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Archimedes-Ulkolaitamoottoreita
The Raleigh Cycle Co. Ltd.-Nottingham ANTINKATU 7

Raleigh-Moottoripyöriä

Etablissement Sim-Sveitsi
Mäntiä, Männänrenkaita, Venttiilejä;

valmiina sekä aineina

Myymme sitäpaitsi varastosta:
Schebler Kaasuttajia, Lodge sytytystulppia

Kaikkia moottorialaan kuuluvia tarpeita

kunnioittaen

PUHELIN 36 439
36500

Omaamme arv/, kirjeenne ja ilmoitamme koht. lähettäneemme ohellisena luettelomme
RALEIGH moottoripyöristä, josta selvinnee erittely sekä hinnat.

Selitykseksi mainitsemme, että olemme myyneet jo 6 ajokautta RALEIGH moottoripyörää
Suomessa ja ovat asiakkaamme ottaneet sen vastaan mitä suurimmalla mieltymyksellä. Kysyntä
on vuosi vuodelta kasvanut, ollen myynti viime vuonna yli 200 kpl. Kaikkiaan lienee RALEIGH
koneita maassamme n. 700 kpl. käytännössä.

Edellisestä johtuen olemme tilaisuudessa pitämään täydellistä VARAOSIEN VARASTOA,
jonka pitämisen välttämättömyyden ostajammekin lienevät käsittäneet, saadessaan aina varaosansa
viipymättä.

RALEIGH'n kysynnän runsaus on seuraus asiakkaittemme tyytyväisyydestä, ja on Raleighn
maine levinnyt ympäri valtakunnan. Tähän on aiheena Raleigh moottoripyörän LAATU, joka on
yksityiskohtiaan myöten huolellista ja on siihen käytetty PARASTA MAHDOLLISTA AINETTA.
Tästä myöskin johtuu, että teho on saatu niin suureksi, vaikkakin polttoaineen ja öljyn kulutus on
saatu vähenemään pienimpään mahdolliseen.

RALEIGH ei ole koettanut saada koneestaan KOROTETULLA KIERROSNOPEUDELLA
ja suurennetulla puristuksella suurinta mahdollista tehoa, sillä kokemus on osoittanut, ettei sellai-
sella koneella ole niin pitkää ikää kuin n.k. työmoottorilla tulisi olla. Raleigh moottori ei ole yli-
kuormitettu, vaan on se voimakas jakestävä työmoottori, joka kestää mitä suurimpiakin kuormituksia,
ja jolla on voimaa yli tarpeen, joten ajo on mitä epätasaisimmallakin tiellä vaivatonta.

Jos Te haluatte erikoisen nopean mallin, valitkaa silloin urheilu-mallinen. Tätäkin voi aivan
hyvin käyttää maantiekoneena.

Olemme jättäneet »Aikaisempien ostajien todistukset» pois, koska on nykyään helppo tavata
Raleigh'n omistajia, joilta saa suosituksia, semminkin kun merkkiä jo on melkeinpä joka paikassa.

Tahdomme erikseen kiinnittää huomioonne, että valitessanne moottoripyörää, ottaisitte sel-
vän voimamäärästä — kierrosnopeuden yhteydessä verrattuna kuutiosisältöön. 250 cm3 moottorin
teho esim. on täydelleen riippuvainen kierrosnopeudesta ja puristuksen suuruudesta. Mitä suu-
rempia nopeus ja puristus ovat sitä pikemmin kuluu moottori. Tästä johtuu myöskin ilmoitet-
tujen hevosvoimamäärien suuret eroavaisuudet, samalle kuutiomäärälle laskettuna.

Toivoen Teidän valinnassanne päätyvän siihen merkkiin, joka antanee Teille suurimmat
vakuudet ja josta Te tiedätte myyjän antavan suurimman takuun myöskin varaosien saannin muo-
dossa, jäämme odottamaan arv/, tilaustanne merkiten
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