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DKW
Maailman moottoripyöräilijät ovat vaativaisin ja arvostelevin osa yleisöstä. Heidän käytettävissään on

suuri määrä eri merkkisiä moottoripyöriä, jotka ovat rakennetut erilaisten periaatteiden mukaan

Jokainen tehdas pitää merkkiään parhaana.

Olemme ylpeitä havaitessamme, että yksi merkki on saavuttanut asiakkaiden suosion.

D KW — maailmassa sekä myös Suomessa eniten myyty moottoripyörä.

MOOTTORI-
PYÖRÄT



Moottoripyöräilijät (emmekä me) ovat ni
mittäneet tämän koneen »pikku ilmiöksi»
(Das Kleine VVunder).

RT 3 HV LUXUS



KS 200

Kestävä, hintaansa vastaava työkone.



Uusin, teknillisesti tay
dellinen DKVV-rakenne

NZ 250



Vaativalle moottoripyöräili-
jälle voimakas soolopyörä

NZ 350



Korkeimmatkin vaatimukset täyttävä urheilu-
moottoripyörä, joko sähkökäynnistimellä tai ilman

SB 500 LUXUS



OY. AUTO-ALA AB.
H:ki, Runeberginkatu 54a. Puhelimet: 47 110 ja 49 410

DX W-VOITOT
Mallikelpoisen voittosarjan jälkeen on
Auto Union-DKW:n kilpa-ajajalle
Ewald Kluge:lle suotu korkein arvo,
joka ylipäänsä voidaan saavuttaa kan-
sainvälisessä moottoripyöräurheilussa,
nim. »Kaikkien luokkien Europan-i
mestari».
Se oli hän, joka ensimmäisenä saksa-
laisena ajajana saksalaisella koneella
saavutti voiton Englannin TT-kilpai-
lussa Man-saarella saapuen maaliin 11
minuuttia ennen Englannin valioajajia.
Sitäpaitsi hän voitti seuraavien maiden
»Grand Prix»-palkinnot, nimittäin:

Austraalian,
Belgian,
Sveitsin,
Ranskan,
Hollannin ja Europan

Neumann Belgiassa,

van Dinter Hollannissa,
Schubach Sveitsissä,
Schildhabel Jugoslaviassa,
Moore Eteläafrikassa.

Näiden lisäksi voitti hän Bal-
larat-Centenary TT-kilpailun
Austraaliassa, Eilenriede-kil-
pailun, Hampurin kaupungin-
puistojen ajon, Avus-kilpailun
ja Saksan Grand Prix vuo-
risto-ajon.

DKW-VOITOT
Mutta lukuisat toiset Auto Union:in
kilpa-ajajat osoittivat DKW-koneiden
ylivoimaisuuden tulemalla mestareiksi
seuraavissa maissa:

Myöskin Suomessa on saavu-
tettu lukuisia voittoja DKVV-
koneilla.

DKW — voitokas kaik-
kialla maailmassa!



DKW „NZ 250" ja „NZ 350"

1. Vankka puristusteräksinen etuhaarukka um-
pinaista muotoa. Suuret, erikoisen pehmeät
etujouset. Vahvistetut, heilumavivut leveillä
laakereilla, kestää senvuoksi sivuvaununkin.

uudet, kehitellyt mallit

2. Luja, voimakasvaloinen valonheitin.

3. Orgaanisesti, sisäänrakennettu, epäsuorasti
valaistu nopeusmittari. Käyttö etupyörän
navasta t. s. äänetön ja kulutuksenkestävä.

4. Ohjaustanko tärisemätön, kumille laakeroitu.

5. Suuri ohjauksenvaimentaja tuettu suoraan
ohjauspäähän.

6. Valo-pääkatkaisija ja sytytyslukko syöksy-var-
masti sovitettu säiliöön.

9. Polttoainehanassa vara-asento ja likasiivilä.

10. Mukava heilurisatula, aseteltava jousitus.

11. Vankka muototeräksinen tavarateline.

12. Ylöskäännettävä takalokasiipi.

13. Numerolevyn valaistus ja takavalo sileässä
kotelossa.

14. Leveä etulokasiipi suojaa hyvin loalta.

15. Keskuslaatikkokehys, kokonaan suljettu keski-
kappale. Kevyt, mutta kuitenkin vääntymä-
tön ja sivuvaunun kestävä.

20. Aseteltavat jalkatuet.

24. Tilava, likaHivis työkalulaatikko.
16. Pitkäiskuinen, runsasripainen moottori, ke-

vytmetallinen, irroitettava sylinterin kansi. 25. Oikea pistoakseli.

7. Kätevä, 22-mm ohjaustanko, kahvat asetel-
tavat korkeussuuntaan.

17. Pitkä, kolmirenkainen tasomäntä.

8. Ajajan koon mukaan aseteltavat kumise!
polvipatjat.

18. Voimansiirto moottorista vaihdelaitteeseen
öljykylvyssä käyvällä rullaketjulla. Kytkin käy

samoin öljyssä. voimansiirrossa.

19. 4-vaihteisen vaihdelaitteen aseteltava jalka-
vaihtovipu. Vaihtomekanismi täysin kote-
loitu, eikä siis kaipaa hoitoa.

21. Moottori on ulkonaisesti sileä, helppo puh-
distaa.

22. Polkukäynnistin, vaikuttaa suoraan mootto-

riin (ei kytkimen kautta), on senvuoksi helppo
käyttää.

23. Vaihdelaatikko moottoria irroittamatta avat-

tavissa.

26. Avattavat, hyvin tehokkaat äänensammutta-
jat, helpot puhdistaa.

27. Kuminen iskunvaimentaja takapyörän navan





Siirrettävät polvituet ovat ajajan koon mukaan
aseteltavissa.

Sytytyslukko tankissa, Siirrettävä satula.

DKW
TEKNILLISESTI
TÄYDELLINEN

NZ-mallien vaihdelaatikossa käytetään tavallista
moottoriöljyä. Öljynkorkeus tarkastetaan helposti

mittalevyllä, jossa on 2 merkintää.

Kaikki yksityiskohdat, myöskin pienimmät ovat

tarkoituksenmukaisesti suunnitellut.

Jalkavaihtovipua voidaan asetella mielin määrin

Kytkintä voidaan käsin, ilman mitään työkaluja
milloin tahansa asetella käsimutterista. Kytkin-

kierukan voitelu tapahtuu rasvakuristimella.



Teknillinen
selostus

Kaikki koneet ovat poikkeuk-
setta varustetut tunnetuilla
DKW kaksitahtimoottoreilla,
joissa yhdistyy käytössä vähen-
tymätön suuri tehokkuus ja
pitkä elinikä.

Sarjamaisiin varusteisiin kuu-
luu täydellinen sähkövalolaite,
sähkötorvi sekä mallistaNZ2so
alkaen myöskin nopeusmittari.

Ei mikään käytölle tärkeä osa
puutu, joten pyörät ovat joka
suhteessa täydellisiä.

*) Tähän luettuna öljy, jota sekoitetaan suhteessa 1 : 25.

RT 3 HV KS 200 NZ 250 NZ 350 SB 500

Sylinteriluku 11112
Läpim. x isku mm. 50x50 63x64 68x68 72x85 68x68
Imutilavuus ksm. 97 198 245 343 490

Teho HV 3 7 9 11,5 15
Puristus 1 : 5,5 1 : 5,9 1 : 5,9 1 : 5,9 1 : 5,8

Äänensammuttaja 1 aukko kaksoisaukko, irroitettava

Sytytys Vauhti p. patteri
magn.

Sähkövalolaite vvattia 15 50/75 75/90 75/90 | 100/120
Vaihteet 3-vaiht. ryhmä 4-vaiht. ryhmä | 3-vaiht. ryhmä

Vaihto käsi yhd. käsi - ja jalka

Kehys putki purist.m.t. keskuskot. purist.m.t.

Renkaat 2,50—19 3,00—19 3,00—19 3,25—19 3,50—19
Akseliväli mm. 1225 1335 1355 1355 1385
Suurin nopeus n.km/t. 65—70 85 95 105 115

Paino n. kg. 54 110 132 142 170—182

Säiliö n. litraa 7 13 14 14 13
Polttoaineenkulutus*)
(litraa 100 km. 60 km/t.nopeud.) 2 3 3 -3 3 . 5 3 . 8


