet iloita suuresta levenemisestään, ovat hyviä koneita kohtuushintoihin, ja tehtaan hyvä maine on

f

takeena työstä.

VEDETTE
MIEHEN POLKUPYÖRÄ

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

MALLI 33.

MALLI 34.

Kehyskorkeus: 22" tai 24".

Kehyskorkeus: 20" tai 22".

Pyörät: 28", puuvanteita alumiiniumi vahvistuksella.
Välitys: 80".

Välitys: 70"

Yhdistetyt kummi- ja teräspolkimet, teräksinen ohjaustanko, asetettava, jarru kättä
varten, helposti irrotettava, hyvä satula, puiset likasuojukset. Muita tarveaineita, katso s. 3.
HINTA ALKUP. „DUNLOP“

RENKAINEEN 28"xl 5/ 8

"

SMK. 265:—.

Vapaa pyörä toimitetaan tilauksesta suorittamalla Smk. 45:

—.

„COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIISISSA 1900.

ehys on tehty saumattomista, kylmätaivutetuista teräsputkista, joissa putkenyhdistykset ovat näkymättömiä,

RAKENNE

ja kevyempi kuin kaikki edelliset
mutta siitä huolimatta erinomaisen vahva ja erittäin aistikas ulkomuodoltaan.
Haarukka on sirotekoinen ja miellyttävästi taivutettu, varjelevilla sisällisillä
sekä
haarukan sivuissa että haarukanputkessa.
vahvikkeilla
Vielä vuosi sitten katsottiin mahdottomaksi parantaa vitjatonta Columbia polkupyörää, joka oli herättänyt mitä suurinta tyytyväisyyttä sekä jokaisen yksityisen osan
lujuuden vuoksi että myös sen kepeyden kautta, millä se toimii kaikissa kulun muutoksissa. Kumminkin
on sen koneisto ollut

parannuksen
alainen. Pääperiaatteet
säilytarkistamisessa
vät, mutta suorittamisessa on muutamia
muutoksia tehty, jotka
ovat olevat tervetulleita. Tärkeä parannus on helpon öljyämonen

misen toimittaminen.

VITJATTOMAN COLUMBIA POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖ KONEISTO

AKSELI

HAMMASRATTAINEEN SEKÄ LAAKERINKOPPA YNNÄ TARKISTUSMUTTERI

»COLUMBIA

11
,

KULTAMITALI MUNCHENISSÄ 1899.

COLUMBIAN kamminlaakerin koneisto on sama
kuin ennen. Kammit muodostavat akselinkotelon kanssa
erottamattoman kokonaisuuden, joka kumminkin asettamalla aivan keskuslaakerikoteloon silmänräpäyksessä voidaan erottaa molempaan osaansa laakeria liikuttamatta
ja tarkistuksen siitä kärsimättä. Suuri etu, joka saavutetaan tällä erinomaisella rakenteella, on, että vitja juoksee kuulalaakerin yli, siis ei ulkopuolella, joten suurempi vankkuus kuin myös kevyempi ja tasaisempi
kulku syntyy. Tämä erinomainen rakenne on aiheuttanut monta jäljittelyä ilman että yhtäkään näistä lähipitäinkään voisi verrata alkuperäiseen teokseen.

NIKKELI TERÄSVITJA

VITJALLISEN COLUMBIA POLKUPYÖRÄN KAMMINLAAKERIN
RAKENNE.

(LUONNOLLISTA KOKOA).

COLUMBIAN vitja on tänä vuonna nikkeliterästä Vs", kevyin ja vahvin vitja,
mikä koskaan on löytynyt.

Puolat ja rumpu, viime vuonna käytäntöön otetut, ovat vahvuutensa, lujuutensa,
nerokkaan rakenteensa sekä ulkomuotonsa puolesta voittamattomia.

„

COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIISISSA 1900.

Ohjaustangon kiinnitys on epäilemättä luotettavinta ja helpoimmin käytettävää mallia. Yhdellä ainoalla vääntiöllä kiinnitetään ohjaustanko kehykseen, ja samalla vääntiöllä on mahdollista
silmänräpäyksessä muuttaa ohjaustanko mihin asemaan vain haluaa.

COLUMBIAN taatut
satulankannattimen kiinnittimet ovat, kuten kuva osottaa, aistikkaat, ja käytetään
edelleen Columbia ja Hartford polkupyörissä.

Hartfordin kamminosaUovat
mekaanisesti yksinkertaisia rakenteeltaan ja täysin luotettavia. Sisäänasettaminen on niin yksinkertainen ja vaikutukselleen kuin
mahdollista. Osat voidaan irrottaa ja jälleen kokoonpanna silmänräpäyksessä.
Vitja on 3/ie" lokki.

HARTFORD POLKUPYÖRÄN
KAMMINLAAKERIN RAKENNE.

„COLUMBIA" KULTAMITALI, MUNCHENISSÄ 1899.
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takapyörä lisää osaltaan polkupyöräurheilun hauskuutta.

en kautta käy ajajalle mahdolliseksi, saavutettuaan vissin vauhtinopeuden tai kulkiessaan myötämäkeä, lakata polkemasta; polkupyörä juoksee silloin vapaasti eteenpäin ajajan mukavasti pitäessä jalkansa liikkumattomina poikimilla. Tämä laitelma säästää ensiksikin Va-osan siitä
voimasta, joka tarvitaan tavallisilla polkupyörillä, toiseksi vähentää se
vaaraa jyrkkiä mäkiä ajaessa, koska vapaapyörärakenne automaatisen
jarrun ohessa sallii ajajan
minä tuokiona hyvänsä hal-

lita pyöräänsä. Painamalla
kovemmin ja kepeämmin
poikimia taapäin riippuen
siitä, tahtooko ajaja vähemmin nopeata juoksua tai aivan

pysähtymistä,

aikaan-

saadaan vaikutuksellinen jarrutus.
Columbian vapaapyörä rengasjarruineen on

synnyttänyt yleisen tyytyväisyyden. Paitsi tätä vapaapyörää rengasjarruineen on
tehdas laskenut kauppaan
toisenrakenteisen, jossa on
COLUMBIAN VAPAAPYÖRÄLAITELMA RUMPUJARRUINEEN.
rumpujarru ja jolla sama vaikutus aikaansaadaan. Tällä
järjestelmällä on käytöllisesti kokeiltu erilaisilla mailla vaarinottaen kaikkia mahdollisia
sattumia. Rumpujarru vaikuttaa automaatisesti ja silmänräpäyksessä ja herkeää taapäin
painamista lakattaessa.

COLUMBIAN VAPAAPYÖRÄLAITELMA

RENGASJARRUINEEN.

„COLUMBIA“, GRAND

PRIX PARIISISSA

1900.

DURKOPP TEHDAS.
BIELEFELDER MRSCHIFIEFI FRBRIK

VORM,

DGRKOPP

&

C°

BIELEFELD.
Durkopp tehdas on Saksan suurimpia ja enin tunnettuja polkupyörätehtaita ja on
aina etunenässä käyttäen hyväkseen uusimpia ja käytöllisimpiä parannuksia. ERITYISESTI LAAKERIRAKENTEESSA ON DURKOPPILLA AIVAN JOTAIN ERINOMAISTA

TARJOTTAVANA.
Seitsemän vuotta on minulla ollut asiamiehyys näille vahvoille ja moitteettomasti
toimiville koneille, jonka tähden mitä parhaiten suosittelen Diirkoppia.
Varastossa on ainoastaan seuraavia malleja.

COLUMBIA KULTAMITALI, MUNCHENISSÄ 1899.
“

„

DURKOPP™ DIANA
MALLI 40.
Kehyskorkeus: 23" tai 25".
Pyörät: „Westwood“ teräsvanteet.
Välitys: 80".
Polkimet: yhdist. kummi ja teräs.
Ohjaustanko: teräksinen sisäpuolisella jarrulla.
Likasuojukset: teräksisiä.

Durkoppin patenteerattu kamminlaakeri, Va" rullavitja.

HINTA ALKUP. „DUNLOP“ RENKAINEEN 28"xl B /s" SMK. 350:-

DURKOPPI» PATENTTI POLJINLAAKERI HELPOSTI
IRROTETTAVINE KAMPEINEEN.
Tämän uuden poljinkammin
laakerin keksinnön kautta on
erinomainen edistys saavutettu
polkupyöräteollisuudessa. Vaikka
rakenne on harvinaisen yksinkertainen, kuuluu keksintöön koko
joukko huomattavia parannuksia;
huomattavimmat ovat: poljinleveyden pienentyminen ja kumminkin paljon leveämpi kuulalaakeri.

COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIISISSA 1900.

Polkupyörän kulku on kevyimpiä mitä
voi ajatella, koska kuulat ovat laakeroidut
kampien onteloihin, jonka kautta akselipaino
sivuilta käy mahdottomaksi. Kammit voidaan helposti ja mukavasti poisottaa laakerien
tai tarkistuksen liikahtamatta. Kuulalaakerin
puhdistus on hyvin yksinkertaista, koska kuulat, kammit irrotettua, lepäävät vapaasti mo-

lemmilla puolilla.

DIANA
MALLI 22 a.

MALLI 22.

Kehyskorkeus: 23" tai 25".
Pyörät: 28", Westwood teräsvanteet.
Välitys: 80".
Polkimet: yhdist. kummi ja teräs.
Ohjaustanko: teräksinen, ylöspäin taivutettu.
Likasuojukset; teräksisiä.
Diirkopphn patenteerattu laakeri, s /4" rullavitja.

Kehyskorkeus; 23" tai 25".
Pyörät: 28", teräsvanteet.
Välitys; 72".
Polkimet; yhdist. kummi ja teräs.
Ohjaustanko: teräksinen, ylöspäin taivutettu.
Likasuojukset: teräksisiä.
Kamminlaakeri sisäänväännettyine koppineen, akseli kiinteine kartioineen, tomutiivis ja öljyäpitävä, 8A" rullavitja.

HINTA ALKUP. „DUNLOP“ RENKAINEEN SMK. 310; —.

HINTA „CONTINENTAL“ RENKAINEEN
SMK. 280:
-.

Suurin ero näitten polkupyöräin välillä on kampiosissa.
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»COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIS 1900.

Helsingfors i Mars 1901.

det jag härmed öfverlämnar min 7:de velociped katalog, omfattande de berömda COLUMBIA, HARTFORD, VEDETTE och
DURKOPP velocipederna, är det mig ett nöje att konstatera ett
jämt växande förtroende, ett förtroende, som har till grund, prima
vara i förening med reelt bemötande.
Som hufvudmärke innehar jag fortfarande generalagenturen
för de världsberömda COLUMBIA velocipederna med sina systermaskiner HARTFORD och VEDETTE, ett märke af utmärkt kvalitet och i flere år äfven
här hos oss sä välkändt, att några vidlyftigare rekommendationer icke torde behöfvas.
Att COLUMBIA fortfarande står främst och äger alla opartiska fackmäns odelade erkännande är ett faktum och var äfven

med och utan ked, den enda amerikanska velociped som på världsutställningen i Paris

1900 tilldelades

„

Grand Prix“, högsta utmärkelsen, jämte det

kedjelösa, var den enda velociped som tillerkändes guldmedalj vid allmänna tyska
sportutställningen i Miinchen 1899.
Med högaktning

O. F. STOCKMANN?
VELOCIPED DEPOT.

„

COLUMBIA" GULDMEDALJ, MUNCHEN 1899.

(

en bästa garanti för en velocipeds godhet består däri, att man köper en
maskin af det bästa möjliga märke, men då till och med i det yppersta
fabrikat tillfälliga fel kunna förekomma lämnar jag pä vanligt sätt
för 12 månader från den dag maskinen
köptes och förbinder mig att kostnadsfritt
reparera eller ersätta hvarje defekt del, som
hänför sig till material eller arbete; den skadade delen bör i så fall insändas och fraktkostnaderna fram och åter betalas af ägaren. Denna garanti gäller icke för skada, hvartill
köparen kan anses vara direkt förvållande. Garanti för gummiringarne ikläder jag mig
för första säsongen. Reparationer utförda vid andra värkstäder ersättas icke.

GARANTI

Prisen äro beräknade netto, men vid kontant likvid
beräknas 5 % kassarabatt, leverans i Helsingfors fritt banvagn eller ångbåt.
Vid beställning från landsorten bör Fmk 25 insändas
i förskott hvarpå velocipeden afsändes emot efterkraf eller
enligt särskilda öfverenskommelser.
För skada uppkommen under transporten ansvaras icke.
Emballage fritt.
Anmärkningar ej delgifna 8 dagar efter varans emottagande godkännas icke.
Reparationer af hvarje slag utföras vid egna värkstäder.
REPARATIONSKOSTNADER bokföras icke, UTAN UTTAGAS MOT EFTERKRAF, ELLER LIKVIDERAS KONTANT. Vid beställning af reparationer från landsorten bör alltid tydlig skriftlig uppgift lämnas å de arbeten som önskas utförda. Afsändarens namn bör för undvikande af förväxlingar vara utsatt å adresslappen.
TILLBEHÖR OCH DELAR expedieras endast MOT FÖRUT INSÄND LIKVID,
EFTERKRAF ELLER POSTFÖRSKOTT.
Med hvarje velociped medföljer ringklocka, pump, värktygsväska med skrufnycklar,
oljekanna och ringreparationsask.
Undervisning i åkning meddelas gratis vid köp af velociped.

FÖRSÄLJN ING S-

VILKOR

„COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIS 1900.

MODELL 78.

MODELL 79.

„

COLUMBIA" GULDMEDALJ, MUNCHEN 1899.

jn viktig bemärkelse i velociped konstruktionen är införandet af den kedje| lösa velocipeden, hvilken uppnått en sådan betydenhet att i dag valet af
i en COLUMBIA med eller utan ked endast blifvit en prisfråga. De hufvudI sakligaste fördelarne hos en kedjelös maskin äro följande; lätt lopp, med
fl minsta kraftansträngning, jämnt lopp utan afseende pä vägarnes beskaffen-3 het, så t. ex. invärkar hvarken regn eller slask menligt, emedan mekanismen helt och hållet är täkt. Alltid färdig till användning. Särdeles lämplig är den
kedjelösa velocipeden för damer. Intrasslandet af klädningen är omöjligt, likaså finnes
intet hinder vid upp och ned stigandet, dessutom är velocipeden lätt att sköta. Den
nya modellen utmärker sig genom lätt vigt, elegans och styrka och ehuru bygd af
lättare material än fjolårets utmärker den sig genom samma fasthet i rambyggnaden och
samma noggrannhet i hvarje minsta del af mekanismen. Vidare upplysningar om konstruktion etc. finnas ä sid. 12.

COLUMBIA
KEDJELÖSA
HERR VELOCIPED
MODELL 78.

DAM VELOCIPED
MODELL 79.

Ramhöjd: 22", 24" eller 26".
Ramhöjd: 20" eller 22".
Hjulen: 28", träskenor med aluminium förstärkning och Columbias säregna ekerfästning.
Utväxling: 80".
Utväxling: 70".
Pedaler: Columbia comb. gummi och stål.
Sadel: Wheeler extra, eller efter önskan.
Broms: för hand, lätt löstagbar.
stål,
Stänkskärmar: af trä.
ställbar.
Styrstång: af
Öfriga tillbehör, se sid. 3.

PRIS MED ORIGINAL „DUNLOP“ RINGAR 28x1 Va ELLER 1 5/s FMK 490:—.
Erhålles älven med „Westwood“ stålskenor och stål stänkskärmar utan prisförhöjning.
Fritt hjul levereras på skild beställning mot extra tillägg af Fmk 25: —.

„COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIS 1900.

MODELL 76.

MODELL 77.

»COLUMBIA" GULDMEDALJ, MUNCHEN

1899.

OLUMBIA velocipeden med ked är äfven i är af samma sinnrika
konstruktion, som tidigare. Några förändringar äro utförda. Bland
annat är ramrörens diameter i år något mindre, hvilket förlänar
maskinen ett smäckert utseende. Keden är Vs" nickel stälked och
som sådan utomordentligt stark och af tilltalande utseende. Ramen
är så bygd att ryttaren kan intaga en bekväm ställning, styrstängen
sä böjd, att den icke generar knäna i tvära svängningar. Columbias
enkla och sinnrika lagerkonstruktion, som så allmänt väckt fackmäns beundran, bibehål
les fortfarande.

Columbia
MED KED

HERR VELOCIPED

DAM VELOCIPED

MODELL 76.

MODELL 77.

Ramhöjd: 22", 24" eller 26".

Ramhöjd: 20" eller 22".

Hjulen: 28", träskenor med aluminium förstärkning och Columbias säregna ekerfästning.
Utväxling; 80" eller efter önskan.

Utväxlig: 70" eller efter önskan.

Pedaler: „Columbia“ comb. gummi och stål. Sadel: Wheeler extra, eller efter önskan.
Stänkskärmar; af trä.
Broms: för hand, lätt löstagbar.
Styrstång: af stål, ställbar.
Öfriga tillbehör, se sid. 3.

PRIS MED ORIGINAL „DUNLOP“ RINGAR 28"xlVa" ELLER

1s5"/l 5/s" FMK 420:—.

Erhälles äfven med Westwood stålskenor och stål stänkskärmar utan prisförhöjning.
Fritt hjul levereras pä särskild beställning mot extra tillägg af Fmk 25:
—•.

„COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIS 1900.

MODELL 31.

MODELL 32.

„COLUMBIA“ GULDMEDALJ, MUNCHEN 1899.

ARTFORD velocipederna

halva sedan flere år varit de förnämsta bland

medelpris maskiner. Med undantag af en liten förändring i fästandet af
kedjehjulet vid vefslängen har årets modell samma utseende som 1900
års. Rambyggnaden är densamma, det tvådelade gaffelhufvudet hvars
öfre förnicklade platta skjuter fram öfver gaffelsidorna, hvarigenom gaffeln betydligt vinner i styrka, bibehålies fortfarande likaså de öfriga för denna modell
utmärkande konstruktionerna.

h

A

RT F O R d

HERR VELOCIPED

DAM VELOCIPED

MODELL 31.

MODELL 32.

Ramhöjd: 22", 24" eller 26".
Ramhöjd: 20" eller 22".
Hjulen: 28", träskenor med aluminium förstärkning.
Utväxling: 70" eller efter önskan.
Utväxling: 80" eller efter önskan.
Pedaler; comb. gummi och stål.
Sadel: „Hunt“.
Stänkskärmar: af trä.
Styrstång: af stål, ställbar.
Broms: för hand, lätt löstagbar.

Öfriga tillbehör, se sid. 3.

PRIS MED ORIGINAL „DUNLOP“ RINGAR 28"xl 1/2 ELLER 1 5 /

s

FMK 320:-

Fritt hjul levereras pä skild beställning mot extra tillägg af Fmk 35:

—.

„COLUMBIA“ GRAND PRIX, PARIS 1900.

MODELL 33.

MODELL 34.

„

COLUMBIA" GULDMEDALJ, MUNCHEN 1899.

ngenstädes passar det bekanta ordspråket „det bästa är det billigaste'',
bättre än på en velociped. Därför bör äfven hvar och en köpa sig
den bästa velociped hans tillgångar blott tillåta. Men för den, som
med blott små tillgångar likväl önskar köpa en duglig maskin, har
Columbia fabriken tillvärkat denna enklare modell. Vedette velocipederna, hvilka kunnat fröjda sig åt stor spridning äro goda maskiner
till moderat pris och borgar fabrikens goda anseende för arbetet.

VEDETTE
HERR VELOCIPED

DAM VELOCIPED

MODELL 33.

MODELL 34.

Ramhöjd; 22" eller 24".

Ramhöjd; 20" eller 22",

Hjulen; 28", träskenor med aluminium förstärkning.
Utväxling: 80".

Utväxling: 70"

och stål pedaler, ställbar stål styrstång, handbroms, lätt löstagbar, god sadel, trä stänkskärmar, öfriga tillbehör se sid. 3.

Kombinerade gummi

B
PRIS MED ORIGINAL „DUNLOP“ RINGAR 28"xl /8"

FMK 265:-

Fritt hjul levereras på särskild beställning mot extra tillägg af Fmk 45: —.

„COLUMBIA" GRAND PRIX, PARIS 1900.

bygd af sömlösa, kalldragna stålmed osynliga rörförbindningar och
lättare än alla tidigare men det oaktadt
af utomordentlig styrka och af särdeles
smakfullt yttre. Gaffeln är smäcker och
behagligt böjd, med betryggande invändiga förstärkningar säväl i gaffelsidorna

,amen är

rör

KONSTRUKTION

som ock i gaffelröret.

Ännu för ett år sedan, ansågs det omöjligt att förbättra den kedjelösa Columbia
velocipeden, som väkt största tillfredsställelse såväl genom hvarje enskild dels stabilitet,
som ock genom den lätthet hvarmed denna maskin efterkom hvarje förändring i trampningen. Likväl har den
väsentliga
undergått
förbättringar i mekanismen.
Hufvudprinciperna vid justeringen
kvarstå, men i utförandet äro några föränd-

ringar vidtagna, hvilka
skola blifva välkomna.
En viktig förbättring
är inrättandet af det
lätta oljandet.

DRIFMEKANISMEN FÖR COLUMBIA KEDJELÖSA VELOCIPED,

AXEL MED KUGGHJUL JÄMTE LAGERSKÅLAR

OCH JUSTERINGSMUTTRAR

»COLUMBIA" GULDMEDALJ, MUNCHEN

COLUMBIA veflager mekanism är densamma som
förr. Vefvarne bilda med axelhylsan ett oskiljaktigt helt
hvilket dock genom införandet af en nyckel i centrallagerhylsan på ett ögonblick kan åtskiljas i sina båda
delar utan att lagret rubbas eller att justeringen lider
däraf. En stor fördel som ernås genom denna utmärkta
konstruktion är att kedjan löper öfver kullagret, altså
icke utom, hvarigenom såväl större soliditet som ock
ett lättare och jämnt lopp ernäs. Denna utomordentliga
konstruktion har framkallat många efterapningar utan
att dock en enda af dessa ens närmelsevis kunnat jämföras med originalet.

NICKEL STÅLKED

1899.

VEFLAGERKONSTRUKTION FÖR
COLUMBIA VELOCIPEDEN
MED KED.

(NATURLIG STORLEK).

Keden på Columbia för i år är af nickelstål Vs", den lättaste och motståndskraftigaste ked, som någonsin förekommit.

Ekrar och naf, senaste år införda, äro hvad styrka, seghet, sinnrik konstruktion
samt utseende beträffar oöfverträffade.

„

COLUMBIA"

GRAND PRIX, PARIS 1900.

Styrstångs fästningen är utan tvifvel den mest pålitliga och
lättast handterade metod. Med en enda skmf fästes styrstängen
i ramen och med samma skruf är det möjligt att på ett ögonblick
omändra styrstången till hvilken ställning, man än önskar.

Columbia bepröfvade
sadelvinkelfäste är som teckningen utvisar smakfull och
användes fortfarande på Columbia och Hartford velocipederna.

Hartford vefpartiet är enkelt
i konstruktion och fullkomligt pålitligt. Inställningen är så enkel
och effektiv som möjligt. Det
hela kan löstagas och åter sammansättas på ett ögonblick.
Keden är 3 /ie" block.

VEFLAGER KONSTRUKTIONEN
FÖR HARTFORD VELOCIPEDEN

„

COLUMBIA" GULDMEDALJ, MUNCHEN 1899.

FRITT LÖPANDE BAKHJUL VELOCIPEDSPORTENS

BEHAG

det blir det möjligt för ryttaren, att då han uppnått en viss hastighet i farten eller nedför backe upphöra med trampningen; velocipeden
löper då fritt vidare under det ryttaren bekvämt håller fotterna hvilande
pä pedalerna. Denna inrättning besparar, för det första Vs del af den
kraft, som behöfves vid vanliga velocipeder, för det andra förringar
den faran vid åkandet utför branta backar, emedan frihjuls konstruktionen i förening
med automatisk broms tilllåter ryttaren, att hvilket
ögonblick som hälst vara
herre öfver sin velociped.
Genom ett lättare eller
starkare tryck på pedalerna
bakåt, alt efter som ryttaren
önskar ett mindre hastigt
lopp eller ett totalt stillastående, åstadkommes en
effektiv bromsning. Columbia frihjul med ringbroms
har väkt allmän belåtenhet.
I bredd med detta frihjul
med ringbroms har fabriken
infört en annan konstruktion
COLUMBIA FRIHJULSINRÄTTNINQ MED NAFBROMS.
med nafbroms, med hvilken
samma värkan uppnås. Med
detta system äro allehanda praktiska försök, på olika terränger med iakttagandet af alla
möjligen förekommande tillfälligheter gjorda. Nafbromsen värkar automatiskt och ögonblickligen och afstannar vid upphörandet af tillbakatryckandet.

1

lenom

COLUMBIA FRI HJULSINRÄTTNING

MED RINGBROMS.

»COLUMBIA 1' GRAND PRIX, PARIS

1900.

DURKOPP FABRIKEN.
BIELELELDER MRSCHIHEh FRBRIK VORM, DÖRKOPP

&

C°

BIELEFELD.
Durkopp fabriken är en af de största och bäst ansedda i Tyskland och går städse
i spetsen genom att alltid tillgodogöra sig de nyaste och mest praktiska förbättringar.
Specielt i lager konstruktion har Durkopp något utmärkt att framvisa.
I sju års tid har jag innehaft agenturen för dessa starka och klanderfritt funktionerande maskiner, hvarföre jag på det bästa rekommenderar Durkopp.
I lager föras endast efterföljande modeller.

„

COLUMBIA" GULDMEDALJ, MUNCHEN 1899.

DURKOPP® DIANA.
MODELL 40.
Ramhöjd; 23" eller 25".
Hjulen: 28" Westwood stålskenor.
Utväxling: 80".
Pedaler: comb. stål eller gummi.
Styrstång: stål, med invändig broms.
Stänkskärmar; stål.
Diirkopp’s patent veflager med V2" rullked.

PRIS MED ORIGINAL „DUNLOP“ RINGAR 28" x 1 B/s"

FMK 350:

DURKOPP- PATENT TRAMPLAGER MED LÄTT
AFTAGBARA VEFVAR.
Med uppfinningen af detta
veflager har en utomordentlig
framgång inom velocipedtekniken
uppnåtts. Ehuru konstruktionen
är ovanligt enkel omfattar uppfinningen en hel mängd väsentliga förbättringar, de förnämsta
äro: förminskning af trampbredden och ändock betydligt bredare

kullager.

„

COLUMBIA

“

GRAND PRIX, PARIS

1900.

Velocipedens gång är den lättaste man
kan tänka sig, emedan kulorna äro lagrade
i vefvarnas ihåligheter, hvarigenom hvarje
axeltryck från sidorna är omöjligt. Vefvarne
kunna lätt och ledigt fråntagas utan att
hvarken lagren eller justeringen rubbas.
Rengöringen är mycket enkel, enär kulorna,
sedan vefvarna lösgjorts, ligga fritt pä båda
sidor.

DURKOPRS DIANA
MODELL 22.

MODELL 22 a.

Ramhöjd: 23" eller 25".
Hjulen: 28", stålskenor.
Utväxling: 72".
Pedaler: comb. gummi och stål.

Styrstång: stål, uppåtböjd.
Stänkskärmar: stål.
Diirkopp's patent veflager med 3/i" rullked.

Styrstång: stål, uppåtböjd.
Stänkskärmar: stål.

.

Ramhöjd: 23" eller 25".
Hjulen: 28", Westwood stålskenor.
Utväxling: 80".
Pedaler: comb. gummi och stål.

PRIS MED ORIGINAL „DUNLOP"
RINGAR 28xl 5/8" FMK 310:
—.

Veilager med inskrufvade skålar, axel med
fäs ]a koner damtätt och oljehållande,
3/4 rullked '

"

PRIS MED CONTINENTAL RINGAR
FMK 280:

—.

Största skilnaden emellan dessa velocipeder ligger i vefpartiet.

Aktiebolaget F. Til gin

tuin.s

llnk- neli Stentryckeri sanu ICcinigrafi.

