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TERÄS-
poi kupyörä
VUODEN 1938 MALLI

Teräs-pyörässä on aistikas run-
ko, sisä- ja ulkovahvikkeineen, ai-
nutlaatuisen kestävä. Ruostumisen
ehkäisemiseksi kaikki kiiltävät osat
kromioitu useampaan kertaan. Että
pyörän kestävyyttä ei haittaisi mit-
kään epätarkkuudet, on rungot teh-
ty uudenaikaisilla ohjauslaitteilla
suoriksi. Tukevat vahvakumiset pol-
kimet ovat varustetut suurilla
kuulilla, jotka pitävät ne herkästi

Teräs-pyörän v. 1938 malli
etupään vahvikkeet

pyörivinä ja lisäävät niiden käyttöikää moninkertaisesti.
Vanteet kaksinkertaiset, kiinteästi toisiinsa juotetut. Tämä tekee

pyörän tukevaksi, vaikka siitä joitain puolia katkeaisikin.
Puolat ovat galvanoituja ruostevapaiksi. 3dcertainen vahva pääl-

lystys. Teräs-pyörässä
on uudenaikainen
ja käytännöllinen taka-
haarukka, jossa navan
akselin tila on alapuolel-
ta takaviistoon, joten
pyörän jaketjun asettelu
käy vaivattomasti. (Kat-
so kuvaa.) Akselinmut-
terit ovat aivan erikois-
laatua, varustettu ham-
maslaatalla, siis kaksin-
kertaiset ja Kadiumilla
päällystetty ruosteva-
paiksi.

Teräs-pyörässä on nyt uudenaikaisin ja
käytännöllisin takahaarukka.
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Työ- ja huvimatkalla
syksy- sekä talvisäällä on Teräs-pyörä

luotettava.

Teräs, miesten.

Hinta 1590:

Onhan selvää, että laatuvalmisteet tulevat halvimmiksi käyttää,
ja on suurin nautinto niitä omistaa.

Teräs-pyörällä ajaja tuntee itsensä täysin tyydytetyksi. Siinä
on mukava ja vapaa asento ylittäen kaikkien pyöräilijäin toivomukset.

Kaiken tämän mukavuuden saavuttamiseksi on pyöräilyäkin am-
mattimiehet tehneet tarkkoja kokeiluja. Näin onkin onnistuttu saa-
maan Teräs-pyörään sirous, kestävyys ja kevytkulkuisuus kaikkiin
ajotarkoituksiin.
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Teräs-pyörän voitte hankkia myös vähittäis-
maksulla. Ehdoista voitte keskustella joko

liikkeessä tai edustajiemme kanssa.

Teräs, naisten.

Hinta 1690:

Teräs naistenpyörä on kaunis, kestävä ja luotettava. Suoja-
verkko on kiiltolangasta sekä virtaviiva ketjunsuojus. Muuten siinä
on samat erikoisominaisuudet kuin Teräs miesten pyörässäkin.

Hyvällä kulkuneuvolla säästätte aikaa ja rahaa. Teräs-pyörän
kuukausimaksut ovat Teille edulliset.

Teräs-pyöristä myönnetään kirjallinen kahden (2) vuoden kestä-
vyystakuu.
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Ajo käy kevyesti pehmeällä ja kuoppaisella-
kin tiellä Teräs-matalapainepyörällä. Vaihde
5,98 m (75") on parhaiten sopiva matalapai-

nepyörään.

Teräs, miesten (ballonki), matalapainerenkailla.

Teräs, (ballonki) matalapaine, miesten, hinta .... 1685:
.. „ naisten 1785:

Muutamia yksityiskohtia Teräs-pyörästä:
Vanteet ja lokasuojat on emalioitu kovalla, kimmoisella emali-

värillä, joka ei iskuistakaan lohkeile.
Etunavan rumpu on sorvattu yhdestä kappaleesta sekä varustettu

tavallista vahvemmalla akselilla. Takahaarukan päät uusimalliset,
varustetut nipukalla lokasuojan kannatinta varten. (Katso kuv. s. 2.)

Kaksoiskannatinaisat pitävät lokasuojat tukevina. Takalokasuo-
jan takaosa valkoinen.

Varusteina seuraa kello, tavarateline (uusine kiinnityslaitteineen),
takalyhty, tavarapidin, laukku, jossa m,m. työkalu-jakoavain, 2 levy-
avainta, paikkaustarpeet, satulapeite y.m.

Renkaat (kumit) normaalipyörissä Nokia T-erikoismalliset tai
Pirelli C. Pirelli renkaat ovat viimevuosina vallanneet markkinoita
ainutlaatuisen kestävän kudoksen ja kumin kimmoisuuden takia.

Teräs matalapainepyörässä Dunlop renkaat.
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Kilpailussa tai retkeilyssä saatte enemmän
vauhtia ja turvallisuutta Teräs-kilpa- tai ret-

keilypyörällä.

Teräs, kilpapyörä.

Teräs, erikoiskilpapyörä, Olympia-malli, Clement
puuvanteilla 2100:

Teräs, kilpapyörä, teräsvanteilla 1850;

Teräs, retkeilypyörä, miesten 1650:
„ ~ naisten 1750:

Jos toivotte pyöräilyssä pääsevänne haluamiinne tuloksiin, niin

hankkikaa Teräs-pyörä, sillä se on kestävä, joustava ja kevytkul-
kuinen. Pyöräilyurheilussa käytetään Teräs-kilpa- tai -retkeilypyö-
riä kaikkialla maassamme.
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Halvat laatupyörät Rols ja Roi ovat yksityis-
kohtia myöten sitä, mitä tosikestävän pyörän

tulee olla.
Rols- ja Roi-pyöristä myönnetään yhden (1)

vuoden kestävyystakuu.

Rols, miesten.

Rols- ja Roi-pyörät ovat hintaluokkansa valioita.

Rols, miesten 1400:
~ naisten 1470:
~

miesten, ballonki 1500:
~ naisten ~ 1570:

Roi, miesten 1225:
~ naisten 1275:

Teräs paketti- ja tavarankuljetuspyörät.
Hinnat pyydettäessä.

Teräs paketti- ja tavarankuljetuspyörät kestävät suurimman
kuormituksen. Vaihde on kokeiltu mahdollisimman kevyttehoiseksi

ottamalla silti huomioon kulkunopeus. Teräs paketti- ja tavaran-
kuljetuspyörällä on tavarankuljetus nopeaa ja halpaa.
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Tässä vain joitakin Teräs-pyörän erikoismainintoja.

Kaikista Teräs-pyörän rungoista annamme kirjallisen
kahden (2) vuoden kestävyystakuun.
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