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Oikeus rakenteen muutoksiin varataan

RADCO-moottoripyörät ovat valmistetut tunnetulla eng-
lantilaisella perinpohjaisuudella ja huolella sekä tehdyt
parhaimmista englantilaisista aineista.

Erinomaisen rakenteensa ja suuren mäennousukykynsä
takia ovat RADCO-moottoripyörät Suomessa saavuttaneet
käyttäjiensä täydellisen suosion ja mitä parhaimmat arvostelut.

Voidaan niin ollen liioittelematta sanoa, että RADCO-
moottoripyörät toden teolla ovat tarkoitustaan vastaavia,
erittäin kestäviä ja käytännöllisiä.



3

2-vaihteinen

(Täydellinen ketjuveto).

on osoittautunut ainoaksi todella kestäväksi.

RAD CO N:o 2.

KaKsitahtinen 2x /2 Hv. moottoripyörä.

KEHYS on valmistettu parhaimmasta teräsputkesta. Etu
pyörän haarukka on tunnettua Z)rew'in patenttia ja erit-
täin luja. Tällainen englantilainen etuhaarukkarakenne

MOOTTORI: kaksitahtisen RADCO-moottorin silinterin lä-
pimitta on 67 m/m, iskun pituus 70 m/m ja kuutiosisältö.
247 cm, mikä on 2 /z engl. luokitushevosvoimaa.
Tämä moottori kehittää kuitenkin lähes 3 \i hevosvoi-
maa. Tästä syystä RADCO-moottoripyörät kykenevät-
kin selviytymään vaikeista nousuista erittäin hyvin.

Moottori on pyörän kehyksessä tarpeeksi korkealla
maasta; vauhtipyörän alareunan etäisyys maasta on nim.
190 m/m. Moottorin silinterissä olevaa puristuksen vä-
hennysventtiiliä käytetään aina ja ainoastaan käyntiin-
panon helpoittamiseksi ja hoidetaan sitä ohjaustangon
vasemmassa käsikahvassa olevalla vivulla.
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kampiakselista.

se kalliimpihintaisella »Amac»-kaasuttajalla.

varustetut vielä suojuksilla.

on sitäpaitsi varustettu iskuvaimentajilla.

jarru vaikuttaa etupyörän kehään.

PAINO noin 72 kg.

BENTSIINISÄILIÖ vetää noin.7 ltr.

SYTYTYS: Vuoden 1927 RADCO N:o 2 moottoripyörä on

tilla, jota aikaisemmin on käytetty jo vuoden 1926 mal-
leissa. Magneetti saa liikkeensä suoraan moottorin

varustettu erinomaiseksi tunnetulla C. A. V.-magnee-

KAASUTTAJAAN nähden on vuoden 1927 RADCO N:o 2
moottoripyörä huomattavasti parannettu varustamalla

VOIMANSIIRTO on järjestetty täydelliseksi ketjuve-
doksi, mikä on huomattava parannus näin huokea-
hintaisessa moottoripyörässä. Sitäpaitsi ovat ketjut

VAIHDELAATIKKO on »Burman» 2-vaihteinen hankauskyt-
kimellä ja käyntiinpanopolkimella varustettu. Kytkin

PYÖRÄT ovat varustetut 24" X2 1/*" Dunlop Cord kumeilla.

JARRUT. Jalkajarru vaikuttaa takapyörässä olevaan suo-
jattuun jarrulaitteeseen, jonka muodostaa jarrurumpu
ja Ferodo-hankaushihnalla varustettu jarruvanne. Käsi-

LOKASUOJAT. Etupyörän lokasuojan leveys 4", takapyörän

PAKETTITELINE on valmistettu teräsputkesta ja kiinni-
tetty taka-lokasuojaan.

ISTUIN on mukava javalmistettu hyvästä nahasta. Sen kor-
keus maasta noin 28 /a*.

VÄRI: musta, hienon hieno emaljilakeeraus, bentsiinisäiliö
varustettu kultaviiruin.

VARUSTEET: Hyvä engl. merkinantotorvi, ilmapumppu ja
työkalut.
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80 km:n tuntinopeus.

RADCO Nro 2 moottoripyörä, varustet-

HINNAT

tuna 2-vaihteella, hankauskytkimellä,
käyntiinpanopolkimella ja aluminiumi-

RADCO Nro 2 moottoripyörä, vaihtee-
ton, varustettuna /4"-kumihihnavedolla

VOITELU: Moottorin voiteleminen tapahtuu siten, että moot-
toriöljy sekoitetaan bentsiiniin suhteessa 1 : 12. Tähän
tarkoitukseen käytetään bentsiinisäiliön tulpassa olevaa
mittaa siten, että yksi mitallinen moottoriöljyä sekoi-
tetaan vajaan yhteen litraan (eli 0.9 1 :aan) bentsiiniä.
Uudessa koneessa on kuitenkin alussa käytettävä jonkun
verran enemmän moottoriöljyä. Moottoriöljy »Vacuum
Mobiloil »A» (tahi »E») on tähän tarkoitukseen soveliainta.
Sekoittaminen toimitetaan ennen bentsiinin säiliöön kaata-
mista. Moottoripyörässä olevat muut liikkuvat osat ovat
varustetut suojatuilla voitelureijillä, joihin tarpeen vaa-
tiessa on aika ajoin tiputettava voiteluöljyä. Vaihde-
laatikko täytetään hyvällä konevaseliinilla, tahi paksun-
laisella silinteriöljyllä, joka täytös riittää pitkäksi aikaa.
Aika ajoin on myös tarkastettava, että pyörien kuula-
laakereissa on tarpeeksi kuulalaakerivaseliinia.

BENTSIININ KULUTUS. Yhdellä litralla bentsiiniä voidaan
ajaa riippuen olosuhteista aina 40—50 km.

NOPEUS: Radco-moottoripyörillä voidaan tavallisilla maan-
teillä ajaa aina 50 km:n tuntinopeudella, mutta hyvillä
viertoteillä voidaan edullisissa olosuhteissa saavuttaa

(Sitoumuksetta vapaasti vaunussa lähetysasemalla).

silla jalkalaudoilla Smk 6,900: —

ja aluminiumisella jalkalaudoilla Smk 5,400: —

RADCO Nro 2 on luja, luotettava ja huokea joka-
miehen moottoripyörä.
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RADCO-JAP
(Täydellinen ketjuveto).

Nelitahtinen 3 hv. moottoripyörä.

RUNKO on valmistettu parhaimmasta teräsputkesta. Etu
pyörän haarukka on uusinta Drew'in patenttia ja varus
tettu iskunvaimentajilla.

MOOTTORI on nelitahtinen »JAP», jonka silinterin läpimitta
on 70 m/m, iskun pituus 78 m/m ja kuutiosisältö 300
kuut. cm., mikä on 3 engl. luokitushevosvoimaa. Tämä
moottori kehittää kuitenkin lähes 4 */a hevosvoimaa.
Moottorin liikkuvat osat ovat tomutiiviisti suljetut.
Tämä moottori on varustettu rullalaakereilla ja
aluminiumimännällä.

MOOTTORIN VOITELUN toimittaa automaattinen »Best»-
voitelupumppu, joka on varustettu öljyn paineen tarkas-
tuslaitteella.

SYTYTYS tapahtuu erinomaisen maineen saavuttaneella
»M.-L»-korkeajännitysmagneetin avulla. Sytytystä voi
säätövivun avulla järjestää aikaisemmalle ja myöhäisem-
mälle. Magneetti on sijoitettu moottorin silinterin taakse
hyvin suojattuun paikkaan.
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torin käynnin säätämiseksi.

maksi. Ketjut ovat varustetut suojuksilla.

pyörivät tomutiiviisti öljyssä j. n. e.

lyttävämmän ohjausvarmuuden.

olevaan jarrurumpuun. (kts. kuvaa).

lineeseen.

PAKETTITELINE on valmistettu teräsputkesta.

KAASUTTAJA on »i4mac»-kaasuttaja. Bentsiinin kulutusta
voidaan järjestää antamalla käsi kahvassa olevan vivun
avulla vähemmän tahi enemmän ilmaa kaasuttajan
kaasuseokseen. Varsinaista kaasukahvaa käytetään moot-

VOIMANSIIRTO tapahtuu ketjun välityksellä vaihdelaatik-
koon ja siitä myös ketjulla takapyörään. Takapyörässä
olevan ketjupyörän läpimitta on verrattain suuri mistä
johtuu, että ketjun rasitus ja kuluminen tulee pienem-

VAIHDELAATIKKO: »Burman» 3-vaihteella, hankauskytki-
mellä ja käyntiinpanopolkimella varustettu vaihdelaa-
tikko on tunnettu erinomaisen hyvästä rakenteestaan.
Kytkin on varustettu iskunvaimcntajilla. Hammaspyörät

PYÖRÄT ovat varustetut 24"X2 1/*" Dunlop-Cord kumeilla.
Nämä 2 /a" kumit antavat moottoripyörälle entistä miel-

JARRUT ovat sovitetut niin, että varpaalla poljettava jalka-
jarru vaikuttaa takapyörän jarrurumpuun ja oikeassa
ohjaustangon käsikahvassa oleva käsijarru etupyörässä

LOKASUOJAT: Etupyörän lokasuojan leveys 4", takapyörän
4 jt. Takapyörän lokasuoja on kiinnitetty pakettite-

ISTUIN on mukava javalmistettu hyvästä nahasta. Istuimen
korkeus maasta noin 28".

VÄRI musta, hienon hieno emaljilakeeraus; bentsiinisäiliö
reunustettu kultaviiruin.
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PAINO noin 81 kg.

BENTSIINISÄILIÖ vetää noin 6 Itr.

ÖLJYSÄILÖ vetää noin 1.5 ltr.

nopeus.

HINTA:

RADCO JAP-moottoripyörä, varustettuna
3-vaihteella, hankauskytkimellä, käyn-
tiinpanopolkimella ja alumiiniumisilla

VARUSTEET: Hyvä engl. merkinantotorvi, ilmapumppu
sekä työkalut.

VOITELU: Moottorin voitelun toimittaa erikoinen
Voitelupumppu. (Huom.! öljyä ei siis sekoiteta bentsii-
niin). öljysäiliö täytetään hyvällä moottoriöljyllä, mie-
luimmin »Vacuum Mobilioil A» moottoriöljyllä, ja pi-
detään huolta siitä, että säiliössä on aina öljyä. Moottori-
pyörässä olevat muut liikkuvat osat ovat varustetut
suojatuilla voitelureijillä, joihin tarpeen vaatiessa on
aika ajoin painettava voiteluainetta. Vaihdelaatikko
täytetään hyvällä konevaseliinilla tahi paksulla silinteri-
öljyllä, joka täytös riittää pitkäksi aikaa. Aika ajoin on
myös tarkastettava, että pyörien kuulalaakereissa on
tarpeeksi kuulalaakerivaseliinia.

BENTSIININ KULUTUS: Yhdellä litralla bentsiiniä voidaan
ajaa riippuen olosuhteista aina 40—50 km.

NOPEUS: Radco-JAP moottoripyörällä voidaan tavallisilla
maanteillä ajaa aina 50 km tuntinopeudella, mutta hy-
villä viertoteillä voidaan saavuttaa yli 80 km:n tunti-

(Sitoumuksetta vapaasti vaunussa läh. asemalla).

jalkalaudoilla Smk 8,500: —

RADCO-JAP moottoripyörä on moottoripyöräili-
jän ihanne.
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KILPAILUSAAVUTUKSIA.

mainittakoon seuraavat:

A.C.U:n luotettavuuskilpailu

*Scottlannin
*North Wales

*»StanleyCup»-kilpailu » » »

*»Club-Cup»-kilpailu » » »

*WestFlemishandTheLittoral-kilp. » » »

Ranskassa saavutetuista palkinnoista mainittakoon:

RADCO-moottoripyörät ovat Englannissa ja Ranskassa
ottaneet osaa lukuisiin kilpailuihin ja saavuttaneet suurta
menestystä, mikä on sitä suuremmalla syyllä huomiota ansait-
sevaa, kun kilpailuihin osaa ottaneet RADCO-moottoripyörät
ovat olleet tavallista mallia eikä siis mitään erikoisia kilpa-
ajokoneita. Monissa kilpailuissa, jotka allaolevassa luettelossa
ovat merkityt *:llä, on RADCO-moottoripyöriä ottanut osaa
ainoastaan yksi, joka on voitokkaasti suorittanut kilpailun.

Monista RADCO-moottoripyörien voitoista Englannissa

1921 (6 p:vän kilp.) Hopeamitali
1922 » » » Kultamitali
1923 » » » Hopeamitali
1924 » » » Kultamitali
1926 » » » Kultamitali
1926 » » » Pronssimitali

Redditch » 1926 » » » Hopeamitali
*Lontoo-Edinburgh-kilpailu 2 kultamitalia ja 1 Hopeamitali
*Lontoo—Lands End- » Hopeamitali
*N.L.M.C.C:n »Stanley-Cup»-kilpailu Kultamitali

» nopeuskilpailu Hopeamitali
*M.C.C:n yhden päivän kilpailu Kultamitali
*N.L:n »ClubCup»-kilpailu .. Hopeamalja ja kultamitali

*North Birmingham M.C.Gn kilpailu Kultamitali
*Leicester M.C.C:n kilpailu (sivuvaun.) I palkinto

Paris—Rouen—Paris luotettavuuskilpailu I, II ja 111 palkinto
» » » mäkikilpailu I, II ja 111 »

*Ranskan Grand Prix-luotettavuuskilpailu .... IV »



» Seinäjoella v. 1925 II »

RADCO-moottoripyöriä

myyvät

OSUUSKAUPAT

J a
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I n:o I. 27. 3,500. - 10 -

Suomessa ovat RADCO-moottoripyörät ottaneet osaa
muutamiin kilpailuihin, joissa ne ovat saavuttaneet erino-
maisia tuloksia.

Ratakilpailu Nurmossa v. 1924 I palkinto

MaantiekilpailuKauhavalla v. 1925] TT [ ,

[11 » J kassaan
T , (suuremmas-

» » II »
, ,(s a luokassa

Ratakilpaliu Kokkolassa v. 1926 I ja 111 palkinto

Yllämainittu maantiekilpailu Kauhavalla oli mitä vai-
keimpia, mutta suoriutuivat RADCO-moottoripyörät kaatu-
misista ja ankarista kanssakilpailijoistaan huolimatta lois-
tavasti.


