


LÖytyy tuhansia pyöräilijöitä, jotka kayt-
tavat halpaa ja käytännöllistä polkupyörää

hyväkseen.
Nykyaikaiset polkupyörät ovat yleensä ensiluokkaista laatua

ja tunnetusti kestäviä. Sattuu kuitenkin usein, että niitä on kor-
jattava. Useimmiten on syy renkaissa, mutta muutkin osat voi-
vat vahingoittua.

Suurimman osan pienemmistä vioista voi kukin itse korjata.
Toivomme seuraavien, pyörän hoitoa, varusteita ja pienempien
vikojen korjaamista koskevien lyhyitten neuvojen, olevan hyö-
dyksi, erikoisesti vasta-alkaville.
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Polku-
pyörän
renkaat
ovat eniten alttiit kulumiselle. Joka haluaa hyötyä renkaistaan ja
välttää tarpeettomia kuluja ja turhaa vaivaa, hoitakoon renkaita
huolellisesti.

Öljy ja bensiini pilaavat kumin. Pyörää voideltaessa on varot-

tava, etteivät renkaat öljyynny.

Kumi ei siedä kuumuutta. Pyörää ei saa pitää kuumassa auringon-
paisteessa, lämpöisessä huoneessa tai uunin vieressä. Renkaat
eivät kestä myöskään pakkasta.

Kosteus vahingoittaa kumia. Pyörää ei saa säilyttää pitempää
aikaa kosteassa paikassa. Parasta on säilyttää sitä telineellä tai
ripustaa se seinälle, kankaalla päällystettyyn naulaan. Ellei pyörää
voida säilyttää tällä tavoin, on pyörien alle kuitenkin asetettava
laudan pätkä. Renkaissa on aina pidettävä ilmaa, vaikka polku-
pyörä ei olisikaan käytännössä. Kun renkaat ovat tyhjät, niin pyö-
rän oma paino painaa ne litteiksi ja vanteen reunat syöpyvät vä-
hitellen renkaisiin ja pilaavat ne käyttökelvottomiksi.

Aina kun ottaa renkaan päältä tai kun vaihtaa pyörään uuden
renkaan, on vannetta tarkastettava. Ruoste pilaa renkaan, ja van-
teen reunoissa mahdollisesti löytyvät säärmit hävittävät renkaan
sivut. Ruoste on huolellisesti poistettava tavallisella kovalla har-
jalla, tai mieluimmin teräsharjalla ja vanteen reunat pyöristet-
tävät, minkä jälkeen vanne huolellisesti lakataan.

Oikea ilmanpaine renkaissa on erinomaisen tärkeä. Korkea-
painerenkaissa täytyy olla niin paljon ilmaa, että ne ainoastaan
vähän litistyvät kuormituksen alaisina. Takapyörässä on ilmanpaine
sovitettava pyöräilijän painon mukaan.
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Tiellä oli pieni naula,
kavala ja terävä. Ville ajoi pyörällään sen yli ja naula lävisti sekä
uiko- että sisärenkaan, Mitähän Ville teki huomattuaan sen l —

Hän oli järkevä poika! Matka kotiin ei ollut pitkä, minkä takia
hän antoi naulan olla, ajoi kotiin ja korjasi renkaan siellä.

Siis: Kun saa naulan renkaaseen ja sattuu olemaan lähellä kotia,
on parasta antaa sen olla. Naula tukkii reiän niin, että ilma ai-
noastaan vähitellen voi vuotaa ulos. Tavallisesti ehtii hyvin kotiin
ennenkuin renkaat ovat tyhjät. Kotona voi sitten suorittaa kor-
jauksen. Pitemmiflä matkoilla on naula kuitenkin heti vedettävä
ulos ja rengas korjattava.

Tämä koskee kuitenkin ainoastaan »Vulst» renkaita (Continental
mallisia), jos pyörä on varustettu lankareunaisilla renkailla (suora-
syrjäiset, venymättömät), niin on naula heti poistettava ja rengas
korjattava. Tyhjä lankareunainen rengas voi nimittäin luistaa
vanteella ja naula repiä sisärenkaan käyttökelvottomaksi.

Usein sattuu, ettei heti huomaa naulaa, vaan ajaa huoleti edel-
leen. Ilma vuotaa vähitellen renkaasta ja ennenkuin sen huomaa
on tullut ajettua jonkun matkaa tyhjällä renkaalla. Silloin on naula
tavallisesti jo tunkeutunut vanteeseen saakka ja lävälssyt sisä-
renkaan kahdesta kohdasta. Eliel tätä heti huomaa, vaan korjaa
ainoastaan toisen reiän, on rengas ajan kuluttua taas tyhjä, ja on
uudelleen ryhdyttävä korjaamaan toista reikää. Siis: Sisärengasta
on huolellisesti tutkittava, niin että kaikki reiät tulevat samalla
korjatuiksi.

Pyörää ei saa taluttaakaan pitempää matkaa tyhjällä renkaalla.
Jo sen oma paino painaa renkaan litteäksi, ja vanteen reunat va-
hingoittavat kangaskerroksia.

I{un
lasinsirpaleet

rikkovat renkaan, on se vietävä korjaamoon korjattavaksi. Pi-
temmillä matkoilla on sen takia vararenkaan aina oltava mukana.
Hätätilassa voidaan tällainen vika tilapäisesti korjata asettamalla
sisärenkaan ja ulkorenkaan väliin kumipala (sellaisiasaa ostaa polku-
pyöräkaupoista), hätätilassa kelpaa esim. pala vanhasta renkaas-
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takin. Paikan tulee olla siksi suuri, että se joka puolelta ulottuu
pari cm. repeämän tai reiän ulkopuolelle. Myös voi kiertää eristys-
nauhaa vahingoittuneen paikan ympärille. Tällä tavoin tilapäisesti
korjattu reikä suurenee kuitenkin ajettaessa, niin että ulko-
réngas voi pilaantua niin pahoin, ettei sitä korjaamossakaan enää
voida korjata. Päivällä voi aina väistää lasinsirpaleita, mutta pi-
meässä ilman valaistusta tai huonolla valaistuksella voi helposti
joutua niitten uhriksi. Parasta on varustaa pyöränsä mainiolla
BOSCH sähkövalaistuksella, niin välttää tällaista harmia ja turhia
kuluja.

Venttiilikum issa

Usein tulee ajatelleeksi sitä vasta kun jo on ottanut renkaan irti
pyörästä ja turhaan hakenut reikää siitä. Vasta tällöin ryhdytään
tarkastamaan venttiiliä ja korjataan vika asettamalla siihen uuden
venttiilikumln, jonka jälkeen rengas uudelleen asennetaan. Turhaa
työtä, jonka olisi välttänyt tarkastamalla ensiksi venttiiliä. Siis:
Jos huomaa, että ilma vähitellen vuotaa renkaasta, eikä näe siinä
naulanreikää tai muuta vikaa, on venttiili ensiksi tarkastettava.
Venttiilin tulppa ruuvataan irti, ja kostutettu sormi asetetaan
venttiilirciän päälle. Jos siihen ilmestyy ilmakuplia, on venttiili-
kumissa vika.

voi olla vika!

Pitemmän aikaa
käytettyä sisärengasta
on silloin tällöin tarkastettava. Rengasta venytetään jostakin koh-
dasta, ja jos se näyttää haperalta tai pinnalle ilmestyy pieniä naar-
muja, on parasta heittää se pois. Tällainen hapera sisärengas voi
nimittäin koska tahansa räjähtää, eikä siitä enää korjaamallakaan
saa käyttökelpoista. Eliel matkalla tällaisessa tapauksessa ole vara-
rengasta mukana, el auta muu kuin ryhtyä taluttamaan pyöräänsä,
mikä varsinkin pimeässä on kaikkea muuta kuin hauskaa. Hyvä,
jos pyörä on varustettu BOSCH polkupyörävalolla, joka pyörää
taluttaessakin antaa kirkkaan ja selvän valon.
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Ulkorenkaan päällepano tuot-
taa usein tottumattomalle vaikeuksia.

Pyöräilijä, joka pari kertaa on irroittanut renkaansa ja taasen
pannut ne päälle, on nopeasti perehtynyt tähän työhön. Niille,
jotka eivät ennen ole sitä tehneet, annamme tässä pari neuvoa.

I . Jos pyörä on varustettu Continental mallisilla renkailla,
asetetaan se polvelle, venttiilin reikä ylöspäin. Sisärengas pannaan
ulkorenkaaseen ja sen asentajan puoleinen reuna vanteelle vent-
tiilin kohdalla. Molemmin käsin puristetaan renkaan reunat yhteen
ja samalla sovitetaan venttiili reikään. Ennenkuin venttiili on upon-
nut pohjaan saakka, sovitetaan ulkorenkaan molemmat reunat
vanteeseen siten, että kun asentajan puoleinen reuna on sovitettu,
pidetään sitä kiinni vasemman käden peukalolla, kunnes myös
ulommainen reuna on sovitettu paikoilleen. Venttiili painetaan
juurta myöten reikään ja ruuvataan kiinni. Rengas on nyt van-
teessa venttiilin kohdalta. Vasen käsi pannaan vanteen ja ulko-
renkaan väliin, ja oikealla tarkastetaan että sisärengas on oikein
asetettu ulkorenkaaseen. Pyörää kierretään hitaasti ympäri, ja
rengas sovitetaan kokonaisuudessaan helposti vanteeseen. Jos
viimeinen pala tuottaa valkeuksia, nostetaan rengas sopivalla työ-
kalulla vanteen reunan yli. On tarkoin varottava, ettei sisärengas
jää laskoksille tai puristu vanteen ja ulkorenkaan reunojen väliin,
minkä huomaa siitä, että ulkorenkaaseen ilmestyy epätasaisuuksia.

2. Lankareunainen rengas on venymätön, ja sitä ei saa venyt-
tää vanteen reunojen yli. Teräslanka katkeaa helposti, mikä tekee
renkaan käyttökelvottomaksi.

Vanteen keskellä on syvennys, johon venttiilin vastakkainen
puoli renkaasta upotetaan mahdollisimman leveälti, minkä jälkeen
renkaan helposti voi nostaa vanteeseen venttiilin kohdalta. Vent-
tiili asetetaan ventti Mireikään ja ruuvataan kiinni.

Teräviä työkaluja ei saa käyttää, ne vaan vahingoittavat sisä-
rengasta. Ennenkuin renkaaseen pumpataan ilmaa, on tarkas-
tettava, ettei sisärengas ole puristunut vanteen ja ulkorenkaan
reunojen väliin. Kun puristaa ulkorenkaan sivuja yhteen, ei sisä-
rengasta saa näkyä.

Lankareunaisen ulkorenkaan sivuissa, lähellä reunaa, löytyy sel-
västi näkyvä viiva. Kun renkaaseen on pumpattu ilmaa, on tar-
kastettava, että välimatka viivan ja vanteen reunan välillä kaik-
kialla on sama. Ellei se sitä ole, on ilma laskettava ulos ja rengas
uudelleen sovitettava vanteeseen.

Helpottaakseen rengastyÖtä, voi ostaa itselleen rengasraudat ja
antaa pyöräkauppiaan tai korjaamon näyttää, mitenkä niitä on
käytettävä.
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Renkaiden korjaus!
Ennenkuin ryhtyy korjaustyöhön, on otettava laukusta tar-

vittavat työkalut ja korjaustarpeet. Polkupyörä käännetään ylös-
alaisin ja ohjaustangon alle pannaan paperia tai kangaskappale,
niin ettei niklaus vahingoituisL

Ellei näe reikää, on ensin tutkittava vuotaako venttiili. Ellei
siinä ole vikaa, on pyörä irroitettava ja sisärengas otettava ulos.
Siihen pumpataan vähän ilmaa ja se upotetaan veteen. Tällöin
ilmaisevat reiästä nousevat ilmakuplat heti vuodon. Tämän jäl-
keen merkitään reiän kohta, ja rengas kuivataan huolellisesti.
Veden puutteessa viedään pumpattu rengas korvan ohi, kunnes
kuulee mistä ilma virtaa ulos. Melkein vieläkin parempi keino
on viedä rengas silmän ohi, silmä on nimittäin hyvin herkkä ja
huomaa heti pienimmänl<in ilmavirran. Kun reiän näkee ulko-
renkaassa, ei pyörää tarvitse irroittaa. Reiän kohdalla kohotetaan
ainoastaan ulkorengasta niin paljon, että sisärengas paljastuu sen
verran, että sitä voi korjata.

Paikattavan kohdan ympä-
rys puhdistetaan hyvin, ja
kumipinta raapi taan hiukan
karkeaksi raspilla tai lasi-
paperilla. Samaten puhdis-
tetaan paikkalappu. Tämän
jälkeen sivellään paikattava
kohta ja paikkalappu kumi-
liimalla. Kun kumiliima on
kylliksi kuivunut, levitetään
paikattavaa kohtaa kädellä, ja
paikka painetaan paikalleen
ja puserretaan lujasti kiinni.

Kun ulkorenkaan kudos on
vanhingoittunut, on reiän
kohdalle liimattava kylliksi
suuri kanvastilappu.
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Lakka,

Mikkeli
ja J^romi.
Nykyään löytyy kokonaan

kromattuja pyöriä. Moni luu-
lee, ettei tällaisia pyöriä
tarvitse puhdistaa juuri la -
sinkaan, mutta se on erehdys.
Kromattua pyörää on puh-
distettava kuivalla tilkulla vä-
hintäin yhtä usein, kuin
lakattua pyörää. Huolellinen
pyöräilijä sivelee sitä sen

lisäksi kerran kuukaudessa vaseliiniin kastetulla kangaspalalla,
kuitenkin vaan ohueen.

Lakatut kehykset, vanteet ja lokasuojat puhdistetaan ja kill-
loitetaan ainoastaan kuivalla kangaspalalla. Pyörällä ajettua sateessa
ja huonoilla teillä, on se heti kotiin tultua puhdistettava loasta ja
hiekasta. Märällä sienellä pestään loka pois, mutta varovasti, sillä
hiekka saa muuten aikaan rumia naarmuja. Pesun jälkeen pyörä
kuivataan huolellisesti villatilkulla.

Olkoonpa pyörä kuinka likainen tahansa, ei sitä kuitenkaan
saa puhdistaa vettä ruiskuttamalla.

esim. navat, ketjupyörät, polkimet, puolat, ohjaustanko y.m. si-
vellään silloin tällöin ohueen, rasvaan kastetulla tilkulla.

"Nikkelöidyt osat,
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Voiko itse lakata
pyöränsä?

Ammattimiehet varottavat. Edullisinta onkin antaa polku-
pyöräkaupan tai erikoiskorjaamon suorittaa tällaiset työt. Kun
itse suorittaa lakkauksen, niin kiilto useimmiten häviää ensimäisen
pitemmän matkan jälkeen. Sitäpaitsi ei pintaa koskaan saa aivan
tasaiseksi, tomua y.m. senkaltaista tarttuu lakkaan, joka kuivut-
tuaan näyttää hyvinkin epäsiistiltä. Pienempiä parannuksia voi
kuitenkin kukin itse suorittaa. Polkupyöräkaupasta on ostettava
sopivaa lakkaa. Lakattava paikka puhdistetaan huolellisesti ruos-
teesta ja liasta ja pienellä pensselillä sivellään siihen ohut kerros
lakkaa. Ellei lakka peitä riittävästi, sivellään seuraavana
päivänä uusi kerros.

T{un lokasuojus
rämisee.

pääse siitä kiertämällä kaikki sen kiinnitysruuvit huolellisesti kiinni.
Jos ruuvit ovat kiinniruostuneet, tiputetaan niihin paloöljyä. Ellei
ole aikaa tai tilaisuutta tähän, voidaan vika tilapäisesti korjata kier-
tämällä eristysnauhaa ruuvin ympäri, mutterin ja lokasuojuksen
väliin.

Vanne kiero
tai puola poikki.

Poikkinaisen puolan takia ei tarvitse irroittaa pyörää eikä laskea
ilmaa renkaista. Uusi puola pistetään navassa olevaan reikään ja
ruuvataan nippelillä vanteeseen. On tarkastettava, että uuden
puolan jännitys on sama kuin toistenkin puolien. Puola ei saa ulot-
tua vanteen läpi. Kun puolille sattuu suurempia, vahinkoja, on
parasta viedä pyörä am matti miehille korjattavaksi.

Kieron vanteen voi korjata jännittämällä tai löysäämällä puolia.
Kun jännittää puolaa, vetäytyy vanne sille puolelle, mihin puola
on kiinnitetty napaan. Puolaa löysätessä, vetäytyy vanne vastak-
kaiselle puolelle. Vanne, joka on kiertynyt niin pahasti, että se
on tullut 8 muotoiseksi, tai joka on saanut pahoja kuhmuja, on
käyttökelvoton, ja on se vaihdettava uuteen.
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Navat, ketju, voitelu
Löytyy pyöräilijöitä, jotka

rauhallisesti ajavat edelleen,
vaikka selvästi kuulevat kuinka
rikkinäinen kuula rämisee laa-
kerissa. Useimmat ymmärtä-
vät kuitenkin onneksi sen ver-
ran näitä seikkoja, että he,
huomattuaan vian, heti vie-
vät pyöränsä ammattimiehille
korjattavaksi. Ei kannata itse
koettaa irroittaa ja korjata
esim. vapaanapaa ja keskiötä.
Vapaanapa on tarkkuustyötä,
jonka korjaus on jätettävä
ammattimiehelle, joka pie-
nestä maksusta korjaa sen
hyvin ja ammattitaidolla,

ja keskiötä.Sama koskee myös etunapaa

on pidettävä
verrattain höllänä.

Liiaksi kiristetty ketju venyy nopeasti ja on hyljättävä. On vaa-
rallista ajaa venynneellä ketjulla. Naputtava ääni ylämäessä tai
ketjun irtaantuminen alamäessä ovat selviä merkkejä sen veny-
misestä.

Suunnilleen joka toinen kuukausi on ketjua puhdistettava. Se
pannaan yöksi paloöljyllä täytettyyn astiaan. Seuraavana aamuna
se kuivataan ja upotetaan sen jälkeen lämmitettyyn öljyyn, missä
se saa olla pari minuuttia. Silloin on öljy jo tunkeutunut joka osaan.
Ennen paikoilleen asettamista on se kevyesti kuivattava.

useinon polkupyörää voideltava?
Aina ennen pitempää matkaa on vapaa-

napaa ja etupyörää voideltava. Keskiötä on
voideltava kunnollisesti vähintäin kerran
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kuukaudessa. Öljykupelssa mahdollisesti löytyvä ika on huo-
lellisesti poistettava esim. neulalla. Likaa ja hiekkaa ei mitenkään
saa tunkeutua laakereihin. öljykuppien kannet ovat aina pidet-
tävä kiinni. Myös BOSCH valonheittäjät vaativat silloin tällöin
voitelua.

Mitä
kaikkea
on pidet-
tävä työkalulaukussa?

On hyvinkin harmillista, ellei pitemmällä matkalla työkalujen
puutteessa voi korjata sattuneita vikoja. Varmuuden vuoksi on
laukussa aina pidettävä:

1) korjausrasia, joka sisältää kumipaikkoja, kumiliimaa, pala kan-
vastikangasta, raspi tai lasipaperia,

2) jakoavaimet,
3) ruuvitaltat,
4) rengasraudat (lankareunaisia renkaita varten)

Pitemmillä matkoilla on tämän lisäksi oltava mukana:
s)* puhdistustllkku (siihen käärittynä öljy kannu)
6) rulla eristysnauhaa,
7) lankaa,
8) varalamppu BOSCH valonheittäjää varten.

Lisäksi luonnollisesti myös ilmapumppu.
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Polku-
pyörä-
valaistus
on hyvinkin tärkeä seikka.
Valitettavasti eivät kaikki pyö-
räilijät vielä käsitä kuinka tär-
keä hyvä valaistus on, ja asetta-
vat täten pimeässä ajaessaan
sekä itsensä että muut tiellä

liikkuvat tapaturmille alttiiksi. Aikaisemmin löytyi ainoastaan
paloöljy- ja karbiid i lyhtyjä, ja ymmärtäähän hyvin, että moni
karttoi näitä pahanhajuisia ja monimutkaisia laitteita. Nykyään
saa kaikkialla halvalla erinomaisen BOSCH-pyÖravalon. Jokaisen
pyöräilijän olisi edistettävä liikenneturvallisuutta varustamalla
pyöränsä ajanmukaisella, hyvällä valaistuksella.

Valonheittäjä on
asetettava niin,

että valokartion korkeus maasta 10 metrin etäisyydellä on puolet
itse valonheittäjän etäisyydestä maasta. Sovittaminen tapahtuu
asettamalla pyörä 10 metrin päähän vaaleasta seinästä ja suuntaa-
malla valo seinää kohti. Valonheittäjän etäisyys maasta mitataan,
se on suunnilleen 80 cm. Toveri pitää pyörää paikallaan ja itse mit-
taatte etäisyyden maasta valokartioon, jonka selvästi näkee kirk-
kaasti valaistuna täplänä seinällä. Valokartion on siis oltava suun-
nilleen 40 cm. korkeudella maasta. Valonheittäjä on soviteltava
siksi, että, se tulee oikeaan asentoon.

Ellei valonheittäjä ole varustettu ylimääräisellä patteri valais-
tuksella, ei seinää voida valaista pyörän ollessa paikallaan. 10 met-
rin päähän seinästä vedetään maahan viiva, ja ajetaan hitaasti seinää
kohti. Maassa olevan viivan kohdalla annetaan merkki ja toveri
tarkastaa ja merkitsee samalla valokartion paikan seinällä. Tien
on oltava mahdollisimman tasainen.
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Bosch polkupyörävalaistus ei häikäise
Heijastimen molemmat puolet ovat niin

asetetut, että valo on suunnattu vaaka-
suoraan ja alaspäin. Vastaantulijoita valo
ei siis häikäise, sillä valokartio ei ole met-
rinkään korkeudella maasta, mutta itse tie
on selvästi valaistu.

J{uinka uurrettu heijastin toimii
Mitä paremmin valo hajoittuu, sitä turvallisempi ajo pimeässä.

Allaolevat kuvat osoittavat selvästi kuinka uurretulla heijastimella
varustettu ja ilman sellaista oleva valonheittäjä valaisee.

Kuva I. Valaistus
valonheittäjällä,

jossa ei ole uur-
rettua heijastinta.
Valokartio on voi-
makas, mutta sivu-
valaistus huono ja
riittämätön. Väli-
matka 3 ja 10 met-
rin etäisyydellä
pyörästä on riittä-
mättömästi valais-
tv.

Kuva 2. Valaistus
uurretulla heijas-
timella varustetulla
BOSCH valonheit-
täjällä. Ajotie on
selvästi valaistu ja
sen lisäksi hajoit-
tuu valo myös si-
vuille. Heijastetun
valon ja pyörän
edessä olevan suo-
ranaisen valon väli-
nen matka on riit-
tävästigvaiaistu.
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Bosch
Polkupyörä-
valaistus.
Dynamo WGA 6 v,

Valonheittäjä J 78 C I,
Smk 155:—

DynamoWGA, 6 v. 1.5 wattia. Päällys ja pidin mustaksi lakattu,
laakeri koppa kromattu. Vedenpitävästi kapseloitu ja varustettu
painonapilla dynamon käytäntöön ottamista varten.

Valonheittäjä J7B C I. Paraabelin muotoinen, 78 m m. lasin 0,
hopeahetjastajalla. Valonheittäjä mustaksi lakattu, kiristysrengas
kromattu. Lyhyt mustaksi lakattu pidin.
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Bosch
Polkupyörä-
valaistus.
Dynamo WGA 6 v.
Valonheittäjä TS 78
C I.
Smk. . . . 155: —

Valonheittäjä TS 78 C I. Rummunmuotoinen, 78 mm. lasin 0,
hopeaheijastajalla. Valonheittäjä mustaksi lakattu, kiristysrengas
kromattu. Varustettu katkaisijalla ja voidaan varustaa kuiva-
patterilla. Lyhyt, mustaksi lakattu pidin.
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