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N:0 101
Miesten polkupyörä. Hinta Smk.

Selostus:
Runko; 1" teräsputkea, musta, 22“

korkea, lakattu ja raidoitettu.
Etuhaarukka; taottu, musta, lakattu,

raidoitettu, päät niklatut.
Ohjaustanko: etumutkaisessa emä-

putkessa, aseteltava laajennusruu-
villa, otelaajuus 600 m/m.

Kädensijat: mustaa selluloidia, nik-
lattuine heloineen, »Rambler".

Keskiö: .Fauber".
Ketju; „Renoid", 1/2"X I/s ,‘.
Polkimet: nelijakoiset »Quadrant".
Etunapa: suoraa mallia, kartiomutte-

reineen.
Vapaakappa: „Novo“ voimakkaine

jarruineen.
Puolat: kaksinkertaisesti vahvistetut,

erikoisen vahvasti niklatut.
Välitys: 72,8“.

Nimikilpi: hopeoitu, sinisellä sellu-
loidipoh jalla.

Vanteet: teräksestä, Westwood“.
Renkaat: 28" X 1 '/a", teräslankareu-

naiset, Dunlop. Sisärenkaat ensi-
luokkaiset, ruotsalaiset.

Lokasuojat: teräslevyä, etummainen
reunasuojuksineen.

Ketjusuojus: alumiinia.
Satula: pumppusatula.
Päällyskiilloituksen alla ruostumatto-

maksi käsitelty pinta.
Kaikki kirkkaat osat vahvasti nikla-

tut kuparoidulle pinnalle.
Varusteet: soittokello, kissansilmä,

12" pumppu, työkalusalkku, jossa
on vaihtoavain, rautteriavaimia,
ruuvitaltta, öljykannu, puhdistus-
lappu ja korjauskotelo.

Varastossa pidetään pyöriä, joiden vanteet ja lokasuojat ovat sivulla 11 olevienvärimallien N:o 25 ja 40 raukaiset. Muun värisille pyörille on toimitusaikanoin 3 viikkoa.



Husqvarna polkupyöriä

N:o 102
Naisten polkupyörä. Hinta Smk.

Selostus:
Runko: 1" teräsputkea, 20“--22“ kor-

kea, lakattu ja raidoitettu.
Etuhaarukka: taottu, musta, lakattu,

raidoitettu, päät niklatut.
Ohjaustanko: aseteltava laajennus-

ruuvilla, otelaajuus 500 m/m.
Kädensijat: mustaa selluloidia nik-

lattuine heloineen, «Rambler".
Keskiö: «Fauber".
Ketju: »Renold", Ih't X '/s“.
Ketjusuojus: alumiinia.
Polkimet: nelijakoiset, «Quadrant".
Etunapa: suoraa mallia kartiomutte-

reineen.
Vapaakappa: „Novo“ voimakkaine

jarrnineen.
Puolat: kaksinkertaisesti vahvistetut,

erikoisen vahvasti niklatut.
Välitys: 64,9".

Nimikilpi: hopeoitu, sinisellä sellu-
loidipohjalla.

Vanteet: terästä ,Westwood".
Renkaat: 28“ X 1 Va", teräslankareu-

naiset, »Dunlop". Sisärenkaat ensi-
luokkaiset, ruotsalaiset.

Lokasuojat: teräslevyä, etummainen
reunasuojuksineen.

Hameverkko: «Filigran".
Satula: pumppusatula.
Päällyskiilloituksen alla ruostumatto-

maksi käsitelty pinta.
Kaikki kirkkaat osat vahvasti nikla-

tut kuparoidulle pinnalle.
Varusteet: soittokello, kissansilmä,

12" pumppu, työkalusalkku, jossa
on vaihtoavain, mutteriavaimia,
ruuvitaltta, öljykannu, puhdistus-
lappu ja korjauskotelo.

Varastossa pidetään pyöriä, joiden vanteet ja lokasuojat ovat sivulla 11 olevien
värimallien N;o 25 ja 40 mukaiset. Muun värisille pyörille on toimitusaika
noin 3 viikkoa.



N:o 152. Tyttöjen polkupyörä. Hinta Smk.
N:o 157. Poikien polkupyörä. Hinta Smk.

Selostus
Runko: 1“ teräsputkea, 18“ korkea.
Etuhaarukka: kruunu ja päät nik-

latut, kruunu taottu.

Ohjaustanko: ylöspäin käännetty,
aseteltava laajennusruuvilla.

Kädensijat: mustaa selluloidia.
Keskiö: »Fauber".
Ketju: 1/2'l X l/B ,‘.

Ketjusuojus: alumiinia.

Polkimet: ~ Husqvarna Reform".
Etunapa: suoraa mallia.
Vapaakappa: „Novo" voiraakkaine

jarruineen.
Vanteet: terästä, „Westwood".

Renkaat: 26“ X 1 '/■*“, teräslanka-
reunaiset, »Husqvarna prima cord“
..Argus'1. Sisärenkaat: ensiluokkai-
set, ruotsalaiset.

Lokasuojat: teräslevyä.

Hameverkko: »Filigran".
Satula: pehmistetty.
Lakkaus: N:o 35 sivulla 11 olevan

värikartan mukaan, ruostumatto-
maksi käsitellyllä pinnalla.

Kaikki kirkkaat osat vahvasti nikla-
tut kuparoidulle pinnalle.

Varusteet: soittokello, kissansilmä,
9" pumppu, työkalusalkku, jossa
on ruuviavaimia, ruuvitaltta, öljy-
kannu, puhdistuslappu ja kor-
jauskotelo.



142. Tyttöjen polkupyörä. Hinta Smk.
147. Poikien polkupyörä. Hinta Smk.

Selostus:
Runko: 7/s" teräsputkea, 16“ korkea.

Etuhaarukan kruunu taottu.

Ohjaustanko: ylöspäin käännetty, va-

rustettu laajennusruuvilla.

Kädensijat: mustaa selluloidia.

Keskiö: ,Fauber“.

Ketju: lh“ X V**.
Polkimet: »Husqvarna Reform".
Etunapa: suoraa mallia.

Vapaakappa: „Novo“ voimakkaina
jarruineen.

Vanteet: terästä, „Westwood".

Renkaat: 22" X 1 V«“, teräsi ankareu-
naiset, parhainta ruotsalaista val-
mistetta. Sisärenkaat ensiluokkai-
set, ruotsalaiset.

Lokasuojat: teräslevyä.

Ketjusuojus: alumiinia.
Satula: «Juvenile".
Lakkaus: N:o 35 sivulla 11 olevan

värikartan mukaan, ruostumatto-
maksi käsitellyllä pinnalla.

Kaikki kirkkaat osat vahvasti nikla-
tut kuparoidulle pinnalle.

Varusteet: soittokello, kissansilmä,
9“ pumppu, sekä työkalusalkku,
jossa on mutteriavaimia, kierreavain
ja öljykannu.

Nämä pyörät eivät ole tarkoitetut täyskasvuisia henkilöitä varten.



N:o 229
Kilpa-ajopolkupyörä «Special ". Hinta Smk,

Selostus:
Runko: 1 : /s" teräsputkea, 23" kor-

kea, lakattu, raidoitettu.
Etuhaarukka: kruunu taottu, varus-

tettu koristevahvikkeilla, lakattu,
raidoitettu.

Jarru: „Bowden“ vannejarru mo-
lempia pyöriä varten.

Ohjaustanko: aseteltava laajennus-
ruuvilla.

Kädensijat: kumia, „Racer",-mallia.
Keskiö: ..Mikado" erikoisen kapea.
Ketju: «Renold", '/2*XV>"-
Polkimet: „Rekord" varvastuella.
Etunapa: «Racer" nostovarsimutte-

reineen.
Takanapa: „Racer" kaksinkertaisilla

ketjurattailla ja nostovarsimutte-
reilla, joten vaihto tapahtuu nope-
asti ja helposti, tarvitsematta sää-
tää ketjukireyttä.

Puolat; kaksinkertaisesti vahvistetut,
ruostumattomasta aineesta.

Vanteet: puuta, keltaiset, ensiluok-
kaista valmistetta.

Renkaat: 28“ X 1 '/a \ »Clement"
hienonhienoa valmistetta.

Lokasuojat: teräslevyä, erikoisen ka-
peat.

Satula: kilpapyöräsatula,
Ketjusuojus: alumiinia.
Lakkaus: N:o 36 sivulla 11 olevan

värikartan mukaan, ruostumatto-
maksi käsitellyllä pinnalla.

Kaikki kirkkaat osat vahvasti nik-
latut kuparoidulle pinnalle.

Varusteet: soittokello, kissansilmä,
15" selluloidinen pumppu sekä työ-
kalulaukku, jossa on vaihtoavain,
mutteriavaimia, kierretaltta, öljy-
kannu, puhdistuslappu ja korjaus-
kotelo.

Erikoisesta tilauksesta toimittaa tehdas lisämaksutta vaihtoehtoisesti pyörän
niinkin, että vapaakappa on varustettu kaksinkertaisilla ketjurattailla ja etupyörä-
jarruilla tai vapaarattaalla, sekä etu- että takapyöräjarrulla. Tällöin on toimi-
tusaika noin 3 viikkoa.



N:o 229 A
Kilpailupolkupyörä „Racer“. Hinta Smk

Selostus
Runko: I ’/s“ teräsputkea, 23" kor-

kea, lakattu, raidoitettu.
Etuhaarukka: kruunu taottu, varus-

tettu koristevahvikkeilla, lakattu,
raidoitettu.

Jarru: »Bowden"-vannejarru.
Ohjaustanko: aseteltava laajennus-

ruuvilla, „Racer"-mallia.
Kädensijat: kumia, ~Racer"-mallia.
Keskiö: „Mikado“ erikoisen kapea.
Ketju: „Renold", '^“XVs".
Polkimet: „Rekord" varvastuella.
Etunapa: „Racer" nostovarsimutte-

reilla.
Vapaakappa: „Novo Racer" kaksin-

kertaisilla ketjurattailla ja nostovar-
simuttereilla, joten vaihto tapahtuu
nopeasti ja helposti.

Puolat: kaksinkertaisesti vahvistetut,
ruostumattomasta aineesta.

Vanteet: alumiinia, kiilloitetut.
Renkaat: 28" X 1 3A“i teräslankareu-

naiset hienonhienoa valmistetta.
Sisärenkaat ensiluokkaiset.

Lokasuojat: teräslevyä, erikoisen ka-
peat, etummainen syrjäsuojuksella.

Satula: kilpapyöräsatula.
Ketjusuojus: alumiinia.
Lakkaus: N:o 36 sivulla II olevan

värikartan mukaan, ruostumatto-
maksi käsitellyllä pinnalla.

Kaikki kirkkaat osat vahvasti nikla-
tut kuparoidulle pinnalle.

Varusteet: soittokello, kissansilmä,
15" selluloidinen pumppu sekä työ-

kalulaukku, jossa on vaihtoavain,
mutteriavaimia, kierretaltta, öljy-
kannu, puhdistuslappu ja korjaus-
kotelo.

Erityisestä tilauksesta toimittaa tehdas lisämaksutta vaihtoehtoisesti pyörän
kiinteällä kilpapyöränavalla, kaksinkertaisilla ketjurattailla tai ketju- ja vapaarat-
taalla sekä kummassakin tapauksessa etu- ja takapyöräjarrulla varustettuna.
Tällöin on toimitusaika noin 3 viikkoa.



N:o 138 A
Pakettipolkupyörä. Hinta Smk.

Selostus:
Runko: 1 Vs“ teräsputkea, 22“ korkea.

Etuhaarukka: taottu.

Ohjaustanko: aseteltava laajennus-
ruuvilla.

Kädensijat; „Rambler"-mallia.

Keskiö: „Fauber".

Ketju: »Renold", 'h'- X 3/is".
Polkimet: nelijakoiset, »Quadrant".
Etunapa: »Transport", kartiomutte-

reineen.
Vapaakappa: „Novo* voimakkaalla

jarrulla.

Puolat: erikoisen tukevat.
Vanteet: »Wulst“-mallia.

Renkaat: 26" X 1 V2", etupyörä
20" X 2“, „Wulst“-mallia, ensiluok-
kaista ruotsal. valmist.

Satuta: kilpapyörämallia.

Tavarateline: avonainen,
mustaksilakattua vannerautaa, alas-
lasketlavalla tuella. Kantokyky
90 kg.

Toiminimikilpi; mustaksi lakattu.

Lakkaus: tummansininen, ruostu-
mattomaksi käsitellyllä pinnalla.

Varusteet: soittokello, kissansilmä,
12" pumppu ja työkalulaukku, jossa
on vaihtoavain, mutteriavain, kier-
retaltta, öljykannu, puhdistuslappu
ja korjauskotelo.



Nro 138 B

Pakettipolkupyörä. Hinta Smk.

Selostus
Runko: 1 '/s“ teräsputkea 22“ kor-

kea.
Etuhaarukka: taottu.
Ohjaustanko: aseteltava laajennus-

ruuvilla.
Kädensijat: „Rambler“-raallia.
Keskiö: »Fauber".
Ketju: „Renold", Va* X 3/ie".
Polkimet: nelijakoiset „Quadrant".
Etunapa: ..Transport", kartiomutte-

reineen.
Vapaakappa: ~Novo“ voimakkaalla

jarrulla.
Puolat: erikoisen tukevat.
Vanteet: „Wulst“-mallia.

Renkaat: [26“ X 1 lh*, etupyör. 20“
X 2", »Wulst“-mallia, ensiluokkais-
ta ruotsal. valmist.

Satula: kilpapyörämallia.
Tavarateline: laidallinen, 50 X4O

c/m. mustaksi lakattua vannerau-
taa, alaslaskettavalla tuella. Kanto-
kyky 90 kg.

Toiminimikilpi: mustaksi lakattu.
Lakkaus: tummansininen, ruostumat-

tomaksi käsittelyllä pinnalla.
Varusteet: soittokello, kissansilmä,

12“ pumppu ja työkalulaukku, jos-
sa on vaihtoavain, mutteriavain,
kierretaltta, öljykannu, puhdistus-
lappu ja korjauskotelo



Vapaakappa „Novo“
on käytännössä noin 110,000 ruotsalaisessa ja ulkolaisessa polkupyörässä ja on
kaikkialla tunnustettu luotettavaksi ja kaikissa suhteissa ensiluokkaiseksi vapaa-
kapaksi. Ruotsin Valtion aineenkoetuslaitoksella vuoden 1930 alkupuolella ar-
meijan lukuun toimitetuista eri tehtaitten valmistamien vapaakappojen perinpoh-
jaisista rasituskokeista oli tuloksena se, että „Novo“ vapaakappa on määrätty
käytettäväksi Ruotsin armeijan polkupyörissä.

,Novo“ vapaakapan hyvien ominaisuuksien erittely:
1) Paino erittäin kevyt painaa vähemmän kuin mikään muu vapaakappa.
2) Mittasuhteet pienet ja muoto sievä - laippaläpiraitta vain 55 m/m.
3) Yksinkertainen rakenne, kaikista vapaakapoista verrattoman yksinkertaisin.
4) Kaunismuotoinen ja loisteliaan näköinen katso ylempänä olevaa kuvaa.
5) Toimii nopeimmin kuin useimmat muut vapaakapat.
6) Tavattoman voimakas jarru - vapaakapan erittäin arvokas ominaisuus, kun

ottaa huomioon nykyaikaisen vilkkaan katu- ja maantieliikenteen.
7) Ruotsalaista valmistetta alusta loppuun sekä aineeseen että työhön nähden.

~Novo“ vapaakappoja on saatavana 28, 32, 36 ja 40 puolaa varten ja kaikilla
esiintyvillä ketjurattailla.

Hinta, täydellinen avaimineen, Smk.



Nro 26 Nro 28

Nro 29 Nro 35

Nro 36 N:o 3y N:o 40

Väri- ja raidoitusmalleja vanteille ja lokasuojille.



•1:17

28 tuuman takapyörä

Hampaiden lukumäärä pienemmässä ketjurattaassa.
Iso

ketjuratas
]4 ]6 18 ig 20 21 22

44 hammasta 88,0 77,0 72, s 68,5 65,0 61,6 58, s 56,0
46 „ 92,0 80,5 76,0 71,6 68,0 64,4 61,5 58,7
48 „ 96,0 84,0 80,9 74,7 71,0 67,2 64,2 61,2
50 „ 100,0 87,5 82,6 77, s 73,0 70,0 66,9 63,8
52 „ 104,0 91,0 86,0 80,9 76, s 72, s 69,6 66,3
54 „ 108,0 94,5 89,3 84,0 79, s 75,7 72,3 68,0
56 „ 112,0 98,0 92,5 87, i 82, s 78,5 75,0 71,4
60 „ 120,0 105,0 99, i 93,3 88,6 84,0 80,2 76, s

Välitystaulukko:
(Ilmaisee välityksen Engl. tuumissa.)

Tampereen Uusi Kirjapaino OY. C/JezxitCL^'






