
ORIONETTE
MOOTTORIPYÖRÄ

VAINO HEICKELL
INSINÖÖRI

TURKU
HUMALISTOKATU 10
PUHEL.; 25 33, YKSIT. 21 38

Kuluttaa vaan 1 litra bentsiiniä tunnissa ja tunnissa voi-
daan ajaa 60 kilometriä.

Koneet tulevat kaikkialla käytäntöön ja polkupyörien
polkeminen tuntuu jo liian raskaalta. Siksi onkin tavallisen
polkupyörän asemasta alettu yhä enemmän käyttää kevyt-
painoisia moottoripyöriä joitten hoito ja käsittely on niin
yksinkertainen ja helppo, että kukin ilman muuta kykenee
niitä hoitamaan.



Uudet keksinnöt ovat aikamme ihmeet ja paljon on
moottoripyörienkin alalla edistytty. Raskaitten moottoripyö-
rien, jotka painoivat useampia satoja kiloja, tilalle keksittiin
apumoottori, joka kiinnitettiin tavalliseen polkupyörään, mutta
siinä oli liian monta varjopuolta ja joutuivat nämät apumoot-
torit yhtä pian pois käytännöstä kuin ne tulivatkin. Kun
ensin keksitään ajatus niin käytäntö pian kehittää oikean
mallin ja niin alettiin ensin vahvistella polkupyöriä ja tulos
oli kevytpainoinen moottoripyörä, noin 45 kg., joka on va-
rustettu uusimallisella 2-tahti koneella, niin vahvalla, että se
vaivatta vetää 80 kilon painoisen miehen korkeistakin mäistä
ylös.

Tällaisena tarjoaa tämä pikku moottoripyörä omistajalleen
mitä halpahintaisimman kulkuneuvon, aina valmis matkaan,
voi säilyttää yhtä pienessä tilassa kuin tavallisenkin pyörän
ja kuluttaa polttoainetta vaan uskomattoman vähän.

On olemassa sellaisiakin arvostelijoita, jotka pitävät vält-
tämättömänä saada kuljetetuksi moottoripyörässään kaksi
henkilöä, mutta sellaisille olisi parasta, että he heti ostavat
automobiilin, sillä se on vieläkin mukavampaa.

Omassa käytännössä tavallisen polkupyörän tilalla on ja
tulee olemaan ORIONETTE pikkumoottoripyörällä suosittu
asemansa.

Yksinmyyjä Suomessa:
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MAAILMAN REKORDI
saavutettiin Orionette pyörällä ajamalla 30 tunnissa 1,200
kilometriä.

Orionette-tehdas haluaa saada myöskin Suomessa ensim-
mäisen sijan ja tarjotaan näitä kuuluja moottoripyöriä netto
Smk 4,000: vapaana Turun asemalla. Tilattaessa
on Smk 1,000: lähetettävä etukäteen ja loppu peritään
jälkivaatimuksella.

Loppusummasta voidaan ottaa myös vastaan pätevä vek-
seli korkeintaan 6 kk. lisäämällä vekselikulut, tehden loppu-
summasta Smk 3,000: joka kuukaudelta Smk 30: —.

Moottoripyörät toimitetaan yhden viikon kuluessa tilauk-
sen saapumisesta ja on tarjous voimassa niin kauan kuin
tehtaan varastoa riittää.

Tarkemmat selostukset moottoripyörästä löytyvät alla-
olevassa taulukossa.

Suurempia malleja vaihteilla, sivuvaunulla ja muilla varus-
teilla saadaan tilattaessa, mutta ei pidetä varastossa tänä
vuonna.

H. V. Sylinterin läpimitta Iskun pituus Järjestelmä
Orionette I
28X2” kumit, paketin
kannattaja, torvi, jous-
tava kahveli 2 56 mm 56 mm 2-tahti
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