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JOKAMIEHEN MOOTTORIPYÖRÄ

NEW IMVCRIAC
halpa • helppohoitoinen • käytännöllinen

Suomen moottorimiehilletarjotaan uutuutena

Lukemattomia eri merkkisiä, hintaisia
ja laatuisia
moottoripyöriä tarjotaan vuosittain Suomen kansalle.
Monet näistä ovat vanhoja, tunnettuja ja arvossa-
pidettyjä moottoriväen keskuudessa, toisilla on taas
loistava maailmanmaine — kuten esim. NORTON-
merkillä. Yhteistä niille kaikille on, että niitä kehu-
taan ostajien taholta »ensiluokkaiseksi, kestäväksi,
helppohoitoiseksi ja halvaksi» moottoripyöräksi —

jokaista. Tällainen edesvastuuton kehuminen hämää
tottumattoman moottoripyörän ostajan siinä määrin,
ettei hän loppujen lopuksi osaa tarjolla olevista pyö-
ristä valita mieleisintään ja tarkoitukseensa sopivinta,
vaan tulee usein tämän edesvastuuttoman mainostuk-
sen nenästävedettäväksi.

Vain vanha, luotettava liike,
kuten esim. Oy. ARVVIDSON & Co Ab., jonka toiminta,
liikeperiaatteet ja moottorialan täydellinen tuntemus
ovat peräisin jo v:lta 1911, voi tarjota tässä suhteessa
ostajalle korvaamatonta palveluaan. Liikkeemme peri-
aatteisiin kuuluu palvella ostajaa — ei ainoastaan
moottoripyörän hänelle myydessämme, kuten mo-
net liikkeet valitettavasti tekevät — vaan myöhemmin
vuosien varrellakin. Me emme anna hetkellisen edun
sumentaa periaatetta, jonka maamme moottoriväki
jo yli 25 vuoden aikana on tullut tuntemaan: ostajaa
on palveltava hänen tehdessään vaikeaa valintaansa
moottoripyörämerkistä, häntä on autettava saamaan
juuri sellainen pyörä, joka hänelle on soveliain niin
hinnan kuin laadunkin puolesta, ja hänelle tulee taata
moitteeton, jatkuva alkuperäisten varaosien ja tarvik-
keiden saanti, vaikkapa hän käyttäisi moottoripyö-
räänsä yli kymmenen vuotta.

MOOTTORIPYÖRÄKSI». Kone täyttää kaikki keski-
hintaluokan moottoripyörälle asetetut vaatimukset:
se on lujaa työtä moottorista runkoon, se on englan-
tilaista kestävää laatutyötä, jonka vuosikymmeninen
maine niin meillä kuin muuallakin maailmassa on kai-
ken laatutyön parhain tae. NEW IMPERIAL-koneissa
on koko joukko erikoisuuksia ja ominaisuuksia, jotka
tämän hintaluokan pyörille ovat harvinaisia, — ne
selviävät rakenneselostuksista. Me emme halua em-
mekä tahdo kehua tätä pyörämerkkiä 'maailman par-
haaksi', mutta voimme kuitenkin rehellisesti sanoa,
että hintaluokassaan tämä merkki on erinomainen,
jopa useita saman hintaluokan pyöriä suhteellisesti
paljon parempikin.

joka hintansa halpuuden, laatunsa ja rakenteensa ensi-
luokkaisuuden, ominaisuuksiensa erikoisuuden vuoksi
varmasti muodostuu moottoripyörämarkkinoiden to-
delliseksi »JOKAMIEHEN MOOTTORIPYÖRÄKSI»,
joksi sen olemme ristineetkin. Me emme tahdo kehua
sitä tämän enempää, siinä suhteessa pyydämme lukijaa
tutustumaan pyörän tarkkoihin rakenneselostuksiin,
— meidän oma, varma vakaumuksemme NEW IM-
PERIAL-moottoripyöristä on, että nyt on vihdoinkin
markkinoillemme saatu moottoripyörämerkki, joka
hintansa halpuuden ja muiden erinomaisten ominai-
suuksiensa ansiosta varmasti tulee itse raivaamaan
itselleen aseman maamme eniten myytävien moottori-
pyörämerkkien keskuudessa.

NEW IMPERIAL on jokaisen »tavallisen»
moottoripyöräilijän ihannekone,

Tämä periaate on luonut liikkeemme pysyvän,
yhä laajentuvan maineen.

Tarjotessamme nyt Suomen moottoripyöristä kiin-
nostuneelle kansanosalle englantilaista merkkiä NEW
IMPERIAL, teemme sen siinä varmassa vakaumuk-
sessa, että tällä merkillä on meillä kaikki mahdol-
lisuudet muodostua todelliseksi »JOKAMIEHEN

Tutustukaa tähän moottorimerkkiin, pyytäkää
meiltä lähempää esittelyä ja koeajoa,

niin olemme varmat, että NEW IMPERIAL on juurj
TEIDÄNKIN tuleva moottoripyörämerkkinne! Ellette
taas ole tähän merkkiin tyytyväinen, vaan tahdotte
joko vieläkin halvemman tai kalliimman moottori-
pyörän itsellenne: kääntykää silloinkin puoleemme,
sillä tässä suhteessa ei liikettämme ja asiantuntemus-
tamme pysty voittamaan mikään toinen tämän alan
liike maassamme.

PÄÄEDUSTAJA
Maan ainoa täydellinen Apt*ri#Jc/\n A. Al% Helsinki, Lönnrotinkatu 7
moottorialan erikoisliike *Jj• MrWIUSOII <X V.O MD» M.p.osasto puhelin 35191

SUOMESSSA

NEW IMPERIAL, NORTON TRIUMPH y. m. moottoripyörämerkkien pääedustaja Suomessa.

Jokamiehen
Moottoripyörä
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MALLI N:o 2 3 »UNIT MINOR» 150 cc. KANSIVENTT.

PIENI, SIRO JA HALPA

Moottori: 150 ksm. kansiventtiili, silinterin läpi-
mitta 55 m/m, iskunpituus 62.5 m/m. Moottori
on Unit-yhdys rakennetta.

Vaihdelaatikko: kolmi-vaihteinen, New lmperial'in
omaa valmistetta. Käsivaihde. Kytkin monilevyi-
nen kupari-asbesti lamelleilla.

Paino 95 kg.

N» 23
UNIT MINOR-malli 150 ksm.

Kaasuttaja: AMAL, erikoisesti tätä moottoria var-
ten rakennettu. Ilmanpuhdistajalla.

Ohjaustanko: uusimallinen ohjaustanko, mustaksi
lakeerattu. Kierrettävä kaasukädensija.

Nopeus 85 km./tunn
Kulutus 1.5 Itr.

Voimansiirto: moottorista vaihdelaatikkoon tapah-
tuu äänettömien öljyssä uivien hammasrattaiden
avulla. Hammasrattaat käyvät täysin tiiviissä, van-
kassa alumiiniumi kotelossa. Vaihdelaatikosta taka-

Erikoisen käytännöllinen työssä-
käynti palveluun niin maalla kuin
kaupungissakin!

pyörään 1/2"x3/16" ketjun avulla.

Satula: parasta laatua, erikoisen joustava.

Runko: on New lmperial'in omaa rakennetta, val-
mistettu parhaasta englantilaisesta teräsputkesta
ja kulkee moottorin alta ollen täysin umpinainen.

Etuhaarukka: kuvan mukainen hyvin jousitettu.
Runsasmittaiset pultit ja niiden laakerit.

Pyörät ja renkaat: vanteet ovat parasta laatua
mustaksi lakeeratut. Vahvat, hyvin suojatut rulla-
laakerit. Renkaat DUNLOP valmistetta, edessä ja
takana 25x3.00".

Pakoputki: poisto tapahtuu yhden putken kautta,
joka on varustettu kaunismuotoisella, tehokkaalla
äänenvaimentajalla.

Jarrut: edessä 4", takana 6" erikoisen varmat ja
tehokkaat. Helposti säädettävissä.

Valot jasytytys: LUCAS 6 voltin täydelliset sytytys-
ja valolaitteet. Valonhimmentäjä kiinnitetty ohjaus-
tankoon. Amppeerimittari valaistu.

Varusteet: teräspellistä tehty, vankka, lukolla va-
rustettu työkalulaukku on sijoitettu takaloka-
suojan kannatustukiin sisältäen täydelliset erikois-
työkalut sekä voiteluruiskun. Ilmapumppu.

Poltto-ainesäiliö: on suuri, mustaksi lakeerattu
kultajuovainen, erittäin kaunismuotoinen, tila-
vuudeltaan 12 litraa.

Sähkötorvi: ensiluokkainen englantilainen 6 voltin
sähkötorvi.

Halpa
Helppohoitoinen
Käytännöllinen
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MALLI N:o 36 »STANDARD UNIT» 25 O c. c. KA N S IV.
MALLI N:o 46 »STANDARD UNIT» 350 c. c. KANSIV.

KAKSI HUOKEATA, SUHTEELLISEN VOIMAKASTA

STANDARD UNIT-malii a
N:o j6250 ksm. N:o 46 350 ksm.

Nopeus 100 km./tunn. — 110 km./tunn.
Kulutus 2,5—3 Itr. — 3—3,5 Itr.
Paino 130 kg. — 135 kg.

Suosittelemme erikoisesti henki,
loille, joiden on liikuttava paljon,
nopeasti ja halvalla!

N:o 36, 250 ksm.

Moottori: 250 ksm. kansiventtiili, silinterin läpi-
mitta 67 m/m, iskunpituus 70 m/m. Moottori on
Unit-yhdys rakennetta.

Vaihdelaatikko: neli-vaihteinen, New lmperial'in
omaa rakennetta. Käsi- tai jalkavaihteella.

Voiman siirto: moottorista vaihdelaatikkoon ta-
pahtuu äänettömien öljyssä uivien hammasrattaiden
avulla. Hammasrattaat käyvät täysin tiiviissä, van-
kassa alumiiniumi kotelossa. Vaihdelaatikosta taka-

N: o 46, 350 ksm.

pyörään 1/2"x5/16" ketjun avulla.

Pyörät ja renkaat: vanteet parasta laatua mustaksi
lakeeratut. Erikoisen vahvat rullalaakerit hyvin suo-
jatut. Edessä ja takana DUNLOP renkaat 26"x 3.25".

Jarrut: edessä 5", takana 6" erikoisen tehokkaat ja
varmat. Helposti säädettävät.

Moottori: 350 ksm. kansiventtiili moottori, silinte-
rin läpimitta 74 m/m, iskunpituus 80 m/m. Moot-
tori on Unit-yhdys rakennetta.

Vaihdelaatikko: neli-vaihteinen, New lmperial'in
omaa valmistetta. Käsi- tai jalkavaihde.

Voimansiirto: moottorista vaihdelaatikkoon tapah-
tuu äänettömien öljyssä uivien hammasrattaiden
avulla. Hammasrattaat käyvät täysin tiiviissä van-
kassa alumiiniumi kotelossa. Vaihdelaatikosta taka-
pyörään 1/2"x5/16" ketjun avulla.

Pyörät ja renkaat: vanteet ovat parasta laatua,
mustaksi lakeeratut. Erikoisen vahvat rullalaakerit.
Renkaat DUNLOP valmistetta 26"x 3.25".

Jarrut: edessä 5", takana 6" erikoisen tehokkaat
ja varmat. Helposti säädettävät.

Polttoainesäiliö: on suuri, mustaksi lakeerattu
Polttoainesäiliö: on suuri, mustaksi lakeerattu

kultajuovainen, erittäin kaunismuotoinen, tila-
vuudeltaan 16 litraa.kultajuovainen, erittäin kaunismuotoinen, tilavuu-

deltaan 15 litraa. Täydellinen rakenneselostus siv. 7.

Jokamiehen
Moottoripyörä
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MALLI N:o 76 »STANDARD UNIT» 500 cc. KANSIV

VOIMAKAS, NOPEA, KAUNIS JA KESTÄVÄ .JOKAMIEHEN"

N:o 76
STANDARD UNIT-malli

500 ksm.
Nopeus 115 km./tunn.
Kulutus 3,5 Itr.

Moottori: 500 ksm. kansiventtiili, silinterin läpi-
mitta 82 m/m, iskunpituus 94 m/m. Moottori on

Paino 145 kgr.

Työnjohtajien, maanviljelijäin, tu-

risti-retkeilijäin luotettava ja ääret-
tömän helppohoitoinen IHANNE-
kone — luokkansa paras!

Unit-yhdys rakennetta.

Vaihdelaatikko: neli-vaihteinen New ImperiaCin
omaa valmistetta. Käsi- tai jalkavaihteella.

Voimansiirto: moottorista vaihdelaatikkoon tapah-

tuu äänettömien, öljyssä uivien kaksois hammas-
rattaiden avulla. Hammasrattaat käyvät täysin
tiiviissä vankassa alumiiniumi kotelossa. Vaihde-
laatikosta takapyörään 5/8"x 1"4" ketjun avulla.

Pyörät ja renkaat: vanteet ovat parasta laatua,
mustaksi lakeeratut. Erikoisen vahvat rullalaakerit
hyvin suojatut. Renkaat DUNLOP valmistetta
26"x 3.25".

Jarrut: edessä 7", takana 1" erikoisen tehokkaat ja
varmat. Helposti säädettävät.

Polttoainesäiliö: on suuri, mustaksi lakeerattu
kultajuovainen, erittäin kaunismuotoinen, tilavuu-
deltaan 17 litraa.

Täydellinen rakenneselostus siv. 7.

Halpa
Helppohoitoinen
Käytännöllinen
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MOOTTORI »U NIT- Y H D Y $»- RAKENNE

ENSIMMÄINEN TÄYDELLINEN
UNIT-YHDYSRAKENTEINEN

Moottoripyörän moottori
Rakenne on seuraava:

Alkuperuste »Unit-yhdys» ra-
kenteessa on kampikammion ja
vaihdelaatikon valaminen yhteen
ryhmään ja seurauksena tästä
hammaspyörien käyttö etuvetoon
(s.o. moottorista vaihdelaatik-
koon), tavallisesti käytetyn ketjun
ja ketjupyörien sijasta.

Jollei Unit-yhdys rakenteella
olisi monta tärkeätä etua, ei NEW
IMPERIAL MOTORS koskaan olisi
niin moneksi vuodeksi ottanut
tätä ideaa koeteltavakseen ja pa-
rantaakseen.

Viisaana miehenä Te tietysti
haluatte tietää mitkä nämä edut
ovat ennenkuin ostatte pyörän
Tässä ne ovat:
jos moottori ja vaihdelaatikko
rakennetaan erikseen on< vält-
tämätöntä saada näiden molem-
pien kiinnitykset mahdollisimman
vankaksi jotta ajo tulisi muka-
vaksi ja ketju pysyisi oikeassa jän-
nityksessä. Nämä kiinnitykset
merkitsevät lisäpainoa tehden sitä-
paitsi rakenteen monimutkaiseksi.
Tämä taas johtuu siitä tosiseikasta,
että ajanmittaan ketjun venymi-
sen tai ketjupyörien kulumisen
takia on tehtävä korjaus. Sitä-
paitsi on etuketjut suojattava
liasta jonkunlaista suojusta käyt-
täen. — Jos käytetään Unit-yhdys
rakennetta ei tällaisia vaikeuksia
esiinny, sillä:
a) sekä kampikammio että vaih-

delaatikko on valettu yhteen
ryhmään tullen kiinnitys run-
koon kevyeksi ja yksinkertai-
seksi,

b) ei ole olemassa venyvää ketjua
tai nopeasti kuluvia ketju-
pyöriä, vaan kaksi vankkaa
pitkäikäistä hammasratasta,

c) tässä rakenteessa ei ole ajan-
mittaisia venymisen tai kulu-
misen takia esiintyviä korjaus
töitä.

jos moottori ja vaihdelaatikko
on rakennettu erikseen toisis-
taan ilmenee kuten jo sanoimme
aina ketjussa venyminen, ja tämä on korjattava. Monessa ta-
pauksessa on ketjusuojukset ensin otettava auki, vaihdelaa-
tikon kiinnityspultit löysättävä, vaihdelaatikko siirrettävä siir-
topulttia hyväksi käyttäen, vaihdelaatikon pultit taas kiinni-
tettävä, takapyörä asetettava paikoilleen niin että myös ta-
kaketju saa oikean jännityksen, koska se vaihdelaatikon siirtä-
misen takia on tullut liian löysäksi. Unit yhdysrakenne sääs-
tää Teitä kaikista näistä korjauksista, säästää rahojanne,
— sillä merkitseehän Teidänkin aikanne jotain.

Unit-yhdys rakenteen hammasrattaat toimivat öljytiiviissä
kotelossa, joka ei ole millään lailla yhdistetty koneen kiertä-
vän öljytyksen kanssa, vaan lisätään tähän öljyä erikoisen aukon
kautta.
Unit-yhdys rakenteen vankkuus sekä hammaspyörien käyttö
ketjujen ja ketjupyörien sijasta tekee mahdolliseksi siirtää ko-
neen voima vaihdelaatikkoon pienimmällä hankaushäviöllä.
Tämä tarkoittaa Teille enemmän kilometrejä litralla ja enem-
män hevosvoimia käytettäväksenne.

J oka mi eh en

Moottoripyörä
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jokamiehen TÄVnEI I IMEM D A ISClkllklC selostusja
moottoripyörien IAIUELUPIEn lIAIIEnnE takaus

SELOSTUS MALLEILLE 3 6, 46 ja 76
Moottori: kaikissa malleissa on moottori Unit-yhdys

rakennetta. (Katso läh. sivu 6.) Venttiilikoneisto,
venttiilit ja jouset ovat täydellisesti koteloidut sekä
voidellut. Öljymäärä venttiileihin on tarkalleen
säädettävissä.

Etuhaarukka: on uutta rakennetta, erikoisen vah-
voilla pulteilla ja laakereilla. Kaikissa malleissa on
ohjauksenkiristäjä sekä tehokkaat, käsin säädettä-
vät iskunvaimentajat.

öljytys: öljykierron aikaansaa mäntäpumppu, joka
on moottoriin sisäänrakennettu, ja jota käyttää
jakopuolen hammasratas. Kaikki öljykanavat ovat
valetut kampihuoneeseen ja ainoa ulkopuolinen
putki on se, jota myöten öljy syötetään kampi-
huoneesta venttiilikoneistoon ja venttiiliohjaajiin.
Missä tämä putki on yhdistetty kampihuoneeseen
on rakennettu käsin säädettävä järjestelyruuvi.

Kaasuttaja: kaikki mallit ovat varustetut AMAL
kaasuttajalla, joka on kiinnitetty laipalla silinteriin.

Pakoputket: kaikissa malleissa on kaksi pakoputkea,
jotka ovat mutterilla kiinnitetyt silinteriin. Put-
ket ovat vedetyt mahdollisimman lähelle konetta,
ollen jalkatukirautojen sisäpuolella. Äänenvaimen-
tajat ovat erikoisen kaunismuotoiset ja tehokkaat.

Runko: on hyvin tukeva kulkien moottorin alta ja
ollen siis umpinainen. Takajalkatukia varten on
runkoon tehty erikoiset »korvat». Kannatusnoja
sekä etu- että takapyörälle.

Ohjaustanko: uutta muotoa. Kromioitu. Pitkät
etujarru- ja kytkinvivut. Ohjaustanko on sää-
dettävissä.

TAKUU

Lokasuojat: ovat erittäin tehokkaat, 1" leveät ja
varustetut lokauurteilla.

Jalkatuet: erittäin tukevat ja säädettävissä antaen
eri ajajille aina mukavimman ajo-asennon.

VAKUUTAMME, että NEW IMPERIAL moottori-
pyörät ovat valmistetut tekniikan uusimpien peri-
aatteitten mukaan ja että ne ovat tehdyt parhaasta
mahdollisesta raaka-aineesta huolellisen valvonnan
alaisina.

Lakeeraus: kaikissa Standard-Unit malleissa on
musta säiliö ja lokasuojat ovat koristetut kultavii-
voilla.

Varusteet: Lucas 6 voltin täydelliset valolaitteet,
8" valonheittäjällä. Himmentäjä kiinnitetty ohjaus-
tankoon. Amppeerimittari valaistu. Ensiluokkainen
englantilainen sähkötorvi. Ilmapumppu. Teräs-
pellistä valmistettu tukeva lukolla varustettu työ-
kalulaukku on kiinnitetty takalokasuojan kannatus-
tukiin, sisältää täydelliset erikoistyökalut sekä
voiteluruiskun.

SUOSTUMME, kuuden kuukauden aikana toimitus-
päivästä lukien, korvaamaan uudella tai korjaamaan
jokaisen rikkimenneen osan, jos osa on särkynyt
aineen huonouden tai työn virheellisyyden takia.
Käytämme samalla tilaisuutta mainitaksemme, että
moottoripyörät usein jätetään hoidotta tai hoidetaan
joko vaillinaisesti tai virheellisesti, jolloin näistä
johtunut kuluminen tai muun syyn aiheuttama rik-
koutuminen voi esiintyä. Tällaisia särkyneitä osia ei
takuumme koske.

että hän haluaa sen korjattavaksi tai korvattavaksi
uudella. Samalla on kirjallisesti ilmoitettava keneen
numero sekä tehtävä ilmoitus ostoajasta. Palautus-
kulut suorittaa aina omistaja tai tilaaja. Jos muita
osia kuin rikkinäinen lähetetään meille ja rikkinäisen
osan erilleen ottaminen tulee kysymykseen, veloi-
tamme erikseen sellaisen osan purkamisesta johtu-
vasta työstä. Ellei yllämainittuja ohjeita seurata,
jäävät osat tänne omistajan vastuulle emmekä toimita
niitä edelleen. Takaamme ainoastaan sellaisen pyö-
rän, joka on ostettu joko meiltä suoraan tai valtuut-
tamiltamme asiamiehiltä.

EMME TAKAA: sellaisiaosia, joita ei NEW IMPERIAL
TEHDAS itse ole valmistanut, kuten magneettoja,
renkaita, kaasuttajia, istuimia, ketjuja, lamppuja
y. m. ja koskee takuumme mainituita osia ainoastaan
sikäli kuin asianom. valmistaja sellaisesta tak. myöntää.TAKUUMME EHDOT: Kun pyörässänne on rik-

kinäinen tai virheellinen osa, on se lähetettävä meille
rahti- tai postivapaasti, selvällä osotteella, jolloin
osan yhteydessä tulee seurata ilmoitus omistajalta,

EMME TAKAA: korjauksia, joita on suorittanut
vieras korjauspaja.

O.Y. ARVVIDSON & Co A.B. Helsinki, Lönnrotinkatu 7

Halpa
Helppohoitoinen
Käytännöllinen
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MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ
jokapäiväisessä elämässä

Moottoripyörä on jokamiehen auto,

maalla ja kaupungissa.
on moottoripyörä toimessaan apuna. Lukemattomiin
eri tarkoituksiin ja tehtäviin soveltuu moottoripyörä
käytettäväksi niin maalla kuin kaupungissakin.

jolla yksi tai kaksi henkilöä — jossakin tapauksessa,
kuten sivuvaunua käytettäessä useampikin — pääsee
liikkumaan poikkeuksellisen halvalla, nopeasti ja
huonoillakin teillä. Me voimme väittää — ja väit-
teemme perustuu 15-vuotiseen tämän alan koke-
mukseen — ettei moottoripyörää voita mikään toinen
kulkuneuvo silloin, kun on kysymys liikennöinnistä
edellä määriteltyjen vaatimuksien puitteissa. Vaikka
autot vuosi vuodelta ovatkin tulleet yhä yleisimmiksi,
yhä halvemmiksi ja kansanomaisemmiksi, yhä täy-
dellisemmiksi, tarvitaan moottoripyöriä silti edel-
leenkin. Kokemus viimevuosilta osoittaa kiistat-
tomasti, että moottoripyörien täydellinen rene-
sanssi on tulossa, huolimatta autokannan voimak-
kaasta kilpailusta.

Moottoripyörä on helppohoitoinen.

Moottoripyörä on halvin kulkuneuvo!
Tämä väitteemme tuntuu rohkealta, jopa jostakin

ehkä perusteettomaltakin, kun tietää, miten yleisiksi
polkupyörät ovat viime aikoina käyneet. Mutta sit-
tenkin — moottoripyörä on ja pysyy halvimpana
nykyajan kulkuneuvona, olipa kysymys sitten lyhem-
mistä tai pidemmistä sillä suoritettavista matkoista.
Jo ajan säästö merkitsee nykyaikaiselle liikennöijälle
paljon — moottoripyörä on nopea! Silloin kun polku-
pyöräilijä saavuttaa 'koneellaan' korkeintaan 45 km/t.
keskinopeuden ja senkin lyhyellä matkalla, voi moot-
toripyöräilijä vaivattomasti päiväkauden ajaa 60 km/t.
keskinopeudella! Moottoripyörä »syö», so. kulut-
taa, vähän. Esim. 500 cc. kansiventtiilimoottori-
pyörä kuluttaa 100km matkalla n. 3,5—4 Itr. bensiiniä,a 3:15=11: 12:60 mk. 150 cc. moottori-
pyörän kulutus 100 km:llä on vain 1,5 Itr. a 3:15=
4:75 mk! Matka-aikaan kuluu 1,5—2 t. Polku-
pyörällä saman matkan tekeminen veisi aikaa 3—4
tuntiin, bussilla 2,5 t. (maksu —: 50 p. km!). Soolo-
moottoripyörälläkin pääsee helposti kaksi henkilöä
matkustamaan, joten moottoripyörän edullisuus kas-
vaa vielä puolella!

Moottoripyörä on ihmeen helppohoitoinen. Niiden
nykyinen rakenne on vuosikymmenien käytännöllisten
ja kilpailukokemusten ansiosta yksinkertainen, luja
ja helppohoitoinen. Ne eivät vaadi monipuolista
moottorin teknillistä tuntemusta kuten autot. Moot-
tori on tavattoman yksinkertainen avata, puhdistaa
ja hoitaa. Moottoripyörän yksinkertaisesta raken-
teesta johtuu, että ne ovat lujia. Tuhansien ajokilo-
metrien ainoa edellytys on, että moottori on saanut
pienen annoksen hyvää öljyä.

Moottoripyörä palvelee uskollisesti
omistajaansa kesät, talvet,
se on »vähään tyytyväinen», aina aulis palvelukseen,
kuljetukseen. Moottoripyörän ohjauksen ja hoidon
oppii puolessa päivässä, koneen hoidon ja pienempien
korjauksien teon voi tehdä itse. Monella ihmisellä,
varsinkin vanhemmalla, on sellainen luulo, ettei
hänestä tulee milloinkaan moottoripyörän mekanis-
min tuntijaa tai ajotaitoista. Kokemus on kuitenkin
osoittanut, että polkupyöräilytaitoinen henkilö voi
ajaa myöskin moottoripyörää, niin yksinkertaista se
todellisuudessa on! Pääasia moottoripyöräilyssä ei
suinkaan ole mahdollisimman suuren ajonopeuden
saavuttaminen, vaikka nopeus onkin hyvä, — pääasia
on 100-prosenttisen ajovarmuuden omaaminen.

Moottoripyörä on edullisin kulkuneuvo
maanviljelijöille, työnjohtajille,
pitkämatkaisille työläisille.

Tutkikaa tätä luetteloa uudelleen ja harkitkaa,
ettekö TEKIN tarvitse moottoripyörää?

— mainitaksemme vain muutamia moottoripyörän
käyttäjien suuresta armeijasta. Jos oletamme
hankittavaksi moottoripyörä jokaiseen maamme keski-
kokoiseen maalaistaloon, tietäisi tämä suurta etua
näille taloille monessakin mielessä: sitä voisivat käyt-
tää rinnan isäntä käydessään kylällä ja kaupungissa
asioillaan, pojat urheilutarkoituksiin ja pidempiin
retkeilyihin, se palvelisi tasapuolisesti hyöty- ja huvi-
näkökohtia. Pitkämatkainen työläinen pääsee moot-
toripyörällä nopeasti kauempaakin maaseudulta työ-
paikalleen tehtaaseen tai liikkeeseen kaupungissa.
Työnjohtaja voi hoitaa laajaakin työmaata jos hänellä

Moottoripyörää hankittaessa ei suinkaan tarvita
suuria pääomia, kuten autonostossa tarvitaan. Muu-
tama tuhat riittää hyvin. Moottoripyörät ovat tällä
kertaa niin halpoja, etteivät ne milloinkaan ole olleet
näin halpoja. Olette mahdollisesti joskus ajatellut
auton hankkimista, mutta varanne ovat olleet esteenä
toivomuksenne toteuttamiselle. Miksette tällöin
hankkisi itsellenne auton sijaan moottoripyörää, joka
maksaa vain 1/5 osan autonhinnasta, joka kuluttaa
vain 1/10 osan autonkulutuksesta, mutta joka siitä
huolimatta tekee Teidät täysin riippumattomaksi vai-
valoisesta ja hankalasta linja-autojen jonottamisesta,
junista, — riippumattomaksi aikatauluista ja ajoista,
välimatkoista ja etäisyyksistä. Harkitkaapa kerran
vielä tarkoin,

eikö moottoripyörän hankkiminen rat-
kaise Teidänkin kohdaltanne henkilö-
kohtaisen liikenteen pulmaa?

Kääntykää silloin puoleemme, sillä liikkeemme pal-
velee Teitä auliisti niin neuvoin, ohjein kuin käytän-
nöllisin toimenpiteinkin. Koko 15-vuotinen toimin-
tamme ja kokemuksemme on tällöin Teidän käy-
tettävissänne!
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