
Avaimet:

jakoavain
keskiönavain
nippa-avain
polkimenavain
reikäavain.

Emalivärit:
kiiltolakka
pohjaväri.

Etuhaarukan osat:

haarukka tuppi
kaulaputki
kyhä (haarukkakruunu)

tupen alapää.

Heijastimet (kissansilmät).

Istuimet.

Istuimen kannattimen

ruuvi.

Istuimen kannattimet.

Istuimen osat:

pingoitusjousi
pumppujousi
pystyjousi

siltakisko.

Istuimen peitteet:
kankaiset

etu jousi
eturuuvi
jousiruuvi

pehmustetut.

lukko

Kellot.

Keskiöt.

Keskiön osat:

akseli
kampi
kartio
ketjupyörä
kiila
kuulapesä
laatta

lukon ruuvi
niitti

päätemutteri
tomusuojus
vastamutteri.

Ketjut.

Ketjunkiristimet.

Ketjun osat:

liitin

Polkupyöränosien suomenkielinen
nimikkeistö.

Suomen Polkupyörätukkukauppiaitten Yhdistyksen vahvistama.

selkärauta (tukirauta)

siltajousi
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liitinjousi
nivel
ruuvi.

Ketjurattaat.

Ketjunsuojat.

Kuulat.

Kuulakehät:
kuulineen.

Kädensijat.

La hkee np i t.i.me t.

Laukut.

Navat (rummut)

Lokasuojukset:
etu-

etu-

sivulevyin

taka-

taka-

kLokasuojuksen
m e t.

Navan osat:

Anna 11 i-

Lokasuojuksen
k e e t.

Lukot:

k

ketju.

3 jarrukartio
4 vetäjä

kirjain-

Lyhdyt:

i i n n i k-

dynamo■
karbiidi'
paristo-

Lyhdyn osat:
dynamo
johto
lasi
mykiölasi (linssi)

paristo
polttimo:

karbiidi'
sähkö-

5 kuulakehä
6 akseli
7 ketjuratas

11 jarru

13 jarrujousi

17 mutteri

18 jarruvarsi

21 ruuvi

Lyhdynpitimet.

Matkamittarit.

22 mutteri

77 laatta
78 jarruvarsi

Merkinantolait teet:

83 jarru

86 rulla
87 ketjuratas

suunnanosoittaja.

Rotax-vapaanavan osat:
No 18/2 kaksoiskartio

8 vastamutteri
9 tomusuojus, iso

10 „
, pieni

12 tomusuojus, pienin

14 hammaskartiojousi
15 pieni kartio
16 kuulakehä, pieni

19 jarruvarren kiinnike
20 mutterilaatta

23 kuperalaatta

24 kartion rengas.

Torpedo-vapaanavan osat:

No 74 jarruvarren kiinnike
76 vastamutteri
76 a kuperalaatta

79 laajennuskartio
80 tomusuojus, pieni

81 kuulakehä, iso

84 jarrukartio
85 rullapidin

88 vetäjä (kierreosa)

89 tomusuojus, iso
90 vastamutteri
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91 akseli
91 c kartio
93 mutteri.

N.D.-vapaanavan osat:

A. No 2 vetäjä
3 hammaskartio
4 akseli
5 kiristysmutteri
6 jarrukartio
7 pienikartio
8 jarru

8 b ylisuuruus
9 rihlalaatta

10 jarruvarsi
11 jarruvarren kiinnike
12 jousi
13 mutteri
14 kuperalaatta

15 laatta
16 kuulakehä, iso

3 kuulakehä
4 a laatta

20 „ , pieni

Mundus-vapaanavan osat:

No 2 vetäjä
3 hammaskartio
4 „ -jousi

10 hammaskartio
11 vetäjä

5 jarru
6 iso kartio

7 akseli
8 tomusuojus, pieni
9

„
, iso

10
„

, pienin

11 pieni kartio
12 kuulakehä, iso
13

„
, pieni

14 mutteri
15 astuintappi
16 ketjuratas
17 kiristysmutteri

18 jarruvarsi
19 laatta

12 a pieni kartio
18 a jarrulieriö
19 vastamutteri

22 jarruvarsi

Ohjaintangot.

Ohjainkannattimet:
kulma-
suora-

laajennuskiristin
ohjainkiristin.

20 „

22

Ohjainlaakerit:

kannatinkiristin
kartio, ylä- ja ala-
kuulapesä, ylä- ja ala
päätemutteri
välilaatta.

paikkauskumi
paikkausrasia
kumiliima.

Komet-vapaanavan, malli 1932, osat:

Polkimet.
Polkimen osat:

akseli

kartio
kumi

laatta
levy
mutteri
puikko
tomusuojus
varvaskoukku.

No 1 a akseli
2 a pieni mutteri

2 e tomusuojus, pieni
2 c laatta

6 jarrulamelli, kupar
7 „ , teräks
9 a kytkin

25 „ -kiinnike

Ohjaimet (ohjaintanko ja
-kannatin).

Ohjainkannattimen osat:

Paikkaustarvikkeet:
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Pumput.

Pumpun osat:
letku
nippa.

Puolat:

nipat
nippalevyt.

Pyörätuet

Renkaat:
ulkorengas:

laippareunainen
lankareunainen
matalapaine-

sisärengas.

Rungot.

Rungon osat:

alaputki
etupää ja etupään muhvi
keskiömuhvi
pystyputki

runkokehä (r. ilman etu- ja
takahaarukkaa)

Tavaratelineet.

Työkalut:

katso avaimet
juotoslamppu

runkokaplas (-silta)

takahaarukka:
ylä- ja alaputket
silta
kenkä

yläputki.

kierre-
pihdit
ruuvitaltta

Vanteet:
laippareuna-
lankareuna-
kaksinkertainen.

Vannenauhat.

Vapaarattaat.

Venttiilit.

Venttiilikumi.

Venttiilin osat:

hattu
juurimutteri
tulppa
tulppamutteri.

öljyt.

öljykannut.

Helsinki 1935. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Ruuvit ja mutterit.

Suojusverkot (hameverkot)

Suojusverkon kolmiot.


