
Suomen miehen polkupyörä
on Suomessa valmistettu kuulu

PYRKIJÄ

RAUTATEOLLISUUS Oy.

PYRKIJÄ
Turku

Tehdas: Jokikatu 1
Myymälä: Yliopistonkatu 12
Puhe!.: Konttori ja tehdas 1153 ja 2153

Myymälä 172

ftollcupijötiitelida.*
Tuotteet kultamitalilla palkitut



Tehdas perustettu 1906

Rautateollisuus Oy. Pyrkijän tehtaat

• Tuotteemme ovat tunnetut, tunnustetut ja palkitut

laatutavatana

• Koettakaa Pyrkijän patentoitua varmuushaarukkaa,
se ei petä, se on yli veto!

Kotimainen työ kunniaan !

siitä maamiehelle turva, työmie-
helle kunniallinen toimeentulo.

Osta suomalaista, palvelet sillä maatasi!



PYRKIJÄ
kotimainen
polkupyörä



Tämä portti vie Pyrkijän tehtaalle

PYRKIJÄ EXTRÄ

Runko oman tehtaamme tunnettu lujuus kultamitali-
valmiste parhaista erikoisraäka-aineista, 22"
korkeana. „Fauber”. Runko koristeilla, kro-
mioitu.

Navat Nowo vapaa ja Brampton eturumpu, kro-
mioitu.

Polkimet nelikulmafcumeiila. Parhaita, kromioidut.
Ketju englantilainen.

Ketjusuoja aluminista.
Istuin pehmusmalli tai pumppujousi.

Vanteet Westwood tai kaksinkertaiset teräsvanteet.
Renkaat, suomalaiset Nokia, kuningas malli.
Hinta: miesten pyörä

Nokia kumeilla 1,400:
naisten pyörä Nokia kumeilla 1,450:

Patenttivarmuushaarukat.



PYRKIJÄ PRIMA
Runko Pyrkijän erikoistuote, kultamitali, vahvistet-

tuine liitossaumoineen saumattomasta teräsput-
kesta, 22" korkea. Fauber Special keskuksella,
tomusuojajärjestelmä. Kromioitu etuhaarukka.

Navat Rigo, eturumpu Brampton, kromioitu.
Polkimet nelikulmakumeilla, kromioiduit.
Ketju englantilainen.
Ketjusuoja alumiinista.
Istuin pumppujousimalli.
Vanteet Westwood teräsvanteet.
Renkaat suomalaiset Nokia Laaturenkaat.
Hinta miesten pyörä 1,300:

„ naisten „ 1,350:

PYRKIJÄ PRIMA NUORISON PYÖRÄ

Muuten sama kuin Pyrkijä Prima, mutta runko
on matalampi, 20" korkea.

Nuorukaisille. Hinta 1,300:
Neitosille. „ 1,350:



PYRY, JOKAMIEHEN PYÖRÄ

Runko tunnettu Pyrkijän kultamitali, niklatulla etu-
haarukalla.

Navat: Rigo, Komet, tai muu saksalainen. Eturumpu
saksalainen.

Ketju saksalainen.
Ketjusuoja aluminista.
Isuin pumppujousi.
Vanteet Westwood.
Renkaat Record.
Hinta: Miesten 950:

„ Naisten 1.000:

RETKEILY?Y ÖRÄT
Tunnettuja malleja. Kestävällä Pyrkijä rungolla

26X1 Mi" tai 26X13/ S
" kumeilla, valmistetaan

seuraavia laatuja:

Retkeily, fcoristerungolla, Hinta 1,500:
„ kultamitali, tavallinen. Hinta .. 1,350:
„ „ kilpamalli „ . . 1,250:

Kaksi ensinmainittua ovat englantilaisilla Stunmey
rummuilla, jälkimmäinen Nowo kilpatakarum-
mulla, jossa vaihdettava ketjuvälitys.

Huom.! Retkeilypyörät kokonaan ilman takuuta.
Retkeilypyörät saa tilata ilman lisämaksua vä-
reissä sininen, punainen, oranssi tai viheliäinen.

ISKUPYÖRÄ, TOIMITETAAN ERI NIMILLÄ

Hitsatulla rungolla, Fauber tai konekeskuksella,
Record renkailla.

Hinta. Miesten pyörä 850:
„ Naisten „ 900:



TAVARAPYÖRÄT
2 pyöräinen.

Vahvalla, saumattomasta putkesta valmistetulla
rungolla, 26X2" takapyörällä ja 24X2" etupyö-
rällä. Toimitetaan! joko avokorilla tai reuma-
korilla.

Hinta Smk 1,600:
Erikoisvapaarummusta, jos halutaan
lisähinta 100:

3 pyöräinen.
Saumattomasta putkesta valmistetulla lujalla
rungolla, 26X2" pyörillä. Toimitetaan joko kor-
kealla suojakorilla, pohja 59 cm. X 59 cm., kor-
keus 50 cm. tai matalalla 17 cm. korkealla
korilla.

Hinta Smk 2,400:
Erikoisvapaarummusta, jos halutaan
lisähinta 100:



KEVYT-MOOTTORIPYÖRÄ, paino alle 50 kg.
Asetuksen mukainen, joka ei edellytä ajokortin
hankintaa eikä ole veronalainen, joka tulee ai-
noastaan tarkastuttaa ja kirjata. Pyörät ovat
varustetut maailmankuululla Fichtel & Sachs
98 cm3 2.3 hv. moottorilla. Valaistuslaitteet,
vaihteet y.ni. tarpeelliset varusteet. Painon vä-
hentämiseksi on kuvassa olevaa asua täytynyt
vähän yksinkertaistuttaa, muuten täysin saana.
Kumit 26 X 2".

Hinta. Smk 6,000:

ERIKOISVARUSTEITA POLKUPYÖRIIN:
Joustava etuhaarukka

polkupyöriin parannettu malli . . Smik. 150:
Pallovarusteet

Extra-Prima ja Pyry pyörät voidaan saada pallo
(palonko) valmistuksessa, josta tulee lisähinta

Smk. 100:
Värilliset pyörät

Myös muut kuin retikeilypyörät voidaan saada
väreissä punainen, viheriä, sininen ja oranssi

mutta tulee niistä lisämaksu . . Smk. 75:
Tilattaessa värillisiä pyöriä tulee ottaa huo-
mioon 2 viikon pitempi toimitusaika.



PYRKIJÄ huvlLavene
on venemalli, jota kauan on etsitty ja nyt saavutettu.
Mainio merikuntoisuus, kone kokonaan kätketty.

Ei valmisteta nykyään itse, mutta piirustukset saa
ostaa Smk. 300: hinnasta.

Kilpa-ajorattaita
ja niiften osia

Rattaat täydelliset 2,000:
Pyörät täydellisenä pari 600:
Päällirengas, Nokia 28”X2” 85:
Sisärengas, Nokia 28”X2” 20:
Napa, 40 neljällä 95:
Puolat 1:
Vanteet 60:
Moottorin sytytysmagneetteja, 'hinta kysyttäessä.

Kaikenlaisia moottoriheloituksia varastossa.



Pyrkijä moottorit
Kuluttavat mitättömän vähän polttoainetta ja kilpailevat käyttö-

varmuutensa puolesta ensimmäisinä. Kaikki käyttäjät kiittävät

moottoreitamme.
Kaikki Pyrkijä-moottorit käyvät myös raakaöljyllä, ja mikä ila-

huttavinta, kulutuksen rahallinen hinta on mitättömän pieni. Uuden
menetelmämme avulla käyvät moottorimme raakaöljyllä ehdottoman
varmasti, äänettömästi ja nokeamatta.

Moottoriemme valmistus perustuu tarkkoihin laskelmiin ja pitkä-
aikaiseen kokemukseen. Valmistuksessa olemme ennenkaikkea sil-
mälläpitäneet, että räjähdystila on tarkka ja että laakerien pituudet
sekä liikkuvien osien liikuntapinnat ovat melkein kaksinkertaiset las-
kelmiin nähden. Rasvaus moottoreissamme on roiskejärjestelmää,
jossa kampi ja kämmen päässä oleva kauha roiskivat rasvaa ym-

päri kampihuonetta, missä säiliöt yhtämittaa täyttyvät rasvalla ja
johtavat laakereihin. Tämä rasvausjärjestelmä on osoittautunut
erittäin tehokkaaksi.

Yksinkertainen vahva rakenne joka ei joudu epäkuntoon.



Pyrkijä
moottorien
mittasuhteet
ja

hinnat:
1

syl.

1

syl.

2

syl.

3—4
hv.

5—6
hv.

7—B
hv.

Sylinterin
läpimitta

95
mm
120
mm
95

mm

Iskun
pituus

120
mm
140
mm
120
mm

Normaalikierrosluku

700—800
600—700
700—800

Kulutus
raakaöljyä

tunnissa

IV*
1-

2

1.

3
1.

Paino,
akseleineen
ja

potkureineen

85
kg.

160
kg.

160
kg.

Sopiva
potkuri,
3

siipinen

,3
/h"

16
/i6"

15
/is"

Hinnat: Moottorien
mukana

seuraa
potkuri,
avaimet,

rasva-sekä

ryyppykannu. „Kipinä”
magneetolla

4,000;

4,500:

8,000;

„Bosch”
nykäisykytkin
magneetolla

4,300:

4,800:

8,350:

Lisätarpeet
ilman
säiliöitä
ja

äänenvaimentajaa
300:

350:

350:

Äänenvaimentajat

50:—
65:

—
50;

Takaisinottokytkin
„Paragon”

mallia

1,100:

—
1,300:

Vapaakytkin
ilman

takaisinottolaitosta
450:

550:



Toimitusehdot:

Tavarat lähetetään tilattaessa vapaana rautatieasemalle ja

laivalaitureille Turussa, ja meidän vastuumme loppuu kun

rahtikirja on allekirjoitettu.

Jos tavara matkalla vahingoittuu niin me emme siitä vastaa,
vaan on vahinko heti ilmoitettava rautatieviranomaisten har-

kittavaksi.

Tilaajan on annettava tarkka lähetysosoite ja jos tavara ei

tule perille huonon osoitteen vuoksi vastaa tilaaja vahingosta.

Muistutukset tavaran suhteen on tehtävä viimeistään 8 päi-
vän kuluessa laskupäivästä.

Maksu tavaroista on % tilauksen mukana, loppu jälkivaati-

muksella. Tunnetuille vanhoille ostajillemme annamme 30

p:vän maksuajan.

Maksettaessa etukäteen ennenkuin tavara lähetetään, myön-

netään 3 % kassa-alennus, muuten ei mitään kassa-alennusta

anneta.



NETTOHINNAT
9 jälleenmyyjille 7938

POLKUPYÖRÄT Miesten Naisten

Pyrkijä Extra 1,120; — 1,170:
Pyrkijä Prima 990: 1,040;
Pyrkijä nuorison 990: 1,040:
Pyry 810: 860:
Retkeily Koriste 1,275: — 1,350:

„ Tavallinen 1,050: — 1,100;
„ Kilpa 950; 1,000:

Iskupyöriä 775: 825:

Tavarapyörät
2 pyöräinen 1,450: >—

3 „ 2,400:

Kevytmoottoripyörät
Alle 50 kg. painoiset 4,800:

Lisähintoja erikoisvarusteista:
Jousihaarukka + 115:
Pallovarust. pyöristä + 65:.
Eri värisistä + 50:

VENEMOOTTORIT
Jälleenmyynnissä annetaan 5 % alennus.

KILPA-AJORATTAAT
Hinta 1,700:
Pyörät, pari 475:
Päällikumi 28"X2" 75:
Sisäkumi 28" X2" 14:50
Napa, kpl 79:25
Puolat, kpl —: 75
Vanteet, kpl 42: 50

RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ
Turku.

Irroitetaan
tästä.

1938





TAKUU
Pyrkijä polkupyörissä taataan runko
ja kumirenkaat ajokaudeksi aine- ja
työvirheistä (ei retkeilypyöriä).

Takuukorjauksissa korjataan maksut-
tomasti kaikki virheet, jotka johtuvat
aine ja työvioista. Takuukorjauksissa
on pyörä kokonaisuudessaan lähetet-
tävä tehtaallemme rahtivapaasti ja
liitettävä mukaan lähettäjän osoite
sekä kirjallinen selostus vioista. Ta-
kauksen my öntämisen ehtona on, että
pyöriä hoidetaan jarasvataan asialli-
sesti. Muualla tehdyistä korjauksista
emme vastaa.

PYRKIJÄ RUNKO JA NOKIA
RENKAAT OVAT HYVÄN

PYÖRÄN TUNNUSMERKIT



Alkuperä

PYRKIJÄ
polkupuotä

on omistajansa suosikki.

Kevyt, siro, luja aina kunnossa.

Ostakaa aina laatutavaraa, säästytte silloin
harmilta, se tujee myös ajan pitkään halvimmaksi


