"ILO^-pyörä
on etupäässä tarkoitettu tyydyttämään niitä pyöräilijöitä, jotka haluavat suomalais-mallisen pyörän halpaan hintaan.
Tämä pyörä on valmistettu valituista ulkolaisista osista, minkävuoksi se taataan todella kestävänä ja helppokulkuisena ~joka miehen
pyöränä".

Takuu: Vuoden valmistetakuu myönnetään.
Runko on valmistettu I" ja V/g" teräsputkesta, 56 cm. korkea. Liitokset
ovat hitsatut sisävahvistuksilla.
Keskiö: Fauber-mallia, halutun suuruisella ketjupyörällä.
Etuhaarukka: kaarevalla kruunulla, sekä vahvistettu.
Vanteet: terästä, vahvistetulla pohjalla.
Takarumpu; parasta engl. B & W-merkkiä.
Polkimet: engl. tuotetta, 4-os. kumeilla varustetut.
Ohjaustanko: muutettava, käytännöllistä mallia.
Satula; hyvä, pumppuvieterillä, nahkoitus vaaleaa.
Renkaat: parhaat engl., tunnettua laatua 28X1V2"Ulkomuoto; runko, lokasuojat ja etuhaarukka mustaksi emaljoidut, ja
kiiltävät osat kokonaan pysyvästi niklatut.
Lisävarusteet: kello, pumppu kiinnikkeineen ja työkalulaukku tarpeellisine työkaluineen.
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Adler-työtä, ja sen
käytetty enemmän kuin puolivuosisatainen kokemus pyöräteollisuuden alalla. Pohjoismaissa käytetään ylipäänsä pitkää pyörämallia, mikä on huomattu
käyttöpyöränä edullisemmaksi.
Sorateillämme ja mukulakivillä lasketuilla kaduillamme on edullisempaa käyttää pidemmällä rungolla varustettua pyörää, koska silloin päästään kehittämään se voima, mikä tarvitaan ajotien ollessa huonon.
Kuten allaolevasta erittelystä käy selville, on pyörä varustettu kaikilla suomal. polkupyörälle ominaisilla osilla.
Runko: Parasta saumatonta teräsputkea, liitokset ulkopuolisilla juoteon myös

tuilla vahvistusmuhveilla, korkeus 55 cm.
Akseliväli: 122 cm.
Etuhaarukka: taivutettua rautaa, kromatut päät, erikoisen vahva.
Vanteet: Terästä, vahvistetulla uurteella.
Takarumpu:

~Komet"-merkkiä.

Keskiö: Fauber-järjestelmää, takorautaa.
Polkimet: neliosaisilla kumeilla, erikoisvalmistetta.
Ohjaustanko: muutettava, pohjoismaista mallia, kulmakantaputkella.
Satula; ~pumppuvieteri” hyvää mallia, päällystetty hyvällä nahalla.
Renkaat: parhainta eurooppalaista laatumerkkiä 28X1%".
Ulkoasu: Runko, lokasuojat ja etuhaarukka mustiksi emaljoidut, valkoisella ja sinisellä juovituksella varustetut, sekä kaikki kiiltävät osat
vahvasti kromatut.
Lisävarusteet: kello, pumppu ja työkalulaukku tarpeellisine työkaluineen.
Takuu: myönnetään vuodeksi.

HINNAT: Miestenpyörä, täydellisenä Smk. 1,175:
1,235:
Naistenpyörä,
„

„

Malli „HT”

Kevytmoottoripyörä

h

ILO m

joka on varustettu SACHS-moottorilla, tulee epäilemättä saavuttamaan
kiinnostusta pyöräilypiireissä, myöskin Suomessa.
Kuten tunnettua, on raskaiden moottoripyörien myynti sekä Skandinaaviassa että mannermaalla, ja varsinkin niiden kotimaassa Englannissa, taantunut huomattavasti. Äskettäin ilmoitettiin, että Ruotsin
suurin moottoripyörätuottaja todennäköisesti tulee lopettamaan raskaiden moottoripyörien valmistuksen, ja niiden asemasta ryhdytään
valmistamaan apumoottoreita vahvarakenteisia, tavallisia polkupyöriä
varten.
SACHS-moottorilla varustettu kevytmoottoripyörä on sikäli käytännöllinen, että siinä on onnistuneesti yhdistetty apumoottori poljettavaan pyörään. Sitä on helppo hoitaa, se on taloudellinen, sillä
on raskaan moottoripyörän kestävyys ja. siro ulkomuoto,
jotapaitsi
sillä on mukava ajaa etuhaarukan jousituksen ja suurennettujen
pyörien vuoksi.

Että tämä kevytmoottoripyörä on sopiva meidän oloissamme, on
kuluneiden vuosien aikana täydellisesti todettu koeajoissa.
Ostajapiirissämme on m. m. suomalaisia insinöörejä, joiden lausunnoista käy
selville k.o. moottorien käyttövarmuus samoinkuin se, että polttoainekulutus, jonka tehdas takaa 2/ 2 litraksi 100 km. kohti, voidaan huomattavasti vähentää. Sitäpaitsi pyörän vähäinen paino tekee rengaskulutuksen hyvin pieneksi. .
Kun tämän kevytmoottoripyörän, malli MH, paino käyttövalmiissa
kunnossa alittaa 50 kg., vapaudutaan sekä vuotuisesta verokustannuksesta että pakollisesta vakuutuksesta.

Kulkunopeus nousee
suomalaisten ostajien yhtäpitävän ilmoituksen mukaan
hyvällä ajotiellä 70 km/t., mikä nopeus vastannee
joita
niitä vaatimuksia,
tämänsuuruiselle moottoripyörälle voidaan asettaa.
Käynti on tasainen ja miellyttävä ilman korvia särkevää melua,
mikä ei sovellukaan nykyiseen ~hiljaiseen liikenteeseen".
myyntihinta on tuotannon yhtäläistytakia hyvin alhainen, erittäinkin verrattaessa sitä raskaiden
moottoripyörien hinta-asteikkoon.

misen

Malli „MH”

ERITTELY

PYÖRÄ:

Runko: erittäin vahva, saumatonta teräsputkea, kaikki liitoskohdat juotetut, ulkopuolisilla erikoisen vahvoilla liitosmuhveilla.

HINTA:

MoottoripyörätyyOhjaustanko:
liä, kumikädensijoineen, uur-

rettu.
Etuhaarukka: erikoisen vahva sekä varustettu vieterijärjestelmällä.
Kampiakseli: erikoismallinen, voimakas ja helppokäyntinen.
Pyöränkehykset:
vahvistetut täy-

,

MOOTTORI:
Järjestelmä: 2-tahtinen.
poistettavalla
Silinteri:
1-sil.,
kannella, syvät uurteet tehokasta ilmajäähdytystä varten.
Silinteritilavuus: 98 sm. 3 , iskupituus 48—56 mm.
Vaihdelaatikko:
kahdella vaihteella ynnä vapaakäynti, vaihdevipu mukavasti käden ulottuvissa.
Voimansiirto: vetoketjulla vaihdelaatikosta leveän kansilevyn
suojaamana.
Sähköistys: magneetti vauhtipyörän sisällä sekä sytytystä että
valonheittäjää varten.
Kiinnitys:
moottori on lujasti
kiinnitetty rungon kehykseen,
kuitenkin niin, että purkamisen voi helposti suorittaa.
Polttoainekulutus: noin 2/2 Itr.
100 km. kohti.
Paino: moottori kaikkine lisävarusteineen noin 18 kg.

tetyllä pohjalla.

Puolat: 3 mm. ruostevapaat.
Kumit: 2,5 tuuman halkaisijalla,
matalapainerenkaita moottoripyörätyyliä.
jarrut:
etupyörän rumpu varusohjaustantettu tehokkaalla
gosta ohjattavalla painejarrulla; lisäksi vapaapyörän rummun jarrulaite takapyörässä.
Satula: moottoripyörämallia, leveä ja mukava.

Lisävarusteet:

merkinantotorvi,

valonheittäjä, pumppu kiinnikkeineen, työkalulaukku öljykannuineen ja työkaluineen.
Ulkoasu: kaikki kiiltävät yksityiskohdat vahvasti kromatut, lomustiksi
kasuojat
ja kehys
emaljoidut valkoisella ja sinijuovituksella.
sellä

„ILO“-moottoripyörä malli „MH“

ajovalmiissa kunnossa
Smk. 5,450:
ja „ILO“ samoin malli „HT“
5,950:
ajovalmiissa kunnossa

—

—

„
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SPEED“-kevytmoottoripyörä l

on varustettu ruotsalaisen erikoistehtaan valmistamalla ensiluokkaisella pienellä apu-moottorilla.
Tämän moottorin voi asentaa mihin tavalliseen polkupyörään tahansa, edellyttäen kuitenkin, että se on vahvistettu sekä varustettu
~Novo”-mallisella takarummulla.
Moottorin asennusasento, tuottaa pyöräilijälle muunmuassa ne
edut, ettei ajaja joudu kosketuksiin moottorin lämmön, hajun ja mahdollisen öljyräiskeen kanssa.
~Speed”-moottorin ominaisuuksia:
48 mm. läpimittainen, ilmajäähdytetty silinteri, 44 mm. iskupituus ja
magneetti
72 cm. kuutiotilavuus
kehittäen iy2 hv. 2750 m/kierr.,
vauhtipyörän
rakennettu
sisään, kellukekaasuttaja, vaihdelaatikko
rakennettu kahdella itsetoimivalla vaihteella, sekä säädetty 45 km:n
tuntinopeudelle.

Polttoainekulutus on noin 2 litraa 100 kilometriltä.
Bentsiinisäiliö on asennettu heti takapyörän yläpuolelle, muodostaen samalla käytännöllisen pakettitelineen.
Koska pyörän paino moottoreineen on vain noin 36 kg., on se
verosta ja pakollisesta vakuutuksesta vapaa.
~Speed"-moottoreita toimitamme varastosta ajovalmiina ylläkuvatunlaisine pyörineen, jotka on valmistettu ensiluokkaisessa ruotsal. pyörätehtaassa, varustettuna 2" pallorenkailla, vahvistetuilla puolilla ja etuhaarukalla.
valmisteSekä pyörälle että moottorille myönnetään
takaus, (renkaita ja magneettia lukuunottamatta).

HINTA:

Pyörä ~Speed“-moottorein-

een ajovalmiina

Erikoiset painejarrut etuakselia varten
Yksinomaan „Speed“-moottori tarpeineen

Smk. 3,590;
„

„

60:
2,550:

—-

„ADLER“ kolmivaihdepyörä
Kauan on jo koeteltu konstruoida vaihdelaatikkoa myös tavalliseen
tarkoituksella tehdä mahdolliseksi pyöräily myös ylämäessä, ettei pyöräilijän tarvitsisi nousta pois ja taluttaa pyörää siinä,
missä toiset ajoneuvot kulkevat vaivatta. Sitäpaitsi auttaa vaihdelaatikko-järjestelmä tehokkaasti pyöräiltäessä vastatuuleen, joka pyöräilemiselle kenties tekee vielä suuremman haitan kuin ylämäet.
Aikaisemmissa rakenteissa on vaihdeajatus sijoitettu joko takapyöränrummun sisällä olevaan hammaskampioon
jossa pyörintä nopeus on suuri ja tila aivan mitätön,
tai rakennettu jännitekiekoilla
varustetulla vaihdettavalla käyttöketjulla, joissa hankaus maantiepölyn
takia on suuri, aiheuttaen voimanmenetyksen. Tämän takia ovat nämä laitteet vähemmän käytännössä meidän sorateillämme, jotka tässä
suhteessa muodostavat jyrkän vastakohdan ulkomaiden pintapäällystetyille viertoteille.
Adler-tehtaat, jotka ovat toimineet yli 55 vuotta, ovat laajaperäisten kokeilujen jälkeen laskeneet markkinoille vaihdepyörän, jossa vaihdelaatikko on sijoitettu keskiöön. Tämä vaihdelaatikko on rakennettu
samalla periaatteella kuin auton vaihdelaatikko, ja omaa sen edun, että
se on ehdottomasti pölytiivis. Jos toista vaihdetta käytetään ovat hammaskampiossa olevat rattaat vapaakytkinnässä, joten pyörä kulkee toisessa vaihteessa kuin tavallinen pyörä. Meidän tieoloissamme saavutetun kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että tämä vaihderakenne on
luotetuin kaikista nykyisistä pyörävaihteista.
Pyynnöstä lähetämme
mielihyvin erikois-selostusvihkosen
tästä
polkupyörään

vaihdepyörästä.

Runko: parasta saumatonta teräsputkea ulkopuolisilla vahvistusmuhveilla, korkeus 55 cm.
Vanteet: joko terästä tai kevytmetallia, vahvistettuna.
Takarumpu: ~Komet” merkkiä.
Polkimet:
Adler-tehtaan erikoisvalmistetta kumipäällysteellä, ruostevapaat, ilman jyrkkiä kulmia.
Ohjaustanko: joko suomal. tai uussaksalaista rakennetta, bakeliittikädensijoilla.

täytetyn istuimen alla

Satula:

12 kierukkavieteriä,

sekä tukivieterit parasta laatua.
Renkaat; parasta laatumerkkiä 28X1V2" tai 26X1 3/4".
Ulkoasu: runko, lokasuojat ja etuhaarukka mustiksi emaljoidut, valkoisilla ja sinisillä raidoilla, sekä ohjaustanko ja kiiltävät osat voimakkaasti kromitut.
Lisävarusteet; kello, pumppu ja työkalulaukku tarpeellisine työkaluineen.
Takuu: annetaan vuodeksi (vaihdelaatikko V 2 vuodeksi).

HINTA:

Miestenpyörä, täydellisenä Smk. 1,575:
1,650:
Naistenpyörä,
„

„

URHEILU-ILO ‘-pyörä,
,
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puoli-kilpailu mallia
Pyöräily on viime vuosien aikana saanut uutta vauhtia ja polkupyöräurheilu on tullut yhä yleisemmäksi. Tämä on aikaansaanut
sellaisen pyörämallin kysynnän, joka on enemmän kilpailumallinen kuin
tavalliset pyörät.
Ylläkuvattu pyörä omaa juuri sellaisen pyörämallin ominaisuudet,
mutta vastaa samalla tavallista maantiepyörää. Pyörä on ensiluokkaista englantilaista laatuvalmistetta.
Erittely:
Runko: parasta englantilaista saumatonta teräsputkea, 21" korkea,
ulkopuolisilla juotetuilla vahvistusmuhveilla.
Etuhaarukka: vahva, litteää mallia, pyöreää teräsputkea, varustettu

erikoisilla karaistuilla sisä-vahvikkeilla.
Vanteet: ..Endrick” erikoisvalmistetta, pinta kromittu.
~Eadie” vapaakappa, ketjuratas varustettu

Takarumpu:
paalla.

16—18 ham-

Keskiö: 6/2" poljinkammeilla ja ketjupyörä 46 hampaalla.
Polkimet: erikoiset kilpailupolkimet varvasjalustimilla sekä hihnoilla.
Ohjaustanko: muutettavaa puoliurheilutyyliä, kokonaan kromittu.
Satula: ~Mansfield” merkkiä tai vaihtoehtoisesti tavallista ~pumppuvieteri”-mallia.
Renkaat: ~Avon-Ranger” 26 Xl /»".
1
Ulkomuoto; runko, lokasuojat ja etuhaarukka sinisiksi tai kromikeltaisiksi emaljoidut, sekä kaikki kiiltävät osat niklatut ja kromitut.
Lisävarusteet: kello, pumppu ja työkalulaukku tarpeellisine työkaluineen.
Takuu: myönnetään vuodeksi.

HINTA:

Miestenpyörä

Smk. 1,450;

-

„ADLER“ kilpailupyörä
tcolmivaihde-vaihdeiaatikolla
Adler-tehtaat ovat nyttemmin laskeneet kauppaan myös kilpailupyörän, joka on vaihdelaatikolla varustettu.
Tämä pyörä on valmistettu samalla tarkkuudella, josta Adler-tehtaat ovat tunnetut.
Tämä pyörä on suurtöisestä kolmella vaihteella varustetusta vaihdelaatikosta huolimatta verrattain halpa.
Joku aika sitten eräs tunnettu kilpa-pyöräilijä, joka oli hankkinet
itselleen vaihdemenetelmällä varustetun pyörän, ilmoitti tällaisen laitteen hänen mielestään olevan suuresta merkityksestä. Adler-tehtaan
kolmivaihde-pyöriä on suomal. olosuhteissa perusteellisesti kokeiltu, ja
täyttävät ne kaikki vaatimukset.
Runko: parasta saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla välivi'stusmuhveilla, korkeus 54 cm.
Akscliväli: 113 cm.
Etuhaarukka: erikoistekoa, alhaalta enemmän kaarevaa muotoa.
Vanteet: puiset, kilpapyörämallia.
Takarumpu: ~Komet”-merkkiä, tai myös erikoista urheilumailla.
Käsijarru: vaihtoehtoisesti ainoastaan etupyörään tai molempiin pyöriin vaikuttava.
Polkimet: Kilpailumalliset, varvasjalustimilla.
Poljinvarret: 17 cm.
Ohjaustanko: alastaivutettua kilpapyörämallia, kromattu, bakeliittikä-

densijoilla.
Satula: englant. urheilumailla.
Renkaat: 27Xl Mj" tai 27X114".
Ulkomuoto: runko, etuhaarukka ja pumppu tummansinisiksi emaljoidut
valk. ja pun. juovituksella, sekä kaikki kiiltävät osat hyvin kromitut.
Lisävarusteet: kello, pumppu ja työkalulaukku tarpeellisine työkaluineen.

HINTA: täydellisenä

Smk. 2,250:

JOUSTA STAR KOI
TARPEITA JA OSIA
VARTEN TARKOITUKSIA A
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