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Salama polkupyörä on rakennettu erikoisesti vankkarakenteiseksi ja ulkoasultaan siroksi, jotka
ominaisuudet, sekä lisäksi hinnan halpuus ovat ratkaisevasti vaikuttaneet pyörän suureen menekkiin

ja ostajien jakamattomaan suosioon.

Selostus
Runko: on hienosta saumattomasta teräsputkesta juotetuilla ulkopuolivahvikkeilla.
Etuhaarukka: nikkelöidyllä kruunulla.
Pyörät: 28xl 5 /s tuum. alumiiniumivahvikkeilla ja nikkelöidyillä puolilla.
Kummirenkaat: niin uiko- kuin sisäkummit ensiluokkaista merkkiä.
Keskuosa: vieressä olevan kuvauksen mukainen.
Ehdottomasti tomutiivis.
Ketju: hienoksi hiottua rullaketjua.
Ketjuratas: nikkelöity.
Polkimet: sirot ja kestävät.
Keskuslaakeri: n. k. kuularengaslaakeri kuulineen.
Satula; kevyt n. k. Witkopp-mallia.
Laukku: nahasta täydellisine työkaluineen.
Väri: kirkkaan musta kullatuilla raidoilla.
I

Keskuosa kuularengaslaakerilla ja itsetoimivalla
voitelulaitteella.

Pyörät ovat varustetut vieressä olevan kuvauksen
mukaisella keskuslaakerilla n. k. kuularengaslaakerilla, jotka ovat osittautuneet kartiomaisia keskuslaakereita paremmiksi.
Ensinnäkin tekee tämä laakerimuoto pyörän
käynnin kevyeksi senvuoksi, että näihin laakereihin
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vaikuttaa vain kannatus-paine kun taas kartiomaiset laakerit saavat kestää lisäksi sivustapaineen
joka tietenkin aiheiittaa voiman menekkiä.
Toisiin laakereihin verratessa on tämä uusi keskuslaakeri silmäänpistävän yksinkertainen ja kevyt
Yksinkertaisuutensa ohella on tässä tahdottu saada laakerijärjestelmä, jolle voidaan asettaa suurimmatkin vaatimukset ja päästä siihen, että kokoomisen ja purkamisen voi tehdä kuka tahansa olematta ammattimies.
Kuulalaakerin yksinkertaisuus on siinä, että sen pitää koossa yksi ainoa vasemmalla puolella löytyvä renkaan tapainen mutteri, mikä osaltaan myös vahvistaa itse laakeria.

Poistaakseen kaikki laakerin hajoamismahdollisuudet kulkee oikealta sidemutterin läpi nasta polkimen akselin kartiomaiseen nelikulmaiseen osaan. Jos sattuisi ettei nasta heti osuisi sille kuuluvaan paikkaan, on mutteria kierrettävä
tarpeen mukaan. Tämän jälkeen kiinnitetään oikeanpuoleinen poljin ja ketjuratas, minkä jälkeen keskuslaakeri on
valmis. Keskuslaakerin seinämä painaa
sidemutterin kiinni laakeriin niin, ettei
eri osien irtaantuminen ole mitenkään
ajateltavissa, jonka monivuotinen kokemus käytännössä on varmistanut.

Salama polkupyörää ei ole verrattava moniin myyntimarkkinoilla esiintyviin tusinateoksiin, mutta
kun ottaa huomioon kaikki siinä löytyvät ensiluokkaiset osat on hintaa pidettävä halpana.
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ROYAL-STAR
on Englannissa eniten käytetty loistopyörä ja valmistettu nyt myös erikoisesti Suomen oloihin sopivaksi
pitkällä suomalaismallisella rungolla. Runko on saumattomasta teräsputkesta, kolmasti emaljoitu ja
kaksivärisesti somasti rai.doitettu.

Selostus
Ohjaustanko:
Vapaaratas:
Ketju;
Polkimet:
Vanteet:
Satula:
Pumppu;
Kummit;

asetettava ja etumutkaila varustettu.
Perry hyväksitunnettua valmistetta.
Perry rullaketjua.
Brampton merkkiä, sirot.
nikkelöidyt, ensiluokkaista Lombard merkkiä.
parhaasta nahasta nikkelöidyiilä jousilla.
I:a englantilainen, seluloidista.
W. & A. Bates tunnettua valmistetta.

Polkupyörien myyntiehdot
Hinnat ovat netto käteismaksulla. Tukuttain ostettaessa myönnetään alennusta eri sopimuksen
mukaan.
Lähetys vapaasti Turussa. Yksinkertainen paperipäällystys vapaa. Matkalla mahdollisesti syntyneestä vahingosta ei vastata. Kaikki pyörät lähetetään pikatavarana, jollei toisin ole määrätty tilattaessa.
Jokaista polkupyörää seuraa pumppu, kalustolaukku, ruuviavaimet ja öljykannu.
Takuu. Jokaiselle meiltä tai asiamieheltämme ostetusta Salama ja Royal Star pyörälle annamme
ajokauden takuun.
Hintaluetteloja lähetetään ilmaiseksi.
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