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Automobiili = herrasni-eSten historiallinen harrastus
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Suo^"n -Juto mobiili - Jliatoriallinen Vlubi

IiYRYS YSY-MI]NOLA I NEIT
kerholehti n: o 2/1977

Toimittanut
Marltta Pahlman-Hi etanen

Eläessämee l{yrysysyrnme kolmannen vuosikerran a1<aa voidaan
todeta, että lehdestä on tullut o&Ilinen osa kerrc:rme
toimi-ntaa: 6en llmestymistä osataan jo i-nnc1l-a cdcttaa.
Kiertokirjeiden oheIla lehti värittää tietoa odctettarissa
olevista tapahtumista, tilaisuuksi-sta jne. Tär'rän l_isäksi
julkalsumme pyrkil tarjoamaan tietynlaista,rharrastaviih-
dettärr 1ukiJoi1leen, mutta myöskin kartuttamaan jäsenistön
automobiilitietoutta. se sii-s pyrkii edesauttamåan miere-
kästä yhteistoimintaa tarjoamallä foorumin automobiili-
henkiselle keskustelulle, tiedonvälitykselle, materiaall-
vaihdannalle jne.

Tämän tarkemmln ei 1lene tarpeen tavoitettamme määrltellä,
koska lehteä halutaan mahdollisimnan vähän kangistaa kaavöi-
hin. Persoonal-llsuuttaan lehti yIIäpitääkin parhaiten
s111ä menettelyllä, että julkaistava materiaali kootaan
koko jäsenistön keskuudesta. Kenenkään ei sj-is tule epä-
röidei tarttua kynään silloin, kun kemottavaa on mlelessä.
Nä1ssä pui-tteissa tärkeintä on asia, idea ja halu tuoda seju1ki, pilkun sijoittelulla ei ole merkitystäl

Tä1rä kertaa ori ainelstoa tarjorla klitettävästl, kustannus-syistä Jouduimme jopa jättämään sj-itä osan seuraavaan nune-roon. Mukava on o11ut saada artikkeleita ja ilmoituksia
myös mulden kerhoJen piiristä. Vaikl<a Hyrysysy onkin lä-
hinnä- tanperelaisten oma kerholehti, Iuetaän' sita ilmeisen
laajalti myös muuall-a Suomessa. painosmäärä onkin ollut
t1naga pitää niln suurena, että voimme eri tifauksesluå ::åu-pltelIa irtonumeroita myös muiden kerhojen harrasta;J-lie(tälläkin kertaa lehteä-vol tilata osoiiteerla; I'1. Fai^.rnan-
Hletanen, Kauppakqtu^5, 37lOO Nokia tai puh. )3i-=!+474kotlin, 93t-35333/348 työhön).

Tampereen Kerhon tavoitteena on aikaansaada ensj_ vuonna kolmeHyrysysyä: enslmmäisen on matärä llmestyä heti al-kuvuodesta
samoln tolmlttajavoimin kuln käsiIIä orävakin rehti, toinenllnestynee loppukeväästä ja kolmas syksyllä. I1,:istäkaa
Menolalsta taas artikkeleilla, klrjeillä, l1mc- tuksi11a,
kuvllla yms, sana on vapaa!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kiitoksia, ystävät 3

Taas on yksi automobiilikesä mennyt iloineen ja
vastoinkäymisineen. Uskon ilon aiheita o11äen
meistä itsekullakin voittopuolisesti.

Kerhon ilonaihe on Restaurannan edistyminen taas
kukonaskeleen eteenpäin. Tästä johtokunnan kii-
tokset kaikille talkoissa ja työtehtävissä mukana
oIteilIe kerholaisille. Laskemattomat on ne työ-
tunnit, joita uutterimmat kerholaiset ovat yhteisen
toimintakeskuksemme hyväksi tehneet. Kiitokset
siitä, teille uurastajat!

lvlyöskin monet tiikelaitokset ja toiminimet ovat p
neet kerhomme toimia Rqstauranta-projektin eteenp
Parhaat kiitokset. Mahtava on myös se avun määrä
Sallinen tänäkin kesänä on kerhon toimia avustanu
ta saamamme materiaali- ia työkonelahjoitukset ov
kan pohjan, jolIe koko RR-projektin edistyminen o
Lämpimät henkilökohtaiset ja johtokunnan kiitokse
automobi i Iipe rhee 1 1e .
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teettömästi tuke-
n viemisessä.
olla Yhtymä

Yhtymä SaIlisel-
luoneet san van-

voinut nojautua.
koko SaIlisen

Kesän mentyä jatkuu kerhon toiminta "tuttuun tapaan". Kerhoiltojen
aika, paikat ja aiheet ilmenevät kiertokirjeistä. Pikkujoulua
vietämme taas oman kurkihirren a1la Restaurannassa. Mutta, miksi
meitä on näissä yhteisissä tilaisuuksissamme monasti niin kovin vähän.

lvlitä Sinä odotat kerhon toiminnalta? 0nko kerhon jäsenti laisuudet
liian kaavamaisia? 0nko "puhdashenkinen automobiilitoiminta'
unohtunut bussineksen ja talkooryntäilyn a1le? Ehkä: lvlutta ä1ä
jää filosofoimaan näitä ajatuksia mobiilikammioosi, vaan tule mukaan
aktiiviin jäsentoimintaanl Parhaan palautteen ja katteen maksamal-.
lesi jäsenmaksulle saat ottamalla osaa mahdollisimman moneen kerhomme
tilaiiuuteen. Jos toivot toiminnaltamme lisää, tee siitä ehdotusl

Johtokunta suunnittelee nyt ensivuoden toimintaa. Pääsuuntauksena
on toiminnan painopisteen siirto Restaurannasta varsinaiseen automo-
biilitoimintaan: näyttely kevää11ä, varao.sa- ja kalustotietojen
keräämisen vauhdittaminen, tutustumismatkat dne.

Nyt voit parhaiten vaikuttaa tulevaan toimintdanl 0ta minua tai
ketä tahansa johtokunnan jäsentä hi.hasta. Pysäytä kuuntelemaan
ja kerro toivomuksesi, ajatuksesi tai vaatimuksesi.

Käy, soita tai 1ähetä savumerkkejä
toimintaan.

ota kantaa oman kerhosi

A*22.9 .1977 A)
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xvlrI RETKEILYAJOISTA

Kovin epävarmoin tuntein otimme ajojen järjestämisen vas-
Lama töi leimansa ajoihim-tre joka suunnalta, mutta mitälin suu-
takaiskuja emme sillä alueella onneksemme kokeneet.

Oleåme keskuudessa:iuiie suorittaneet arvostelun tekenisistämme
emättä jättämj-sistämne. I'ionen asian olisi-mme jiirjestäneet parem-
os olisimrue arvanneeL lai osanneet tai volneet. Kaikest,a huonosta
elteisestä pyydämine osanottajilta anteeksi.

Osanottäjien runsaus ilahdutti meitä järjestäjiä suuresti.
Kaj-kesta huolimatta tännerrkurjalle kehitysalueellefr uskaltautui 79 rei-
tin kiertävää automobiiliä ja tämän lisäksi vielä muutama biili, ioka
ei vielä uskaltautunut kuin näyttelyyn. KAIKILLE OSANOTTAJILLA PAR-
HAAT KTITOKSM,IMEI

Piristynein ja rohkaislunein mielin tulemme joukolla osal-
listumaan seuraaviin loisten kerlroien iäriestäraij-n ajoihin.

Savon kerho r.y./" Sep;io Vuokkomaa

Yksl XVIII retkeilyajo jen menestyksekkäinmistä autonobi-
listeistä, Voitto Rantanen Savon naisemissa.
Voi-ton voitot:
- Mobil-palkinto yhdessä Matti Järvenpään kanssa
- 2. sija entisöintikilpailussa
- 12. sija ajokilpailussa.

Seuraavi-lla sivuilla ajojen tuloslistaa.

se Qn sitten
vasta auto!

Yoorti-
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SA-EXta x]tIII Batkeil.;ratct B-r'.opl.c.lea 2$,--29 "5, 1977

EtlpalluJen tulokaett
Luokra 'i.AJokllpallu snnan vuotta 1941 valniatetulllc

hcakllöautoll-le:
1. t{ertlnr ?önkälen Ford 1:,}.9

2. Irsttl Järveupdå ' cl crcen ,.1925

!, Åul1s ?alnria $tutg 19'26

4. Julka L,ladroth Rao 1928

Jona llatale llash 1939

6. .Pasto lilsnl rore i?ltt
7, Itrö Åslberla lv'e;rhaab 1951

8. Yetio Iceoncr }'lat 1*5
9. Irlattr Telvlo Flomle 1912

10, Beegt-Otirae ftaa. 0].Örnobtlcl9tg
pcnttl fst'tc Sord 1928

12. Toltto Brntaasr t'orä 1919

lr, Feat!.l }ralala }ord 1937

14. RaUno Ren}o r:qtat:E 1930

15. §rko Ylrkl.ala $orÖ 192?

§ero Rarl §laeroletlgze
11, P,ako Yaj.alo Fosd 1926"

18. §alsto Inhtoaan &ntek 197'l
Frqlao Lrowl,la Oail'liaolgäB

20, llpo Hlntj.Hrr trl.Ilyo-t.1926
Zl.lfarkku Renko 

- 
chevrolettgzS

Yelkko tluoainsn Llotlge 1924

25. 0lavt l+-aunala tihorrroletl9äE
21. Soppo L-titarl t'ot'd Lg24

25. ?aavo liontala I'ord 1928

25. Uolevl Kekko Ford 19?o

27, Åalluo hotvlkico rro d, 192b

?8. lhrouae. liautaJckl . ..rt'or"d 1t24
29. Ralao O,r Eonkanen Cbrycler 1959

5O. lletkkl Jåägkö "ttutnk 1\)2'l
'51. Tl.estj-koulul'1\rleto loconobilel926
,2. Dagc Groop StuÖebairerl92U

,r" fett Tokola ClrrYsler 'f 928

J4. Juha folroncu flert 19?.1

,r. Jaakko Eakel-lnen Bulok 19rg

56, Parttl firovlnen
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58,.
,9,

11;
42,
47,.
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46'.

46.
19.
50.
51.
92,.
55,
54,

Uaalrcrr" Rleto llölttä/
Pcrttt lluovLnea
lleuvo luuoneu.
Olve Ylntaaea
ilago f,unpulalnca
[fieo Ralkko
.Toha Strang
Rot lo f,orkl-Eanffilr
Seull EltLIaLa
Ogmo Solvoncn
!{attl Eannlla
§eppo Eaeklln
l,Irttt Ervectl
Iteino llcppoaen

Jaalrko ,I*bto
Toltto Tlrtansn
Åerue §alnlasu

:

Tcpaul Kockl
B,olJo Jä::vlnea
Yoltto YLrta,:ran

Iror{ 1910

Ford. 19rl
Cher:rolet1928

rt 192,1

§tuåebekc:r*29
Ford 192A

0tåenobiLe-28
Sorit 1926
Poril 't9?.5

H*B 19rg
Erakinc 1921

Olägnobllö-2?
Ford 1929

Wlliys-E.1928
Sord 19r,0

Bugby 19t6
Clrowolott9rl
Ford 1927
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truokka 2. AJoktlpallu cnnen ttotta 1956

:1. .l1attl Irouhelo Cbrlruler 1951

2o Oilat Ealmllaen
3. P.orttl Yihervl,rte
4. Vaa,ea,a Vetcreenlautos.
5. f,etJo lluomlnsu
6, Eannu ÅeuD.ta

?.Btag! I!6riI
8. Tapaal Pafkanea

9. Juha Vlrrkoskt
10. EalkkL lial.orrea

11. Pckka Vlrtanen
12. Eani i,cugsu

tr. Dtlraluau
14.. Rleto lllctEnen
15, Pcrtti f,yöstllä

u-uha Eiuuuncn
17, Reljo f,ulnaLe

Pcuttl Palonen

Tetraplanl§52
H.'B 1957

To1vo '1951

I4-It '1951

Ånratrong 1951

HLl.lnan 1952

H*B 1951

Hoekrrits 1955
Ro.t er 195,
Flat 1954,

Ifa 1996
Cltroen 1952

El&r 1951

H-3 1951

Standlard 1956

Ifa 1915
M".B 1951

s
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luokka I, AJokiipallu enrren vuotta 19)b talm, D:.oot'usrtpåÄcrrr.re:

1" Pekka UrrlLa Btflrr 1911 Taupere 9 plstettä
I

L,uokka 4. ÅJokllpalLu erurea vuotta 1945 YaLut. kuorma-Ja
- erlkoleautolil.e:

1, Parttl HytöLä !'oetl '1954

2, .iafunar'i Eonttinen §lsu 19rG

), §avou kerho/B.Dla.rttila Che''rroieilgri
4n Rlato Höylä n'ord 1924

9 l,l8ts ttäeskl-S.
§avon k.

n

f,cgkl.S.,

It

It

t,

I,uokka 5.,AJoklXBcllu nalsautonobllXutellla r

1.. llulJa Skåffarl MrB ,t956 Saopcre
2. leJ.la Salllnen fitudcbalcor*58 tr

9
E

6

tätatIpt9

I It

Lruokka 6" Er*t1e61mll.n laatukilpalhl önn6n rntottu 1911 val-
nlstetuille autoåilei

1, åtrllg PalnrLe §tuts 1926 llelatr*l
:2' Yoltto Rantanrrn Fordt 1919 [urku
I, Hark§u F.onko 0hgwolebtgåB Eampcro

Luckka 7, Ebtleö;irrrLn J.a-atul:J".Lpc'f-1u snaon :ruotta 1941 rr.al-
nletetulLLe sutol}le:

1, ,l^ulls PahrLa Chesrelet 1911 Eclsåäkl

krekl;a 8. Aeu-å.JtrnouroklJ,pallu tilrn€a firttta . 1945 vsLnlstctulXLa
ettolLla natkaevllLer

Ford 1925 SA-EtrlgtlkaJok!.
Ftat 19?., lleloJ.ntl
Morrln 1952 KeakL-§.
u111yr-8. 1928 n

Sutok 1gr7 turlru

1, Paavo Nteml &Co

2, VelJo Peeonen & Co

1,. IttattL Talvlo & Co

4. Å1Bo ,Hlntlkka.& Co

5, talsto lehtonen & Co

Luokka 9. ?r.slrmält(r eaaBrmut osarottaJa:

,. Relno tsrorivtLa Cattlllae 1938 ftirhu/lIouslalnea

FIobil-pe1irl+tcu . -

.ttåttl Järvenpää, Banperc Ja Yoltto Rartanonl 1\rrku,
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- harrastajat
kokoontuivat TamPereella

Mercedes-Benz -autoja harrastavat kokoontuivat ensimmäiaeen valta-
xunnauiseen yhteisiaraveriinsa l0'9'L977 Tampereelra'
gtreisena muutämia tiivistelmiä kokouspöytäkirjasta:

yhtelstoimintaa viedään eteenpäln omana trlqlersu-håffas-
taji-enrt rYhmänä.

selvitetään SA-HK:n kanta tämän tapaiseen rrmerkki-
jaokseentt.

Ti edo ttanl s een }<äyt e tään ki ertoklr j eitä _ja. ai nakin
nyt aluksi SA-HKr- Tampereen Kerhon kerholghteä'

yhteistoininnan kehittämistä varten valittiin seuraava
työryhmä i

Erik Rosenqvist, kokoonkutsuja, Tampere, puh' 93L-443327'
Seppo Eronen, Hålsinki kotiin
Penttl Palonen, JYväskYlä
Taisto Lehtonen, Turku
Erkki VenetmäkJ-, TamPere

,(-

samantyyppinen yhteiselin on syntynyt cADltl4g-mobllis-
tien piiiissä i<uluvan vuoden n-elmikuussa. Cadillac-
klubiä tarkoituksena on mm. kerätä ja kortistoida tiedot
ao. haryastajistao kalustosta, varaoaista, tarvi-kkeista
jne. Jäseniå perustetussa klubissa on täI1ä hetkeltä
ä. 20 ja puheeniofrt.i" Reino Krouvila (puh. 92L-7Lr334)
toivotiaa^ uudet"C-hairastajat lämpimästi mukaan toiminLaa1.t.

)'( * ,4
- OIIXTSTUNUT RUSKARETKI VEHKAKYLÄÄN

i'

Noin 25 kerhö]-aista oli mukana Tarypgreen kerhon jo perinteiseksi
muod.ostuneella Ruekaretkellä.* 1ähiå- tapahtui 18:!. kto l0'00 Linja-
auto-asema,lta. 

-'H;I8; -I{akala 'ofi- 
{apahtuman ratamestarinar - ia }ounas-

paikaksl IIeIge ofi-iarinnut Vå[[arciiän lomakylän Padasjoella' Kaunis

sää Ja eyysvfeUåttavät maiee;iT;ffiotteriv"l retkelälsiä' Tunnelma

oli korkealla! ja vareinp.in tiltOil,a matkannäåt-- taysi lasti - olivat
tyytyvälsiä mati,ä.*uå. Edt;;';äottti-rat ne kerboläiset, iolta ei
nääräaikaan menneesä näkynyt Iähtiipaikalla'

a
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MIKSI NiIIN ???

Kerhojen järjestämät vappu-, juhannuso, ruska-, roska-, talvl-'ym.
ajot ovat aina jäsenlstön hyvin suosinj-a. Kuite:rkin ni-issä on eräs
piirre, joka on jo vaivannut pidempään allekirjoittanutta ja heitänkia
sen tässä niinkuin keskustelun pohjaksi.
Jostakin syystä näiden ajojen organisoijaksi on ai-na vallttu henkilö,
joka haluaa pitää tiedot reitln suunnasta, päätepisteestä ja muustakin
?ioon liittyvästä täysj-n omana tietonaan. Hr löydä moise]le meirettep
Iy11e mitään järkevää selitystä. Jos ko, menettelyn takana on vaan
tarkoitus rajolttaa oeallistumlsmäärää tal sulkea nuutoin pois jokin
osa harrast,a ji-sta ( johonka toimenpiteeseen ei tietääkseai ole m:Ltään
aihetta), on Jotakin taas pahasti vj-nossa. ^

Siispä kun seuraavalla kemalla retkeillään talvella tai kesäI1ä,
tuodaan esj-Ile selvästj-, mlstä 1ähdetään ja minne mennään. 0nhan se
kotonakin reilurnpaa sanoa, nistä isäntä äkkiä Iöytyy, Jos tarrritaau.
Samoten reitln suuntaan voi mobilisti jo ennakolta suunrdtella joitakin
wihjeiden t,arkistuksia, joita hamastajalla aina on muistiv.ahossaan
muutama slvullinen.
Siis seuraavaa retkeä suunnittef.evien tieLoon: kalkki turhanpäi-vdinen
salailu pois. '

Toivoo Matti Järvenpää

Hyrysysyn toimitus .on onnis-
tunut metsästänään todella
kuuman ja ajankohtaisen vih-
jeen: salainen agenttimme on
jäljl..ttänyt oheisen auton. 

'Löytöpalkka n. B0 kn Helsingis-
tä. Auto on ajokunnossa.
flnoltamme auton si jalntj-pai-
kan todella kij.nnostuneelle,
tulisielul-selle hamasta ja}1e,
jobbarit älkööt vaivautukot :i,
Vastaukset Eyrysysy-Menolalsen
toimltukseer nlmimerkillärrlntoa riittäärt.

rIII
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Näin kertoo hlstoria, nutta Bothnia 7?:stä puheenollen voidaan sanoa:

hän tuli, osallistui Ja voitti

Juuri enn'en Bothnia-rallin 1ähtöhetkeä saapui ystävämne Esko Vainio mobi-

listikollegan Markus Järven kanssa lentäen veteraaniyksitytskoneella
Kruunupyyn lentoasemalle. Mutta - ilman autoa. Esko tuli luokseni kysyen
tahdikkaasti nahtoiko osanottajien joukosta 1öytyä joku, jonka autossa olisi
paikka vapaanå. Varmasti jotakin saadaan järjestetyksi, odotahan.

Menin kollegani John Strangin 1uo keskustelemaan. Tiesin kyI1ä, että John

oli samalla viikolla ollut ensimnäiselIä koeajolla rrtal-ven entisöimistyönrr
kanssa T-Ford vuodelta 192r. John joka aikaisernnin ei oIl-ut ollut missään

tekenisissä T-Fordin kanssa elkä ennen ajanut sellaista oli ehtinyt sekä ajaa
kolarin autotallinsa oven kanssa että muuta sekalaista jännittävää, jota sat-
tuu kun ensi kerran hoitaa vaihteet jaIoi1Ia. No, sehän ei ollut varsinainen
kertomukseni aihe. Koska John osallistul ralliin A-Fordil-laan ei T-Ford olIut
käytö ssä .

Sovimne, että kysyisimme Eskolta haluaisiko hän I'vihkiärr T-Fordln. Sanottu ja
tehty, Kysyimme ja hän ihastui ajatuksesta. Sitten meil1ä olikin ratkaista-
vana monta käytännön ongelmaa.

Koska auto o1i rekistcröinätön, täytyi hankkia rrkeltaiset kilvetrr. Sellaisten
aaamj-nen käslin lauantai-aamune vaati sekä mielikuvitusta että hyviä suhteita,
mutta onnistuihåD s€o

Johnin autotallista sai Esko itse etsiä työkalut ja varaosat, joita matkan

aikana luuLi tarviteevansa. Kun autolla ei tositarkoituksessa o1e alkaisemnin
ajeltu oli beneiinitankki luonnollisesti tyhjä ja akku ilman virtaa. Ilnan
virtaa vielä selviytyy - on olenaasa magneettosytytys ja bensiiniä voi ostaa.
Kun on luJa tahto selviytyy melkeln kaikesta kuten Esko teki. Iän sai selvitä
huolista omin käsin, si11ä rallissa on kaikilla tarpeeksi huolehtimista omassa

ltsessään ja onlssa ongelniseaan niin myös Johni11a.
Vähttel1en kaikki valnistelut saatiin auoritetuksi ja Ford pääsi matkaan noLn

40 muun osanottajan kanssa,
Lounaetauolla nonet odottivat jännittyneinä - onko Ford selviytynyt. Kalkki
hyvln - se tull - Ja maaliin eaakka. Iltapäiväf1ä laskettiln tuloksia, Ja
kukapa nuu olisl voittanut cl1ei Ford T 1923, kuljettaja Esko Vainio - T-Ford-
tohtori Järvenpäästä.
Kuka nuu ol-l-sl selviytynyt eellaisclla kunnialla rallista vieraalla autolla ?

Vielä kerran: Hän tuli, osallistui ja voitti.

D. Groop

HiiN Tul,r, NAKr JA vorrrr.;..
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fässä .kirjoitussarjaSsa tullaan tarkastelemaan -Blvi'vi - mootto-
ripyöriä, niiden taustaa, kehityksen tyyplll-isiä piirteitä
ja lyhyesti joitakin yksittäisiä mallejakin. j,isäksi käsi-
te11ään Bivilv: n kilpailutolmintaa, joka eri_tyisesti 1910-lu-
vul1a o11 voimaperälstä sekä nopeusennätyssaavutuksia. IVyt

esil-lä olevassa ensimmäisessä osassa pyritään antarnaån kuvaa
Siiitti - pyörien taustasta sexä varhalslmmista malleista.

tsayerische lrlotoren v{erke (-oi.,vl) sai oi-keastaan al_kunsa vuon-
na 1911" Silloin perusti Gustav 0t.to, nykyaikalsen nelltah-
timoottorin keksi jän i'{iko-Laus August 0tton poika i'itinchenlin
saksaan tGustav Lrtto llugmaschinen -uabrikinr , ioka valmisti
lentokoneita. Vuonna 1916 tähän yritykseen yhtyi Rapp-luioto-
ren werke, lentomoottorien valmistaja. tVäin muod.ostuneen yh-
tiön nlmeksi tul-i alkuun rrayerlsche -llugzeugvuerke nG' (llW),
mutta vähän myöhemmin nlmi muutettiin Bayerlsche iliotoren yier-'
ke AG:ksi (.ur,.w).

Yhtlön muodostajina ol-ivat insinöörit Karl napp ja lv.Lax lr:-z.
L'riz ol-i su.1.rir.irite1lut ensinunä1sen saksalaisen käyttökelpoi-
sen l-entokonemoottorin jo lruonna 1912.

Bayerlsche lvlotoren -tiierke valmisti ennen I maålmansotaa ja Sen
aikana pelkästään lentokoneen moottoreita. Saksalaiset hävit-
täjäkoneet olivat tuol-loi-n BIviW-moottorel1la varustettuja. l,im.

kuululsa hävittäjä-ässä Rlchthofen kiittl näiden moottorien
erlnomalsta laatua. lviax Frizin viimeisellä sod"Lnaikaisella
lentomoottorikonstruktiolla (tsl'l\V rv Höhenfrugmotor) saavutti
Franz .Diemer vuosl socian päättymisen jä1keen siihen aikaan
hämmästyttävän lentokorkeuden 9760 n.

Versaillesin rauhansoplmuksessa I maailmansoclan jä1keen voltta-
javallat kielsivät Saksalta l-entokonelden ja lentomoottorien
valmistuksen. t.[iistä jäi enää Biviw:l1äkin mulstuttamaan nykyi-
sinkin käytö'ssä oreva tuotemerkki, joka on keskiöltään slnl-

i3lliW - moottolipvörien historiaa

q
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valkoinen ja syrnbor-isoi pyörivää lentokoneen potkuria.

lnsinööri t'rizi+ enslmrnä1siä suunnltt"lutöitä socian järkeen
ol-ivät lai-vamoottorit, jolta tsiur\ry' ryhtyi valmistamaan. I,iuita
tuoteryhmiä täl1öin olivat paineilmajarrut, metal_liset työ_
karukaapit, joihin käytettii-n aikanaan lentokoneenrakennusta
varten hankittuja materiaaleja, toimistohuonekalut sekä ali_
hanklntoina suoritetut valutyöt.

iljutta heti 1920-luvun alussa Biurlu-tehtaalra suunniteltlin Javalmistettiin myös ensi-mmäinen moottorlpyörä. )e o1i varus_
tettu berliiniläisen Kurier_tehtaan 14g_kuutioisella kaksi_
tahtlmoottorirla jii,imeltåän se ori l.1ink. ryörästä tu-Li.
suosittu, ja se menestyl rnarxkinoilfa hyvin.

seuraava vaihe til'.rl!-moottoripyörien kehitystä ajatellen olllnsinööri -t"rlzin kehit f ämä kaksisyllrterinen 498_kuuti_oinen
(6o mm x 68 mm) boxerlmoottori, 'i3ayern Kr-einmotor, ryp
Ivi 2 B 15, jota vafmistettiin vuosina 19ZO_1922. Tätä mootto_
ria myytiln mon"i fle saksalaisille moottoripyöränvalmlstajil_
le' suurln Ni z ts 15zn ostaJa o1i ylctoria, muita esimerkiksr
Rs' ile11er, s'rl, ,,ayerr-andr Karti, srriw, Bison ja corona. Bi\rw-
tehttialla valmistettiin näiden moottorien lisäksi lisenssi_
val-mlstuksena Herios-moottoripyörää, joka sekin o1i varustet-
tu ivl 2 ts 15-moottorilla.

Kaikille ylIä malnituirle pyöri11e or-i ominaista, että kaksi_syllnterlr'x boxerimoottori o1i sljoitettu runkoon siten, et_tä toinen syllnterl osoitti eteen, toinen taakse. roisioveto
tapahtui yleensä ket ju11a, kuten ofi }lerioks.essakin ]aita.

Iviutta llsenssivalmi-stuksena Blivi: 11ä tehdyssä Hell0ksessa oli
monla puutteelilsuuksia, eikä se menestynyt siihenkin aikaan
kireässä kllpailussa markkinoilla. vuonna 1922 tehtiinkin
5Ivrvil:11ä päätös, että ruotlaan itser-r_ä kokonaan uusl konstruk*
tio, oma .brvrVl-moottoripyörä

uuden pyörän suunnitteli jana oli jälreen jvlax 1,rlz. lIänen oma-.peräisten ideoidensa pohjalta tehtiin kokonaan uudentyyppinen

li:
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moottoripyörä: kevyt putkirunko, johon asetettiin polkittain
boxerlmoottori. i,toottorin kanssa kiinteään yhteyteen o11 ra-
kennettu kolmivaihteinen valhdela.rtlkko, josta volmansiirto
takapyörään tapahtui akseIilla eikä ketjulla tal hihnall-a"

Perusrakenteeltaan pyörä o1i täysin uudentyyppinen alkalal-
silnsa verrattuna. Den moottorin sylinterimitat olivat samat
kuin aikalsemmassa tehtaan moottorlssa lvi 2 B 15, mutta muuten
kone oli 1ähes täysin uud.lstettu. luioottorl kehitti Br5 hv
17OO kierroksella minuutissa. Se oli sivuventtiilikone, ja pu-
ristussuhde oll 5 z 1. lyörä painol ainoastaan 122 kg, ja huip-
punopeus oli 90 1<m/t.

'Iyyppimerkinnäksi tuli BiliW Rl2. Pyörä eslteltiin ensimmä1sen
kerran larlisin auto- ja moottoripyöränäyttelyssä v. 1923. Se

o1i näyttelyn sensaatio. Vaikka sen hinta o1i korkea, 2200 R1vi,

slitä tul1 nopeasti suosittu pyör'ä erityisesti luotettavuuten-
sa ansiosta.

Kun -bi'rh:l-1ä tehtiin oma moottorlpyörä, Itt 2 y '11-moottorin val--
mistus jei myrnti muille moottoripyörätehtaille lopetettlin.
lläin loppui myös ilelioksen valmistus. rniten asiasta kärsi kui-
tenkin Victorla-tehdas. iliutta se kilnnitti Bi,ltit:1tä palveluk-
seensa insinöörl r,rs3l1n Stollen, joka suunnitteli Victorial-1e
oman kaksisylinterisen 496-kuutioisen kansiventtiillboxerin.

Iodettakoon kirjoituksen enslmrnäisen osan topuksi, että autojen
val-mlstus 3i'iW:11ä al-kol vasta v. 1928. Tuolloin Sayerische I[o-
toren vrerke osti seiksalalsen yhtiön, johon kuul-ul myös pieniä
henkilöautoja valmlstava r.tixi-werke. Iämä tehoas oli saanut aL-
kunsa jo v. 1896 -!'a.nrzeugrabrik .sisenachinar ja se val-misti
.]Jixl-auto ja sekä lisenssivalmj-stuksena englantilaisia Austin
§evene'jä. Kun yhtyminen tapahtui v. 1928, markkinoille tuli
.ulvtw-yhtlön piiristä ensimmäinen auto, BlviW-rlxi.

Tässä kirjoitussarjassa on käytetty seuraavla kirjallisia Läh-
tei tä:

14.

],ontoo 1976.
iriiinchen

Frostick, irilchael: BlvlW f he b:ivarian ivlotor llorks.
Handbuch fiir Brvriv-Räoer 'Iyp it11 (Serie t) und R16.

1912,
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Härte1 , Heinz: -Bi'iW &iptorräder. Typen und Technik. I{tn-
chen 1977.

Krackowitzer, ilelmut: Vater der Kompre§sor-blUW. Zum Ge-

burtstag von Jlp1.Ing. itudoLf Schleicher. PS dj-e I'iotor-
radzeitung. 1Vr. 8/,tugust 1977.

iviai, rians-Joachim: 1000 Tricks flir schnel-l-e 3}rWs. Stutt-
sart 197?.

Piekalkiewicz, Janusz: Lrie BIvtW Kräder R12/R75 im Zwelten
lveltkrieg. Stuttgart 1977. 

\
i

iscipior: So11d.e Relfe: BlvrW R1 1. iias Iviotorrad 30.11.1974.

Sehneider, Peter: ,as lwelrad 1m Wandel- der Zeit. Iviiinchen

1956.

Tragatschr llrwin: Ivlotorräder Lreutschland, 0sterreich,
f§&cnostowakei. Stuttgart 1!67.

Tragatschr ::rwin: Ivlotorräder. Beriihrnte Konstruktionen
oiel-ef eld 1976.

wooll-ett, lutlck: I\aktkamp före kriget. I{C-Nytt, i'ir. 6/
Junl 19?1.

Pekka Umila (Ke. kuvat seur. sivulla)

mn[
TAPAHIU[I:

@p1de_täänkeskj.viikkona1e.1o.Lg??Kesoi1oy:nt].l-ol'ssa, Sorlnkatu /, Tampere, alkaen klo 19. Johtokunta koi<oontuujo kIo 18.oo.

[åHå"å8i*,[s*it-ffi'HLi:?iil'x";:?§il:::ä?4.12.lg7?.
Keskl-suomen tienoorta on toimitukseenme tilrkunut tletoJa, että
Iql$al9+hlF alkovat orkoot varuilraan tarnmi- helmlkuun valhteenseutuvilla.
T9{rl Kerho r.y. järjestää
yhdeksännettoiäta] Äjot ajja tapahtumapäivät ovåt I3.-
klsaan on valmlstauduttavä

ensi keva3n I§!.EeiII3io! - järjestyksessä
eraan kernon to-vuotisjuhlien merkeissä.
-14 5.197?, Merkitään muistiin, kovaan'
ajoissa t

I

§imsa, iaul: r.rer i,iann, der Bi'rW auf Iempo brachte. (nr-
dolf Schleicher 80 Jahre). Das ivlotoryad 27.7.1917,
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Siiheriaikaan };un Rei j o 0lc1sin o sti .

Kirj oiteltii'r'aiva:r erilainen vLlosil-ul:u rrfii- tä- 1ä vrrosikynnenellä
:--silloin kun Rei j o isänsä poika 1'-eski-Tlannula kävi tuol ta maaseutu-

pitäjistä itselleen l obiilin ostarlassa.
lliid.enai::ojen rluj-stelnista on korriiini kanti:utunut ainakin seuraa-
vallainen tarina: "

" idoutaessaan tuota kapistusta. kotiin o1i hän niin innoissaan ettei
muistanut hankkia väliaikaisia re.kisterikilpiii.;1ro eipä par.nut
Eeijo sormea su'uhun vp,an repi Hengon keksilaatikosta. sen kuuluisan
leiman j a laittoi ser taalcse kuvaanaan valtion monopoli ta::roja..
Tulle ssaan a.j e11en koirti vaasaa tuli takcn auto j oka al1roi seurata
t;itä naanteid"en, kunmaj aista.li1lor:ietre j ä lyöherri r !r-ro auto tuli
rinnalle j a kulcapas muu siel-tii liurlii stelilr:an l.utrin pail.all i.,en
seudun valles',årr]ri.Vlan ei ta.innut o'f a se r?una" va.11es"ra.nni eikä
ainak:an ilkeä lioska pliisti Rer j on p"l-l{:,.h:istä roin rra.in.
Kului -,.rLtosia .la tåa.s vuosia :1a sitten Re i j o rupesi f,iatselemaan

ihr:teissäan kun kaverit ioilla oli peu1ra.lo l;eskq.11ä l<innentä enti,|1

söivät nitä hiertoinpia autoj a.A1iroi ilneisesti'ha.rnitt:a koska /

vliiievuoden puol-etl-a Ol-d.s5i all<oi haj ota pieniin paloihin j a

pilikuhilj aa kuntoutua alusta alka.en(kulra 1 ) .Il-nei se sti näyttä ä.k-

seen ettei- o1e Rei j ollakaan peukalo vi-eraissa pair.oissa, valmisti
hän uusia osia' j os minkälalsiin paikkoihin.l'iuunnuassa taka-al.seIi
sai sisäänsä täysin uudet osat rnade in Reijon tal-li.(kuva 2)
Perhe näi.-i nälkää ja nä1issää.n pahoja unia nutta valnista vain syn-
tyi vähitellen.lrToin seitsemän tuhannen .tunnin jäIkeen meni Rei jo
nukkumaan hyvillä mielin.Se oli. valmis.Vielä kun vaimo sai ku-
,dottua/neulottuar/virkat-tua vai mitä se nyt sitten olikaanrvara-
renkaan suoja pussin voitiin tilata katsa.stusaika..
Sen päivän muistavat ka.ikki ne autoaan katsastamassa o11eet jotka
joutuivat. kat§astaj aansa odottanaan.Nämä kun kaikr-i halusiva.t tutkia
tätä thmettä.,1k-uva 3)

7 pidetyn r,reteraanlautonäyttelyn ylei sökyselyn mukaan

tär:nä auto oli yl*voimaisesti hienoimrnaksi arvostettu Ilobiili.
Valltettavasti vain se ei päässyt retkeilya.joi-ssa, entisöintikisaan
rnukaan o1lenkaan.J ostaki-n svystä.
Ja taas on Reljo kuulernma hautautunut kellarinsa. pimentoihin uusia
ihmeitä kasaa.r,raan.l utta sehän onl.:in ta.as se ltuuluisa. toinen iuttu,_---') .-'<,/44.
P Arol-a ' '(.Ks. kuvia seur. eivulla).
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TAPAHTUNUT T.URU}I T'UO],E.SSA

Uutiset jiertovat vlreästii toj-minnasta myös Turun Kerhon piirissä.
Kerho järjesti elokuussa i'iuittlsten iiuliun raiehen kastajäisten .yhte.v-teen automobiilinäyttelyn, josta Lauttakylän lehti kertöo jL.8.?? näi1-trfHuittisten päivien toiseksi suosituin täpaht,uma o11 vanholen autojennäyttely: 1200 ihmistä kävi ihailemassa 'Kymppiä', Cadil-Iaöia ja kimp- ,
paneita. Luklon pihalla oIi- lauantalna uljas autorivistö - t<aii<tiaair
kahdeksan nelipyöräistä yli tyksiheppaslat: Lauttakylän Auton Reo -28eli.Kymppi, T;tfitisen Rist,on rj-.a1- -22", kaksi chevro]ätia lp2O-ruvurtä,
-Fold -2J, Cadi1lac. I9J0-lLrvulta, Hudson 19J0-1uvu1ta, Meräedes-Benz !54.trLehti väittää lisäksil että vanliat autot oiat jonkiniai"la vastapainoä'nykyajan tekniikalle, ja että niiden haruastamj-nen on kovassa nousnssa.
Samaa kantaa edustaa myijskin i{yrysysyn toirnitus.
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.lUKIuiimemen §ono

POTEB]{O HARRA§TUKSM,I}.{E MA}T}4UTTITAUTIA ?

-o6allistuulsmaksu
-illalliskortti
-yöpyminen
-mathakustannukset

jne.

qn

6o
150
400

mk
n
il

'l

Kas tässä lukuja, jotka ky]lä nostattavat mobilistin karvat pystyyn
ja joidenka uskcn olevan jyrkdsti ristiriidassa sen alkulreräisen
PORVOON AJOJE}I hengen kanssa. Tietolsena siitä, että kaikki tänä ai-
kana maksaa rohkenen xuitenkin väittää, että esim. retkeil.yajot voi-daanjärjestäii aivan toiselle pohja-Lte huin nitä t,ähän saakka. Täysi-n ih-
neel1ise1tä tuntuu a.jatus, että sellaisen kansanjuhtan pääesiintyjää,
kuil retkeilyajot ova"t, r'asil,taa edellämainittu menoerä, vaikka häneilejuhlien esiintyjänä oikeustajuni- mukaan kuLrluisi rnerkata em. summa
tuIopuoIel1een. Tiedän, että monen autonobiilj-n jäähdyttimen vaippa
odottaa uutta nikkeliä pintaansa just em. syistä
Tol.-v,on, että jo seuraavien retheii-yajojen jär jestä jät kutsuvat mobilis-p-it kunniavleraikseen ajoihin ;a antavat ytrOiÄtyksånsä talousnerojen
Ir.?113, asiat.:riyöskin mobilistejä tyydyttävaffa taval-la. Tähänsaa[kasen
kaytannön mukaisilla retkeilyajoilla ei ole tulevaj-suutta. Ehkä opinto-
matka Pi-etarsaareen vastaavien järjestäjien puheil]e olisi hyvinkin
paikallaan.

I'lyllykirje n: o 1
l"latti J.drvenpää

Allekirjoittanut kävi tapaamassa eestiläisiä Unic-kerhoon kuuluviaharrastajla syyskuun alussa. Eesti}äisilIä harrastajilla on voimakas
i_t9nkl, pääl1ä. Heidän heinrikuussa olleeseen "PÄRNU ?1,, -ajoonsa osal-listui 'n. 120 autoa ja moottorlpyorää.
I{ikäIi ioku kerho}aisista on menossa visiitilte Tallinnaan, annanmielelläni osoitteita, jos haluatte o1la yirteydessä sikäl-äisiin har-
rasta "iii-n.
Kulra pystyy auttamaan? Tallinnalai-nen harrastaja rakentaa Buick-automo-biiliä, jonka ty,yppikilvestä Iöytyy seuraavat merkinnät:

Made 1n Canada Oshawa Ont.
Mode1l 27 - 49 Seria1 L25O?L
Engine n:o L935698.

Hän olisi kiinnostunut ko. tyypin tiedoista: varokuvista, säätö-
arvoista, mlttapiirroksista jne. Allekirjoittanut suorittaa mie1ellään
kopiolnnin ja lähettämisen, jos saan joltakin kopioitavaa. Jos omis-
tat Buick-aJ-neistoa, soittele ihmeessä. Sama harcastaja kaipaa lyhtyjä
T-Fordiin vm. -14. Kuka tietää, mistä ne ollsivat hankittavissa?

Simo Pyytr<könen

Terveiset taas Tallinnasta!

I

I
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VrNracE TYRE
SUPPLIES LTD

AND VINTAGE
TREAD PATTERNS

Trblc Stud enttcrn

Chcvrapdtcrrr

CROS§PLY TYPE
500/525 x 16 ......
550x 16...........
600x16RSs.......
670x16RSs.......
670x166ply....
700x166dy....
700x16R§5.....
450x17....:"...

525/550 x17,.....
450 x 18 OLYMPIC
47515{dru:x18",...,
525/s50 x 18 4,fly.
525/550x l86.ply.

PriceList

20.
ffi

-
-
-

ffi
Itriglvay påttcrn

ffi
ffiffiffi

F4 pattern

VINTAGE TYRE SI,JPPLIES LTD.,
IACTMAN IIEYS,

HORTI{ CIRCULAR ROAD,
!{EASX!S{, toiltr}ON, N.W.lo.

EIdGLAND.
TF.LEPIm!{E 0l-{S0 6{68

TEI§X§220{3

TYRES BY DUNLOP

E5 pattern

/§,4/,1.
Tyres Tubes
[.p [.p

16.20 3.20
17.10 3.20
24.70 3.20
26.35 3.20

ON APPLICATION
34.20 3.20
30.65 3.20
15.9s 3.20

24.55
30.00
20.50
22.95
25.20
43.35
15.80
19.70
29.35
27.90
35.85
31.60
46.3s
51.50
34.25
37.00
47.20
52.85

3.s0
3.20
3.35
3.3s
3.3s
4.20
3.05
3.20
3.3s
3.3s
7.80
4.OO

5.l0
8.1 5

4.OO

5.l0
8.l s
8.15

Tyres Tubes

STRAIGHT SIDE TYPE f,.p f.P
32 x 4Yz 49.70 4.70
33x5 .ONAPPLICATION

FORT TUBED TYPE
600/650x17c.....
700 x 17

7(X)x18......'....
650/700x19......

44.6s 7.50 A/C
47.tA N/A
57 .7 5 7.80 A/C
45.75 7.8O AIC

. ON AFPLICATION

600i650x18......
350/400xt9.,......
450x 19..:.........
4751sa0l 19.......
550 x 19 OLYMPIC . .

525/5501600x19...
45014751500.x20...
525i550/600x2o...

4501475x21 .......
500/'525r21 .......
600 x 2l
700 x 2l

Alc

AIC

^lcAIC

BEADED EDGE TYPE

28x3. ONAPPLICATION
3O x 3/z 42.30 3.60
710 x 90 40.50 3.60
730 x 130 . . . ON APPLICATION
760 x 9O 44'30 10.90

810x90 41.90 12.15

815 r 105... 56.85 3'80
875 x 105 57.05 12.15

820x120.... 56-80 4.70

880x120... 55.50 4.70
895x135... 73.70 6.20

BIBENDU]\I
Firestone -

t2lttlt4 x 45 ON APPLICATION

BEADED EDCE WHEEL RI}IS
710 x 90 33.75
820x120... 41.70

880x120
895 x 135
ttl5 r 105

43.30
44.35
46.28

hh $n

(irrri:rge extra. hices strbiecl tlr 8'/, Y LT and tn:ty bc rrltered withottt notice.

We nray rrot ltave all the listedsizes ih stock, hrtt let us have yorrr

enquiries and rt'e uill tel y'rrtt krtow whctr wt' clrn deliver.'

Dunlop racing tyres stockt'd. lVide white sidc w:rll specialists.
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ilerfHinepalsta
Ford a -aB: vaihderaatikkor lyyri + tuntemattourla ovia Jalokasuojia. Esa Rasku, OpisrräriianXä[u-fo e ]0, T:re.
Plymouth -]B' auto on erlttäin täyderlinen, 1ähes ajokun_toinen. Oruista-ja puh.. g1l_+Olili-"två,'* d];r_+et!!o koti.Autosta on 3 kpl välokuiia si*-o-pyyi.tnå""ira.
Ford A Phaeton rgz9, rakenteilla;. Fgrd A sport coupe 1929,varaosina: Ford Custom 1949,_ uoii"Silr," l,tercury ltöntereyp?2, _entisöity; iö.å-cuåiomline tg54 rakenteilla.Raj-mo Herenius,-Hietat<u*rrrriiä-z: ö:o'z\ö H':kj- 70, puh. 90_352519

] kpl continentar-runkoihin Hakkapeliitta-pinnarla pinnoi_tettuja renkaita O.:O_ie 
-5--pty.

4 lopt Good-vear-runkoihin ri"Ååi,innalra plnnoitettuja renkalta
9.?o:L5 5 i,ry, r<riyttåmättä*.*.r kpl Nokia-kesäpinta ?.5O_ZO, käytetty.Renaurt 4 CV:hg"i-[-[oi'6]ri"t".iä;iki"Å mäntä, j kpl kansl_tiirriste (Roval. zrgroö), -i-tn} 

kytkimen painajahiili.1 kp1 steib-merkkinen ååottoiipyårän -Åi.,rirr*rrru 
5O_luvur-ta.Kansitiivisteitä_ seuraaviin autoihin :- 1 kp1 Auburn-Blgqr vm. li+t (Lycoming) B sy1.- 1 tpr Auburn sai;a H f viätor i6il B-#i-- 1 kp1 Austin ,,shåerli;;; qrin6;;å ;:'4å. (payen 1A234)- i Fp] Dodse 

,vm. 2\_2? j ti;'-(viärår'siir- ! l.Pi Dodse vm. ll-ltr' -'
- 2 kp1 Ford Eiffel-

l §pf !-ord V Q 85 hv. vm. lg- t l.p] Ford v B g5 rrv. ,*. tg- 2 kpf Hercules is:-su) .fxÅ_e JxC- ] 5p1 Hubmobite .vm. ze-zi I ;ti.- 1 kp1 Humber Hawk Mark iV,-+ äti., myös pakosarjatiiv.(P 48ztj8)- 2 §pi International 35 - 1B- 2 Fpr International SS - lg- 1 I<pI Opel 1,5 hv. '
1 kp1 0pe1 räaett yy. _16 - lg, r,1 hv. (Royal 625200)-_ 2 kpl ponriac 

_vm. z?_ji- (ka[Äiouåir,än) . 
.'

olavi Sa1llnen, Kangasaiä,'purr. Oll:|roaäa, I.1 .tg?B jälkeen931-79L550. ', r-

I{ercedes Benz 19o- !r.y* . 1955, katsastettu vuodelle 19?8.Hilman Mi'nx. ,I. !955r rrvi-ln^sailvnii. -iärr: 
Tauno uäir.r.år",puh. 931-460?20, Låuii"äiu-a:, 534to T:re 41.

Patentoltu autoJen Jännitesäätäjän varmistusoikeus, puoli-varmlstevaraeto -ja iyövälinäet. " J.i:A;-iuin*r*, Rautatien-katu a4 c a4, ]jroo t,rä-rö, puh. 29266,
Ford Aaglia, w: ag-?or- sll.kansi pois, samoin pyörät,muutoin kaikki o:31. iairJiiål-nriai"iäiril,, pyyntl qk. z. 5oo,_Tauno Vlitanen, pälkän" : r.p, pth:-gää:äiäb
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I-IYYDÄÄN

Ford Junlor -]6: kanneatiivlste
parkkilamppu. Erkki Rosenlus,
8I7OO Lleksa, puh. 975-22705.

,
K

2 rengasta 4.)0x17,
oskl-Jaakonkatu 70,

Jaguarin i{K VII vilkkukatkaisija ohjauspyörän keskelle.

Packard levypyörät 2Or' Iukko vanteella, 8-pulttiset tal
muita Packard-osia vuosilta L926-56,rfVehiclerr -kiIpiä
tullpellistä ä 50,-/kpl- tiedolla mietä 1öydetty.
Harri J Honkanenr'J622O Suoramar puh. 91L-61r6666.

Vanha auto ja moot,toripyörä (+ sivuvaunu), puh. 931-632?17.

Ostetaan taj- vaihdetaan M-E I70 Va:n osiin vanhoja valo-
kuvauskoneita, I"iodak, Exacta, Voigtländer, Orion, Leica,
Zeiss ym. Myös valokuvausta käsittelevä kirjall-isuus
kiinnostaa. Helge Hakalar puh. 931-4L0017/HakaIa.

Renault 2O-3O kaikenlaisia osia, mutta erikolsesti mootto-
rj-n ja voimansiirron osista on huutava pula. Kirjallisuusja vihjeet sekä kuvat Renusta myöskin kj-innostavat.
Vaihdossa voidaan antaa esim. Ford -J0 etuakselisto.
Veikko Tuominen, Toukolant,ie 6, Tre 75r Fuh. gjl-645665,

Ostetaan tai vaihdetaan myyntipalstalla llmoj-ttamiini
tavaroihin Zundapp KS-750 vaihteisto, magnetto, matka-
nopeusmlttarj-, tarvikelaukkujen kiinnitysrauto ja.
Olavi Sallinen, Fuh, 93L-770222, I,L.7d jäIkeen 79L55O.

Tarttis saada vanhoja soittopelejä, esim. haitari,
h-vetin iso torvi-, sippiviulu taj- jotain muuta peliä, myös
vanhat gramofoonin levyt (n. 78 kiemosta) kiinnostaa.
Yst. vast. M Järvenpää, puh. 931-710048.(P.S. minulla on useampia lyhtyjä 20-1uvun amerikkalalsiln
autoihin).

Pikkuosia - miksei isompiakin - V/anderer-moottorlpyörään,
vm. 1905-0U, samoi-n autoon Y{anderer vm. l9l2-20. Vaihto-
tavaroina löytyy yhtä ja toista, erityisesti BMW-tavarolta.
Ahti Llndstedt, Tapulintie 10 C 20, 362AO Kangasala,
puh. 931-77L034 lyö, 93L-77OL55 kot1.

Renault Caravellen uusta tai käytettyjä osia, myös våråosä-
auton. Ostan tal valhdan M-B 170 S-V:n hyväkuntolset
puskurlt. H llakala puh . 93L-4lOOl7/Ha]r.:aLa,

Hyväkuntoinen Mercedes-Benz 170 SV, hlnta u. 5.000r-.
Tledot omistajasta §lmo Pyykköseltä.

Varaosa-autoksi lähes täydeI1inen, ilneisen halpa rrpilkkJ.-
nokkail Skoda. Tiedot Simpalta.

A-Ford vm. -28, umplkori, 2-ovinen, täydeI11nen rakerrus-
sarja, mukana ylimääräisiä moottoreita ja voimansllrron
osia sekä samaan kauppaan MIG-lankahitsauslalte vlrtaläh-
teineen, täysin kunnossa oleva. Raimo Murtomäki, 3842O
Häi jää, puh. 932-t37L15.

EMI''I/BMW Sport Cabriolet. Rlsto Hietanen, puh. 931-4L4474.OSTETAÅN
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MYYDÄÄN Automobiilien kattornateriaalia. Dage Groop, Box 24?,
68910 Pännäinen, puh. työ 967-70666, koti- 967-L7L74.

DKW Junior de luxe, vm. -63, katsasteLlu 22.7.L977, ajettu
95400 km, ensimmäinen omistaja, katsastuksen jälkeen ajettu
20 km, jolloin lievä sähköjohto-oikosulku. Uudet lskarit,
peltityötkin tehty, kahdet, hyvät renkaat, sisäItä siisti.
P.S. erilh-nen runko, kuten tulevassa mobiilissa ainakin.
Otin talteen tarvitsijalle 7O-vuotiaalta hamastajalta,
hi-nta TOOr-. l4yös vaihdetaan esim. Buick- tai BMti/-tava-
raan, Uolevi Kekko, puh. ilt. 94L-L2247.

M1,1. r]. l92O Hamikan sj-vuvaunun runko + lokasuojat ja pyörä.
HD uusi mallin mukaan tehty äänenvairnentaja, malli sivu-
luukku. BMvf-bokserin osia 50-1uvun alusta, mm. venttiilejä,
Iyhtyjä sekä etu- että taka-, vaihteisto ym. Uolevi Kekko.

oSTErAAN 18" renkaita (sopivin 5,21"xI$tt; ja 5.C0-5.)0x20" (nie-
Iuimmin Nokia), puupuolapyöriä n. J.JOxZOtt, moottoriääni-
merkki, T-Ford oikean oven lukko. Dage Groop.

fhames-kuorma-auto, vrl. 4'8-52, lyhytnokkai-nen malli.
Vastaukset Matti JdrvenpääI1er puh . 911-710048.

Harley-Davidson 1O0O vm -28 osia, kuten: istuimen jousto-
Iaitteet, työkalulaatikko vaikka lainaksi, ensiöketjun
suojus, sivuvaunun pltkät lehtijouset. BMW R5Z/2 tal
R5L/3 vm. -522 sooloperävä1itys, vaihdetaan tarvittaessa
sivarj-välitykseen. Uo1evi Kekko.

VAIHDETAAN Ford T -etuakself hyvine renkaj-neen vastaavaan Ford A
19rr akseliln. Dage Groop.

KYSYTAÄN Å.rvoisa Tampereen Kerhon tekninen komiteat Mikåt firma
pystyy toimittamaan hyvää ja kestävää kromausta Armon
Vuonna L977? Vihjeet pikaisesti tiedoksi kaikille hamas-
tajille tämän lehden kautta. Toivoo Uolevi Kekko.

HALUTAAN LAHJOITUKSINA VASTAANOTTAA
Tampereen Kerhon arkistoon ja käyttöön valokuvia, jotka
kertovat Kerhomme toiminnasta menneiden vuosien varrelta.
Aineiston luovutus haluamallanne tavalla joko hiljaisestl
johtokunnan jäsenten välityksellä tahi julkisesti jäsenis-
t ön yht eiskokoontumistilalsuuksissa.

WIHJEITÄ ' Austi-n A 40, suhteellisen hyväkuntoinen kori pyörineen,
slsustuksj-neen, vaihteistoineen, siis vain moottorl puuttuu.
0s. Parkano, Aurekoski. mi.

Forcl France -]/, Parkanon - Kurun väIi1lä, suhteellisen
hyväkuntolnen, täydeIllnen. mj.
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