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RUDGE SPECIAL
Kehittää 20 hv.

MOOTTORI : 84,5 xBB mm., varustettu 4 kansiventtiilillä ja kampi
kammioissa 3-kertaiset rullalaakerit.

VOITELU: Kiertovoitelu, jota ei voi säätää, täysin itsetoimiva,
joten moottori AINA saa riittävästi öljyä, huippuno-
peuksillakin.

KAASUTTAJA: Amal.
SYTYTYS: B. T, H. korkeajännitemagneetti.
JARRUT: Rudgen patentoidut, toisiinsa kytketyt jarrut, koko

8"x1,5".
SÄILIÖIHIN mahtuu 16 litr. bensiniä 2,5 litr. öljyä. Bensinisäiliö

on varustettu kaksoishanalla, jonka ansiosta aina on
varalla lisäbensiniä noin 40 kmrlle.

VAIHDELAATIKKO varustettu 4 äänettömällä vaihteella. Vaihdet-
taessa hammaspyörät liikkuvat parittain, joka tekee
vaihtovirheet mahdottomiksi. Jalkavaihde. Suoraan
vaikuttava käynnistyspoljin on sisään rakennettu.

LOKASUOJAT: leveät, erittäin tehoisat, takasuoja yhdellä otteella
irroitettava jos on tarvis korjata kumirengasta.

ETU KETJU liikkuu öljyssä, suljetussa ketjukammiossa.

Täydellisenä, jalkavaihteen, ylöspäin taivu-
tetun pakoputken, kahden nahkaisen työ-
kalulaukun, merkinantotorven, kierroslaski-
jan sekä matka- ja kilometrimittarin kera

Smk. 18,500: —



RUDGE ULSTER
26 hy.

MOOTTORI: 85x88 mm., varustettu 4 kansiventtiilillä, joissa 2 vi-
nottaista pako- ja 2 samansuuntaista imuventtiiliä.
Sylinterin kansi on alumiinipronssia. Kampikammiossa
neljä laakeria joista kolme vetopuolella. Mäntä eri-
koismallinen ja erikoismetallia. Epäkeskiö valmistettu
huipputehoa varten. Sylinteri on krominikkeliterästä.
LUETELMA muissa kohdin sama kuin "Specialin" paitsi

KAASUTTAJA: Amal, suurta kokoa, neulakaasuttaja.

RENKAAT: Eturengas 27x3, taka- 27x3.25.
KE H Y S: T. T. mallia.

Tuntinopeus noin 155—160 km.
Tällä pyörällä voitettiin v. 1935 m.m. ELÄINTARHAN-
AJO ennätysajassa. Pyörä oli 1933 mallia, ja sillä
oli ajettu noin 20.000 km. myöskin maantiekilpailuissa.

Hinta täydellisenä, jalkavaihteen, ylöspäin
taivutetun pakoputken, kahden nahkaisen
työkalulaukun tai taka-istuimen, moottorin
kierroslaskijan, merkinantotorven sekä mat-
ka- ja nopeusmittarin kera

Smk. 21,500: —



Miksi TEIDÄN on valittava juuri RUDGE!
RUDGE oli vuoden 1935 voittoisin moottoripyörä.

Rudge voitti Eläintarhanajon ja Pyynikin T. T. ajon, siis
vuoden merkittävimmät kilpailut.

Tärkeimmät Rudge-voitot on saavutettu Ulster-mallilla
joka on erinomaisen nopea urheilukone - voittaa nopeu-
dessa useimmat T.T.-mallisina myydyt muumerkkiset moot-
toripyörät. Rudgen nimissä ovat kaikki meidän T.T.-rato-
jemme nopeusennätykset. Tämä on suuren voiman, no-
peuden, hyvän kiihtyväisyyden sekä ohjattavuuden paras
todistus.

Rudgea on vuodesta 1912 lähtien jatkuvasti myyty
Suomessa, mikä on paras todistus laadusta.

Varastossa on aina Rudgen alkuperäisiä varaosia,
joiden käyttö ajanoloon tulee sittenkin halvimmaksi.

Ammattimiehet ovat yksimieliset siitä, että Rudge on
nykyajan nopein urheilukone ja että se lisäksi soveltuu
parhaiten meidän oloihimme.

Huomion arvoinen seikka on, että v. 1935 Rudge-os-
tajistamme kellään ei ole ollut mitään muistutuksia esitet-
tävänä, emmekä ole joutuneet takuun nojalla vaihtamaan
ainoatakaan osaa.

TAKUU:

Jokaisesta myymästämme Rudge moottoripyörästä
annamme 1 ajokauden takuun, mikä tarkoittaa, että
maksutta korvaamme sellaiset osat, joissa todetaan
olleen aine- tai valmistusvika. Viallinen osa on rahtiva-
paasti lähetettävä meille. Muiden kuin oman tai valtuut-
tamamme korjauspajan suorittamia korjauksia emme hy-
väksy.


