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Viimeisin hui u-uutuus Rossinilta!pp
ROSSIN LOS ANGELES 84
Rossinin suunnittelija Domenico Garbelli sanoo matkustaneensa ympäri maailmaa saadakseen
selville syyn mikä pani itäsaksalaiset ainoina maailmassa käyttämään noita hyvin erikoisia kilpa-
pyöriä. Nyt niiden suosio kasvaa kilpailijoiden keskuudessa kuiovalkean tavoin ja uudelle Los An-
geles -mallillemme löytyy kopioivia kilpailijoita ympäri maailmaa.
Tämä Rossinin hui u-uutuus on Los An elesin of m ialaisten 100 km:n joukkuea'on kultaa voit-pp g y a ~
taneen italialaisjoukkueen kokemusten pohjalta pääasiassatempoajoon kehitettyuusi kilpapyörä-
malli.
Rakenne ja ominaisuudet Rossin Los Angeles 84 tekniikka
Näkyvimmät ja myös merkittävimmät uutuustekijät ovat pyörän runko, Runko: erikoisvahvistettu rakenne
linssikiekot ja häränsarvien mallinen ohjaustanko. Runko on vahvistettu Iii- Columbus SLX -putkea
toskohdistaan erityisen tehokkaasti, jotta poljennan hajoittava jousto voi- Pyörät: ns. "linssikiekot" lentokonekevytmetallia (Avional).
taisiin eliminoida. Runko on näin kehitetty käyttämään mahdollisimman Liitoskohta yhdistetty vanteella (pat. Silva-men.)
perusteellisesti hyväkseen polkemiseen tarkoitetun energian. Tästä syystä Kammet: Campagnolo Super Record
pyörällä ajo tuntuu uskomattoman vakaalta ja vaivattoman kevyeltä, vaik- Rattaat: Campagnolo Super Record
ka pyörän runko varusteineen painaa 7,8 kg, etukiekko 2,3 kg ja takakiek- Keskiö: Campagnolo Super Record
ko 3,3 kg eli koko pyörä 13,4 kg. Kevytkulkuisuus on suurelta osin myös Vaihteet: Campagnolo Super Record
linssikiekkojen ansiota, sillä niiden vauhtipyöräominaisuudet lisäävät pol- Jarrut: Campagnolo Super Record
jennan vakavuutta ja lisäävät vierintäominaisuuksia. Kiekkojen paino näis- Polkimet: Campagnolo Super Record
sä linssipyörissä ei siis ole pelkästään negatiivista, koska samalla paran- Renkaat: Clement
netaan vauhtipyöräominaisuuksia. Oikean painosuhteen löytäminen on Ketjut: Regina Extra CX
ammattitaitoa, jonka Rossin on löytänyt. ~ Vapaaratas: Regina CX, 5-lehtinen
Itäsaksalaisten käyttämän ajoasennon merkitystä ei voi myöskään vähek- Satula: Super Turbo
syä, sillä rohkealla e~'unoja-asennolla on mitattu parhaat ilmanvastuksen Ohjaintanko: Cinelli
halkomisarvot. 2 Ohjainkannatin: Cinelli ovh 18.600,00

Castellin Thermodress öräil asutav v
Kilpapyöräilijöiden perinteisesti käyttämät villa- ja lycra-asut ovat edelleenkin suosittuja, mutta
nämä materiaalit toimivat odotetusti vain olosuhteissa, joihin ne Qn kehitelty. Castelli on paneutu-
nut tuotekehittelyssään erityisesti juuri materiaalien toimivuuteen erilaisissa olosuhteissa.

Thermodress-materiaali
Keinotekoisten materiaalien etuna on se, että niiden kehittelyssä voidaan
tavoitevaatimuksiksi asettaa täysin uusia ehtoja. Thermodress-materiaa-
liksi ristityn kankaan suuremmiksi kehittelyehdoksi pantiin villan lämmön-
pitakyky ja lycran keveys ja helppohoitoisuus. Tuloksena aikaansaatu
Thermodress on päällä kuin silkkiä. Thermodressin lämmönpito kylmissä-
kin olosuhteissa on parempi kuin villan. Tämä siksi, että Thermodress
asettuu paikalleen kuin toinen iho, jolloin lämmön vaihtelu jää huomatta-
vasti hitaammaksi. Lämmönpito perustuu oikeaan materiaalisuhteeseen
72 % pQlyamidia ja 28 % triasetaattia, tällä suhteella asu toimii parhaiten
myös märkänä eli sateella ajettaessa. Materiaali on erittäin kevyt ja jousta-
vana erittäin miellyttävä pitkäaikaisessakin suorituksessa.

1. Thermodress Pro-Team 2. Thermodress Solaris ajopaita
ammattilaispaidat. Värit: vaalean sininen
Eri ~mmattilaistallien väreissä. Tuoten:o 131 lyhythihainen
Tuoten:o 141 ovh. 325,00 ovh 255,00

Tuoten:o 136 pitkähihainen
ovh 280,00

HUOM! Toimitamme tilauksesta
pyöräilypaitoja eri seurojen vä-..
reissa.

3

Thermodress on materiaali, loka kylmalla pataa polki~an lampimana~a hel-
teellä hyvin hengittävänä viilentää ihoa miellyttävästi.
Aerodynaamisesti ja anatomisesti loppuun asti suunniteltujen ja leikattujen
Thermaåress-asuJen suurin etu kilpapyoraili~alle on ilmanvastuksen mer-
kittävä väheneminen.
Synteettisen materiaalin ansiosta Thermodress-asujen värit ovat erittäin
kirkkaat ja kestävät. Samoin materiaali on käytössä helppohoitoinen ja
kestävä.
Castellin Thermodress on tehty tämän päivän kilpapyöräilijälle, joka haluaa
käyttää pääosan ajastaan ajamiseen.

3. Thermodress Samos ajopaita
Tuoten:o 145 lyhythihainen
ovh 315, 00
Tuoten:o 159 pitkähihainen
ovh 360, 00

Suomen Pyöräilyliitto suositte-
lee Castellin kilpapyör~asuja.
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-- • Castellin Thermodr I - r'
<< ~

ess p us sa ~a
• ~` ~ ~ Tämä Castellin asusar'a on tarkoitettu k Imän a'an kaudelle. Thermodress~ -merkki tarkoittaakin~ y ~

<<~- paksumpia~a lampimamp~a mater~aale~a. Tassakin tuoteryhmassa Castelli on pitanyt kiinni perus-
vaatimuksistaan. Lämpimän pitämisen ohella on säilytetty elastisuus, kestävyys, vartalnnmukai-
suus ja käyttömukavuus.

Castellin Scorpioni on merkki, joka nykyisin näkyy vahvasti suomalaisissakin pyöräilytapahtumis- Onnistuneen Thermodress~ -vaatteiden merkittävin etu k Imässä olkevalle on se että n ei tar-.... ... ... .... .. .. .... .. Y p ~ Yt
sa. Skorpioni lapaa huippua~a~ien lisaksi nykyaan yha useamman harrasteli~an olkapaalla. Esa- ~ vitsa ukea useita aitoa 'a useroita.. .. ..... p p J J p
merkk~na Castellon val~nneista ovatammatt~pyora~lyn mestarit, mm. Bernard Henault, GiuseppeSa- Thermdodress-idea erustuu hikoilun tuottaman lämmön säil ämiseen. Villa sallii hien haihtumi-.. p Ytt
ronn~ ~a Tommy Prim. Samoin luottavat Castellin laatuun Italian, Belgian, Ruotsin ~a Suomen maa- sen vähentäen 'a 'äähd äen näin ruumiin läm öä.
joukkueet. Kysy omaan Tunturipalvelu-I~~kkeesta! }

Castelli Sportin Thermodress+ pidentää ajokauttasi!
4. Thermodress Deimos ajopai- 5. Thermodress pyöräilyhousut 6. Thermodress+ säärisuojus 7• Thermodress+ käsivarsisuo-

ta Säämiskähaarakiilalla, yhden koon Koot: S/M ja UXL 1us 8. Thermodress+ ajopuku 9. Thermodress+ housut 10. Thermodress+ ajoasu
Tuoten:o 143 lyhythihainen Tuoten:o 330 Tuoten:o 820 ovh 150,00 Koot: S/M ja UXL Värit:. keltainen, sininen ja punai- Haalarimalli Lyhytlahkeisella housuosalla
Ovh 315,00 ovh 215,00 Tuoten:o 821 ovh 95,00 nen mustalla housuosalla. Tuoten:o 420 ilman haarakiilaa Tuoten:o 520 ovh 375,00
Tuoten:o 157 pitkähihainen Tuoten:o 620 ovh 745,00 ovh 290,00
ovh 360,00 Tuoten:o 421 säämiskähaarakiilal- 12. Thermodress +housut

la ovh 315,00 Lyhyet
Tuoten:o 320 ovh 250,00

11. Thermodress+ ajopaita
Värit: keltainen ja sininen.HUOM! Toimitamme tilauksesta Tuoten:o 140 ovh 279 00pyörai ypaitoja eri seurojen vä-

reissä. Suomen Pyöräilyliitto suositte-
4 lee Castellin kilpapyöräasuja.
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Castellin elastiset a'oasut ~ Zo. Castelli kil a ~ -~~~ - ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~-~~ ~ ~~ ~~- -~~p pyöräili~an 22. Castelli kilpapyöraili~an ajo- 24. Castelli kilpapyoraili~an rin- 26. Kilpapyoraili~an paidat
housut pusero. tasuojus TARJOUS

,,, ,,,, Haalarimalli, jossa etuosa päällys- Kylmän kauden pusero, etuosa ja Toimii tehokkaasti tuulisuojana. Materiaali 80 %villaa, 20 % akryy-
Elast~suus kilpapyoraili~an vaatteissa on saavuttanut suosionsa ilmanvastuksen min~moinnin tetty nylonilla, materiaali villaa. Kil- selkäpuolen yläosa päällystetty ny- Materiaali säämiskää. Värit: sini- liä, pitkä-, ja lyh hihaisena. Värit:Y~
V110i(SI. papyöräilijöiden suosima malli. lonilla, materiaali 80 %villaa ja 20 nen ja harmaa. 1-koon. puna-valko-musta, vihreä-valko-

~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ h h. Tämä ~ Koot: 1 - 7. % akryyliä. Värit: punainen ja sini- Tuoten:o 809 ovh 141,00 sininen ja tummansini-, keltainenElast~nen materiaali oikein mitoitettuna antaa tulokseksi tays~n vartaloa myotaileva åSl! Tuoten:o 407 ovh 2 0 nen. Koot: 1 -7.... „„ „, „ , 65,0 ~a vaaleansiniyhdistelma.
poistaa kokonaan ns. pur~eilmion, loka aiheuttaa polkemiseen yl~maara~sta ~Imanvastusta. Mater- r Tuoten:o 703 ovh 345,00 25. Castelli tuulipusero Koot 0 - 6.

aali on 76 % of amidia 'a 24 % I crag. 21. Castelli kilpapyöräilijän ......... Tarrakiinnityksellä. Materiaali ny- TARJOUSHINTAAN 75,00
p y ~ y lakki 22. Castelli kil a oraili an Ionia. Koot M 'a L. Tar'ous voimassa 30.6.6 asti taip pY 1 J J

Tuoten:o 905 ovh 24,00 housut Tuoten:o 803 ovh 142,00 niin kauan kuin tavaraa riittää.
13. Castelli kilpapyöräilijän 15. Castelli kilpapyöräilijän 16. Castelli kilpapyöräilijän 18. Castelli kilpapyöräilijän t Pitkät perinteiset kylmän kauden
paita housut housut housut ajohousut, 100 %villaa.
Elastinen etuosa ja selästä lapalui- TARJOUS Pitkät housut ilman haarakiilaa. Haalarimalli, lyhyet, säämiskähaa- Koot: 1 - 7.
hin asti, muuten villaa. Koot:1 - 7. Elastiset, säämiskähaarakiilalla. Koot 1 - 7. rakiilalla, 1- koon. Tuoten:o 401 ilman haarakiilaa
Tuoten:o 121 ovh 400,00 Koot M ja L. Tuoten:o 405 ovh 300,00 Tuoten:o 304 ovh 290,00 ovh 215,00

Tuoten:o 307 Tarjoushinta 150,00 - Tuoten:o 402 säämiskähaara-

14. Castelli kil a öräili'än a' - Tarjous voimassa 30.6. asti tai niin ~ 7, Castelli kil a öräili'än 19. Kil a öräili'än housut ~ kiilalla _ pTA~~~KK~
p py > >° kauan kuin tavaraa riittää. p py ~ p py ~ ovh 255 00 M~~puku housut TOSI EDULLISESTI x

_ en ~n~se ~ ntiRatapyorailyyn ~a aika-moon. Varat: Professional saamiskaharakiilalla Lyhyet saamiskahaarakiilalla. Ma ~ta~~ala~~ numero
sininen, punainen ja vihreä mustat- 1-koon. ~ ~ teriaali akryyliä 23. Castelli pyöräilypaidat nurnerointi
la housuosalla. Säämisk~haarakii- Tuoten:o 303 ovh 259,00 Koot: 0 - 6 ovh 69,00 Perinteinen pyöräilypaitamalli. Ma- ACS

lalla. teriaaleina 80 %villaa ja 20 % ak- 1 XS
tyyliä tai 100 % puuvilla tai 100 % 2 SKoot: M ja L. 
ak li. Useita värivaihtoehto'a. {~11ryY J 3Tuoten:o 501 ovh 665,00 
Hintaesim. I h hihainen villa-akr. LY Y~ 4
ovh 205, 00 5 XL

Suomen Pyöräilyliitto suositte- lyhythihainen akryyli ovh 162,00 6 XXL

lee Castellin kilpapyöräasuja. 7



27. Castelli verryttelypuku 29. Castelli otsanauha 32. Kilpapyöräilijän muovikypä- 35. Kilpapyöräilijän käsineet ~ •~ •• • •• - •~ - - - •• - •• •• - •
' Estää hien valumasta silmiin Brit- rä HuoM! Valitse pyora~lyk~enkas~ huolella, s~lla ~alko~es~ tehon on val~tyttava polk~melle mahdollisimmanCapricorno

Erittäin mieli avä 'a hei ohoitoi- täin suosittu silmälase'a kä avien Turvallinen, ilmarei'in 'a keinonah- Erittäin edulliset 'a laadukkaat kä- tä dellisesti 'a vaivattomasti. Rivat on huomioinut tuotekehittel ssään m ös Oil'oismaalaisen ~1-Ytt~~ 1 pP J ~~~ J J y J y y p J J
nen materiaali triasetaatti-holy- joukossa. katoppauksin. sineet, kämmenosa nahkaa. Ian mallin ja valmistanut kaikki tässä luettelossa esitetyt pyöräilykengät meille parhaiten sopivan
amidi. Koot: 1 - 7. Tuoten:o 920 ovh 19,00 Koot: 53 - 60. ovh 160,00 ovh 41,00 o .. ..... ... .. .
Tuoten:o603 ovh 538,00 lestin mukaan. R~vatin valiko~massa an malleja n~~n retke~l~~alle, kunto~l~~alle kuin k~lpapolkij~ille-

30. Tunturi kilpapyöräilijän lak- 33. Cinelli kilpapyöräilijän 36. Kilpapyöräilijän käsineet fin,
28. Castelli neulepaita Centauro ki kypärä Kämmenosa vuohennahkaa. Värit:
TARJOUS Materiaali puuvillaa. ovh 24,00 Korkealuokkainen, kansainvälinen punainen, sininen ja beige. 1. Kilpapyöräilijän 4. Cinelli kilpapyöräilijän ken- 6. Rivat kilpakengän suojus 9. Rivat Cross maastoajokenkä

Värikäs neulepaita reippaaseen va- malli. Kuoriosa paksua PVC-muo- ovh. 49,00 kengänsuojus gänsuojus Elastiset, koot: 38 - 45 Erikoiskenkä maastoajoon. Päällys

paa-aikaan. Materiaali 80 %villaa, 31. Pyöräilijän sadetakki via, sisäpuolella polystyreeni-kork- EDULLISESTI EDULLINEN ovh 125,00 osin polyamidia, osin nahkaa. Poh-
~ - Materiaali of amidia. Koot: S M 'a ki-kumito aus. Koot: 55 - 60. 37. Castelli Aero kil " "' '- ~ Materiaali polyamidia, väri: orans- Koot: 39 - 44 ovh 50,00 'an kantaosa nailonia, etuosa ku-20 /o akryylia. Koot 1 7. p y 1 pp papyorail~

Tuoten:o 865 Tarjoushinta 195,00 L joustonauhalla. ovh 152,00 jän käsineet si, koot: 34 - 45 •• ••• -~•• 7. Rivat Rick talvikenkä mia. Kannassa 2 kpl irrotettavia
Värit: unainen 'a sininen Elastinen selkä uoli kämm n ovh 31,00 5. Cinelli kilpapyoraili~an ken- 

Puhvelinnahkaa keir~ t rki v - na uloita. ovh 430,00Tarjous voimassa 30.6.86 asti tai p 1 p e osa gansuo~us o u s uoril pp
niin kauan kuin tavaraa riittää. ovh 39,00 34. Cinelli kilpapyöräilijän nahkaa. Koot: S, M ja L. ~ 2. Rivat kilpakengån klossit Elastinen kilpapyöräilykengän suo- la. Koot: 37 - 46. ovh 325,00 ~ p. Rivat Lautaret kilpakengät

-- - - - -- ---- - -- - - -~ kypärä Tuoten:o 912 ovh 105,00 Rivat-kil akenkään so iva.-- p p jus. Koot: 35 - 47. Rei'itettyä vasikannahkaa, nahka-
Helleolosuhteisiin ja pitkäaikaisiin ovh 48,00 ovh 110,00 8. Rivat Vanoise talvikenkä pohjalla, jossa kaksoispohja ja -
ajosuorituksiin suunniteltu kypärä. ~. Castelli kilpapyöräilijän kä- 3. Kilpapyörä~l ken än klossit Paallys palyamidia, osin nahkaa, kantapää. Koot: 30 - 46.
Puuvillafroteinen sisä inta kuivat- sineet y g keinoturkisvuorilla, saadettavillaP Materiaali nylonia. ovh 28,00 ovh 258,00
taa hien eikä ärsytä päänahkaa. Selkäpuoli harvakudoksista villaa, klosseilla. Koot: 38 - 46.

11. Rivat Huez kil akenkakämmenosa säämiskää. Tarrakiin~ ovh 450,00 pKoot: 54 - 61. ovh 155,00 ~ .,.
-- nitys. Koot: 3, 4, ja 5. ." ,,, . ~~~° Rei ite a of amidia, kaarevalla

.. ttY ~ p Y
39. Castelli Pro Team kilpapyo- Tuoten:o 917 ovh 97,00 _ -~M~ , ~ `T~ ~ nahkapohjalla. Välipohja tukevaa

__ räilijän käsineet •^ ~ - nailonia. Säädettävällä klossilla.
- Eri ammattilaistallien väreissä. Koot: 36 - 46 ovh 415,00

Elastinen selkäpuoli, kämmenosa /. . ', ~r • ~ 13. Rivat Izeran ki~pakenkä
~ ̀<< r ~ .. . ~ ~ Pehmeää nahkaa, kaarevalla nah- 12. Rivat Colorado kilpakengät

nahkaa. Koot. S, M ~a L. ~ ~
Tuoten:o 914 ovh 122 00 ~ ~ kapohjalla. Välipohja tukevaa nai- Päällys pehmeää nahkaa, laskos-

f' , ~ . -<<`, ~ Ionia, saadettavilla klosseilla. kieli ~a tarranauhakiinnitys. Kaare
Koot: 36 - 46. ovh 385,00 valta nahkapohjalla, jossa kulutus-

pinta kumia. Säädettävillä klosseil-
g 9 la. Koot: 37 - 46. ovh 515,00
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Gi lemmen tuotekehi s vauhdissap
Gipiemmen tarkoituksenmukaisuus tuotekehittelyssä tuottaa jatkuvasti
tuloksia eri pyöräilylajien keskuudessa. Barcelonassa vuoden -84 kisoissa
ansaittu maailmanmestaruustitteli on vähintäänkin kohtuullinen kiitos Gi-
piemmen tavoitteelle tuottaa nykyaikaista tekniikkaa ja luotettavaa laatua
kohtuuhinnalla kaikkien eri pyöräilymuotojen hyväksi.
Täytlellisillä maantie-, rata- ja crossarjoillaan Gipiemme tyydyttää yhä
suurempia käyttäjäryhmiä. Gipiemmen komponentteja käyttävät mm. Car-
rera-Inoxpranin ja ABC-AYEL:n ammattilaisjoukkueet, ratapyöräilijät
Schultz ja Herman sekä monet maajoukkueet ja urheiluseurat ympäri Eu-
rooppaa.
Kaikkein vaativimmissa komponenteissaan eli keskiön osissa Gipiemme
on onnistunut tuottamaan kokonaisuuksia, joissa keveys, kestävyys ja
aerodynaamisuus ovat kaikki tehokkaasti huomioitu. Paras mahdollinen
rullauskyky on varmistettu erittäin tarkalla koneistusmenetelmien valvon-
nalla.

Esim. Gipiemmen kampi- ja ratassarjat

Gipiemme Cronospecial kampi- ja ratassarja ovh 755,00
Gipiemme Cronosprint kampi- ja ratas- ja keskiösarja ovh 700,00

Tunnetun Campagnolon komponenttisarja edustaa kilpapyöräilijöiden kes-
kuudessa perinteitä, joihin luotetaan. Campagnolo kehittää tuotteitaan ja
panostaa luotettavuuteen.

Esim. Campagnolon kampi- ja ratassarjat
Campagnolo Super Record kampi- ja ratassarja ovh 999,00
Campagnolo Victory kampi-, ratas- ja keskiösarja ovh 755,00

Esimerkkejä yleisimmissä pyörämerkeissä käytettävistä kierretyy-
peistä
Keskiölaakeristo
Italialainen ~ 36 x 24 F: Bianchi, Crescent Columbus, Paletti, Cinelli, Ros-
sin.
Ranskalainen ~ M35 x 1: Peugeot, Crescent Reynolds, Mercier Reynolds.
Englantilainen ~ 1,370 x 24 T.p.i.B.S.C.: Tunturi Professional, Raleigh.

~~ mm.2,5
"I~-

m m.167, 5 -172,5

m m.2, 5

/ ~

~ ~
pedale normale pedale cronospecial
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1. Cronospecial Multiasse-polkimet
Epäkesko-poljinakseleilla, joilla voidaan säätää polkimen paikkaa ±2,5
mm. Tarvitset vain kaksi kampipituutta 167,5 ja 172,5 mm pituiset niin
Multiasse-polkimilla void laajentaa käyttöalueen 165 mm:stä 175 mm:n eli
viiden kampipituuden alueella.
ovh 630,00 pari

Sama poljin ilman säätömandollisuutta
Cronospecial ovh 530,00 pari

~ Cronosprint ovh 320,00 pari

2. Gipiemmellä täydellinen poljinvalikoima

Uuden Multiassen, Cronospecialin ja Cronosprintin lisäksi Gipiemmellä on
perinteiset mallit sekä rata- että maantieajoon. Gipiemmen paremmuus
polkimissa perustuu kestävyyteen. Akseli on erikoisterässeosta, runko
päällystetty anodisoidulla kevytmetallilla (paksuus 30 mikronia), lujuuden
ja kestävyyden lisäämiseksi on jo eri koneistusvaiheiden valvonta viety
huippuunsa. Gipier~men komponenteissa onkin tunnistusnumero, joka to-
distaa niiden alkuperän ja takaa näiden teknis-laadullisten testien läpäi-
syn.
Gipiemme Special ovh 320,00 pari
Gipiemme Sprint ovh 137,00 pari

Kaikki Gipiemme-polkimet 9/16" x 20 F -kiertein.

2. Campagnolo polkimet
Campagnolo-polkimien kierre
9/16 x 20 F
Campagnolo Record
ovh 460,00 pari
Campagnolo Victory, varvasrautoi-
neen ja remmeineen
ovh 446, 00 pari

3. Cinellin erikoispoljin m 71
Aerodynaaminen muotoilu. Klossin
kiinnitys suoraan polkimeen.
ovh 465, 00 pari

4. Cinelli varvasraudan remmit
Lasikuituvahvisteinen nahkaren
mi, joka säilyttää pitävyyden hyvin
märälläkin.
Malli Extra, lasikuituvahvisteinen
nahkaremmi ovh 79,00 pari
Malli Super, lasikuitupinnoitteinen
nahkaremmi ovh 58,00 pari
Malli Normal, nahkaa
ovh 38,00 pari

Varvasraudan remmit
Perinteinen yleismalli, nahkaa
ovh alkaen 12,00 pari

5. Gipiemmen varvasraudat
UUTUUS
Kevytmetallia, koot M ja L
ovh 48,00 pari

5. Gipiemmen varvasraudan
remmit
UUTUUS
Nailonia ovh 32,50 pari

6. Cinellin varvasraudat
Huippuammattilaisten käyttämät
kevytmetalliset varvasraudat. Kirk-
kaiden lisäksi nyt myös mustaksi
eloksoituna. Koot S, M ja L,
kirkkaat ovh 56,00 pari
mustat ovh 59, 00 pari

7. Varvasraudan vetonuppi
ABS-muovia, kätevä lisävaruste
ovh 2,50
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• •Cinellin kilpapyörän runkoihin, ohjaintankoi-
hin, -kannattimiin ja istuimiin luot~avatmonet
pyöränvalmistajat ja huippuammattilaiset,
Eddy Merckx ajoi aikoinaan tunnin ajon ennä-
tyksen Cinellin ohjainta~golla, samoin Ber-
nard Hinault ajaa suuria voittojaan Cinellin
merkeissä.

Cinelli ohjaintangot
Kylmänä taivutettua, vedettyä saumatonta erikoisalumiinia. Tangon keski-
osa vahvistettu.
Champione del Mondo M66, syvä malli maantieajoon.
ovh 103, 00
Giro de Italia M64, maantieajoon. ovh 103,00
Criterium M65, kortteli- ja rata-aika-ajoon ovh 103,00
Pista M~7, rata-ajoon ovh 114,00

Cinelli ohjainkannattimet
Taottua kevytmetallia. Cinellin tinkimätöntä laatua. Malli 1 A, maantieajoon
73° kulmalla, etu-ulottuvuudet 80 -130 mm ~ 22,0 ja 22,2 mm.
Kirkkaana ovh 127,00
Mustana ovh 131,00
Målli 1R maantieajoon 73° kulmalla, pat. kiinnitysmekanismi, etu-ulottu-
vuudet 95 -130 mm ~ 22,0 ja 22,2 mm.
Kirkkaana ovh 199,00
Mustana ovh 210,00
Malli 2A, rata-ajoon, 65° kulmalla, etu-ulottuvuus 100 -130 mm ~.
Kirkkaana ovh 143, 00

Cinelli DOMINO-ohjainkannatin UUTUUS
Avattava kannatinmalli, minkä ansiosta ohjaintanko on erittäin helposti ja
nopeasti vaihdettavissa. Ruuvilukitus on ehdottoman varma ja polyuretaa-
nilla pinnoitettu kannattimen yläpuoli peittää asiallisesti myös expanderin
kiinnitysruuvin.
Dominon etu-ulottuvuudet 90 -110 mm ~ 22,2 mm ovh 225,00

12

Gipiemme ohjaintangot
UUTUUS
Mallit Special Strada maantielle ja
Special Pista radalle, materiaali ke-
vytmetallia, leveydet 40 ja 42 cm.
ovh 105, 00

Gipiemme ohjainkannattimet
UUTUUS
Malli Special, kirkkaana ja mustak-
si eloksoituna. Etu-ulottuvuudet
80, 90, 100, 110 ja 120 m m
~ 22,2 mm.
ovh 167,00
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1. Rossin kädensijanauhasarja
PVC-muovia, pehmustettu. Värit:
musta, valkoinen, punainen ja sini-
nen.
ovh 24,00

1. Rossin Columbia kädensija-
nauhasarja
Säämiskäjäljitelmää. Värit: musta,

~~ ~ valkoinen, punainen ja sininen.
ovh 38, 00

2. Kädensijanauhat
Velox Tressomouss 94, kangastar-
ra joustopohjalla, väri musta.
ovh 55,00 pari
Velox Tressouple 302, 100 % puu-
villaa, pituus 2,5 mm, väri musta.
ovh 15, 00
Velox 85, tarrakangas, pituus
2,5 mm, väri musta.
ovh 10, 00
Velox ~3 nauhasarja, tarrakangas,
väri musta.
ovh 21, 00

2. Gipiemme kädensijasarja
Peh m ustetut ovh 47, 00

2. Kädensijatulppa
E~cpander-kiristyksellä, .kumia. Vä-
rit: musta, valkoinen, sininen, pu-
nainen ja vihreä.
ovh 3,50 kpl

3. Gipiemme ohjainlaakeristot
Cronospecial ja Cronosprint ovat
kevytmetallia ja Special Pista te-
rästä. Kaikilla kieretyypeillä, Pista
vain italialaisella kierteellä.
Hintaesimerkit
Gipiemme Cronospecial
ovh 259,00
Gipiemme Cronosprint ovh 142,00
O.M.A.S. ohjainlaakeristot
Materiaalina kevytmetalli, kaikilla
kierretyypeillä, eloksointivärit mus-
ta, sininen ja keltainen.
ovh 172,00
Campagnolo ohjainlaakeristot
Super Record, Record ja Victory
-la~keristot italialaiskierteellä.
Hintaesimerkit
Campagnolo Super Record
ovh 369, 00
Campagnolo Victory ovh 2Q9,00
Yleisimmissä pyörämerkeissä
käytettävät kierretyypit
Italialainen ~ 25,4 x 24 F
- Rossin, Paletti, Cinelli, Bianchi,
Crescent, Columbus, Tunturi Pro-
fessional.
Englantilainen ~ 1 " x 24 TpiBSC
-Crescent Reynolds
Ranskalainen ~ M 25 x 1
- Mercier Reynolds 13
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4. Tunturi kilpapyöräpalvelun kiekkovalikoima
Napavaihtoehtoina ovat Gipiemmen, O.M.A.S:n ja Campagnolon mallit ja
vannevaihtoehtoina Wolberin Record du Monde, Aspin, Aubisque, Arc en
Ciel, Special Competition, Perfrmance, Mixte B ja Profit
Lisäksi O.M.A.S:n Nisi-vanteille kootut kiekkosarjat.
Hintaesimerkit
Gipiemme Special -napa + Wolber O.M.A.S:n napa Nisi-vanteilla,
Aspin -vanne sarjan ovh alkaen 970,00
ovh. eteen 510,00 taakse 530,00

5. Gipiemmen napasarjat
Gipiemmen tarkat koneistusmenetelmät ja huolellinen kokoonpano takaa-
vat kestävyyden ja herkät rullausominaisuudet.Malli Special Strada maan-
tielle, Special Pista radalle ja Sprint Strada maantielle on valmistettu eri-
koiskevytmetallista, laipparei'itykset 28, 32 ja 36 puolalle ja napojen voite-
lureiän suojukset kromattuaterästä. Gipiemmen kapealaippaiset napasar-
jat 6-lehtiselle rataspakalle, kierre 1,370 x 24TpiBSC, asennusleveydet
edessä 100 mm ja takana 125 mm.
Hintaesimerkit
Gipiemme Special ovh 470,00

O.M.A.S 101 /CB napasarjat
Kapealaippaiset kevytmetallinavat
urakuulalaakerein, 32 ja 36 puolal-
la 6-lehtiselle vapaarattaalle, kier-
re 1,370 x 24 Tpi BSC, asennusle-
veydet edessä 100 mm ja takana
125 mm.
~vh 500, 00

Gipiemme Sprit ovh 265,00
(huom. vain 36~reikäisenä)

Campagnolo Record ja Victory
-napasarjat
6-lehtiselle rataspakalle, kierre
1,370 x 24 Tpi6SC, 32 ja 36 puo-
lalle, asennusleveydet edessä 100
mm ja takana 125 mm.
Hintaesimerkit
Campagnolo Record-sarja
ovh 515, 00
Campagnolo Victory-sarja
ovh 346,00
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Gipiemmen materiaalin tutkimustyö on pisimmillään jarrukomponenttien kehittelyssä. Jarruvar-
sien kestävyys onkin ominaisuus, joka parhaiten puhuu Gipiemmen laadun puolesta.

1. Gipiemmen jarrusarjat
Gipiemmen jarrusarjamallit ovat Cronospecial, Special ja Cronosprint.
Hmtaesimerkit.
Gipiemme Cronospecial ovh 1.030,00
Gipiemme Cronsprint ovh 348,00

2. Campagnolo jarrusarjat Tunturi-kauppiailla
Campagnolon jarrusarjat ovat Super Record ja Victory.
Campagnolo Super Record ovh 1.268,00
Campagnolo Victory ovh 765,00

Gipiemmen tarkalta koontityöltä vaaditaan erityistä perusteellisuutta jarru- ja vaihdesarjojen
koonnissa, sillä pienimmätkin toimintahäiriöt keskeyttävät sarjojen koonnin välittömästi.

0

3.. Gipiemmen vaihdesarjat
Mallit Cronospecial ja Cronosprint. Cronospecialin materiaali on erikoista
kevytmetalliseosta, Cronosprintin osittain kevytmetallia, osittain nailonia.
Hintaesimerkit sarjoista, joissa etu- ja takavaihtajat vipuineen ja vaijerei-
neen.
Gipiemme Cronospecial-sarja ovh 795,00
Gipiemme Cronosprint-sarja ovh 425,00

14

4. Campagnolo-vaihteet Tunturi-kauppiailla
Campagnolon mallit Super Record, Record ja Victory.
Hintaesimerkit:
Campagnolo Super Record etuvaihtaja ovh 230,00
Campagnolo Record takavaihde ovh 446,00
Campagnolo Victory takavaihde ovh 260,00
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1. Sedisportin kulta- ja hopeaketjut
Erittäin hyvän toimivuu~ensa ansiosta Sedikse~n ketjut ovat saaneet paljon
tunnustusta maailman parhaiden pyöräilijöiden keskuudessa. Monet kil-
papyöräilijät ovat valinneet Sedisport-ketjut niiden nopean ja joustavan
siirtymisen vuoksi. Sediksen joustavat ominaisuudet perustuvat ketjun si-
säienkin ja akselin väliseen muotoiluun. Tällä erikoisella muotoilulla on ai-
kaansaatu normaalia suurempi sivuttaisjousto, minkä vuoksi ketjun kulku
rattailla on notkeaa. Ketjun rakenne on erittäin kapea, joten ne sopivat hy-
vin myös 7-osaisille rattaille. Sedisport-ketjut sopivat kaikille 1 /2" x 3/32"
rattaille.
Sedisport kulta 1 ~ 6 lenkkiä ovh 94,00
Sedisport hopea 116 lenkkiä ovh 84,00
Sedisport hopea 1141enkkiä, ratapyörään ovh 76,00

2. Gipiemmen vapaarattaat
Rattaissaan ja rattaistoissaan Gipiemme näyttää paremmuutensa valikoi-
mallaan. Gipiemme lupaa valikoimastaan yksilöllisiä vaatimuksia ja mat-
kan asettamia vaatimuksia täyttävät vaihtoehdot. Cronospecial-mallit on
valmistettu kevytmetallista ja Cronosprint-mallit ovat terästä.
Gipiemme Cronospecial 6-osainen ovh 810,00
Gipiemme Cronosprint 6-osainen ovh 245,00

3. Gipiemme Cronospecial-ketjut UUTUUS
Cronospecial hopea, 114 lenkkiä ovh 110,00

Tunturi-kilpapyöräasiantuntijoi-
den valikoimassa mm. Gipiem-
men, Unionin, Alpina Raggin ja
Prymin kilpapyörän puolat.

Wolter-vanteet '~
Wolberin vannevalikoima käsittää
vaihtoehtoa maantie- aika- rata-J
ja maastoajoon. Wolter on panos-
tanut tutkimuksissaan korkealuok-
kaisiin materiaaleihin taatakseen
huolettomat harjoitus- ja kilpailuki-
lometrit. '~
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4. Maillard Super Plus -vapaa-
rattaat UUTUUS
Maillard on varsinainen ammatti-
laiste.n merkki, sillä esim.11 perät-
täistä Tour de France -voittoa on
poljettu Maillardin rattailla. Lisäksi
useat ammattilaiset, legendaariset
maailmanmestarit ja olympiavoit-
tajatovat ajaneet Maillardin rattail-
la. Maillard on pitänyt huolen laa-
tunsa pysymisestä ja näin siihen
luotetaankin maailman huippupol-
kijoita myöten kaikissa harrastaja-
luokissa.
Maillardin valikoimassa on sekä
kullan että hopean värisenä useita
eri hammaslukuvaihtoehtoja.
Hintaesimerkit
Maillard Compact kulta ovh 250,00
Maillard Course hopea ovh 187,00

PUOLAUSTAULUKKO
matalalaippa 3 x
norm. kilpap.
vanne etupyörä takapyörä
28-reik. 306 mm 304/306 mm
32-reik. 302 mm 300/302 mm
36-reik. 300 mm 297/300 mm
Wolter Profil
28-reik. 304 mm 302/304 mm

15 
32-reik. 300 mm 298/300 mm

5. Wolter Profil 18 ~
Erikoisesti Wolberin Record Route/ f
Piste -rengasta varten kehitetty.
Keskiösyvennyksen ansiosta ren- ~~
gas pysyy hyvin paikallaan. Aika- ja
rata-ajoon, paino 310 g. Leveys
17,6 mm, väri harmaa. 28 ja 32
puolalle.
ovh 320,00 ',

5. Wolter Mixte B
sekätuubi- ettäavorenkaille. Kehi- ~~'
tetty pyöräilijöille, jotka arvostavat
tuubirenkaita, mutta olosuhteista
riippuen haluavat käyttää myös
avorenkaita. Tuubirenkaille alkaen
23 mm:stä, avorenkaille 23 — 28 I,
mm. Paino 500 g, leveys 20,2 mm, '~,
väri satiinin harmaa. 36 puolalle. ',,
ovh 94, 00

Sedis-kultaketju ja Tunturi-ket-
juöljy
TARJOUSHINTAAN 85,00
Tarjous voimassa 30.6,86 asti tai
niin kauan kuin tavaraa riittää.



Käsintehdyt tuubirenkaat 3. Wolber Performance 6. Wolber Pro 84 Vulkanoidut, litteänä muotoillut ~ Vulkanoidut muodossa muotoil- 15. Wolber Record 18 Piste 3. Selle Royal CX -istuimet

Kokonaan käsintehdyt, puhdasta Ammattilaisten ja kilpailijoiden Maantieajoon, paino 230 g, leveys tuubirenkaat lut tuubirenkaat Kokonaan käsintehty ratapyörän Selle Royal on ensimmäinen kilpapyörien istuinten valmistaja, joka tuote-

egyptinpuuvillaa, 37 lankaa/cm. suosima, erikoiskevyellä Latex-si- 21,7 mm. Vannesuositus: Aspin. Matalan profiilinsa vuoksi helpot Wolberin oman muotoilumenetel- tuubirengas. Puhdasta egyptinpuu- kehittelyssään on huomioinut aerodynaamisuuden ja keveyden ohella

Suositeltava ilmanpaine 6 — 7 ba- särenkaalla, aika-ajoon ja kuivaan ovh 175,00 asentaa. Puhdasta egyptinpuuvil- män ansiosta renkaalla on erikoi- villaa 37 lankaa/cm. Aerodynaami- myös anatomisuuden. Tämä Royal CX-malli on syntynyt yhteistyössä am-

ria. keliin. Paino 220 g, leveys 22,7 laa, 24 lankaa/cm. Butyylisisären- sen hyvät ajo-ominaisuudet sekä nen muotoilu. Erikoiskevyellä La- mattilaispyöräilijöiden ja huippukeveiden kilpapyörien valmistajien kans-
mm. Vannesuositus Aubisque. Sisärenkaattomat tuubirenkaat kaalia. Suositeltava ilmanpaine 6 — mahdollisimman hyvä kestävyys. tex-sisärenkaalla. Suositeltava il- sa. Perusteellisten käytännön testien myötä on istuimelle löydetty muoto,

1. Wolber Champion de France ovh 305,00 Kudos hienosäikeistä egyptinpuu- 7 baria. Puhdasta egyptinpuuvillaa, butyyli- manpaine 10 baria. Paino 160 g, jonka joustovarat vastaavat lantion luuston polkemisliikkeitä.
SP1 villaa. Voidaan paikata ulkopäin

9. Wolber Invulnerable
sisärenkaalla. Suositeltava ilman- leveys 18,5 mm. Vannesuositus: Istuimen kuori on nailonia ja nahkainen päällinen on kiinnitetty käsin om-

UUTUUS 4. Wolber Record Route Wolber-paikka-aineella.
Anoa terasvyorengas maailmassa.

paine 6 — 7 baria. Profil 18. ovh 390,OQ pelemalla. Värit: musta, sininen, kulta ja punainen.
Saavutti heti ammattilaisten suo- Aerodynaaminen rengas aika-

7 • VI►olber Profil T.B. Testeissä saavutettu jopa 3-kertai-
12. Wolber International ~6 Tuubiren as 24

~ g
ovh 237,00

sion. Rengas on varustettu suojaa- ajoon erikoiskevyellä Latex-sisä-
UUTUUS nen kulutuskestävyys. Maantie- ja

Maantie- ja harjoitusajoon. Paino ovh 154,00
valta polyuretaanivahvistuksella ja
erikoiskev e11ä Latex-sisärenkaal-y

renkaalla, paino 180 g, leveys 18 5
mm. Vannesuositus: Frofil 18. ~ Erikoisrakenteinen rengas maan- harjoitusajoon. Paino 275 g, leveys

280 g leveys 24 mm. Vannesuosi-
~ tus: Arc en Ciel 'a Mixte B.

~
1. Gipiemmen Aero-istuinkan- 4. Cinelli-istuimet 5. Selle Royal kilpapyörän istui-

la. Kaikkien kelien maantiea~oon. ovh 340,00
tie- ja harjoitusajaon. Kartiomainen

'-
21,5 mm. Vannesuositus: Aspin.

~ ovh 135,00 natin Malli L erikoiskev istuin maan- met~ Y~
Paino 250 g, keveys 22,7 mm.Van-

kulutus inta lisää rulla m'P use inai ovh 189 00 ~, Runko puristettua kevytmetallia. tiepyorailyyn. Paattinen puhvelin- Perinteinen malli 400, nahkapaalli-

nesuositus: Special Competition ja Kasinviir~eisfellyt tuubirenkaat
suuks~a ~a kestaa kulutusta. Erikoi-
nen renkaan vannetta vastaan tule- 10. Wolber Corsa 80

Cross-tuubirenkaat Kannattimen halkaisijavaihtoeh-
dot: ~ 26,4, ~ 27,0 ~a ~ 27,2 mm.

nahkaa, runko valettua kevytme- nen, käsin ommeltu. Väri beige,
tallia. Väri musta. kromattu teräsrunko.Aubisque.

ovh 375,00 ~
Loistavat ajo-ominaisuudet, vulka-
noidun kestäv ä 'a käsintehd nYYtt 1 Y

va rakenne vahvistaa renkaan
paallapysymista.

Maantie- 'a har~oitusa'oon. Paino
> > >

13. Wolber Cross 28
Perinteinen maastoa oon a talvi-> >

i femme S ecialG p p ovh 309,00 ovh 195,00

2. Wolber Competition
herkkyytta. Puhdasta egyptinpuu- Paino 270 ieve s 21,0 mm.Suo-g~ y

265 g, leveys 21,5 mm. Vannesuo-
situs: As ~n a Arc en Ciel.p 1

aJoon tarkoitettu tuubirengas. Puh-
ovh 217,00
Gi femme Cronos rintp p

Malli 491, säämiskäpinnalla. Väri
4. Cinelli Volare musta, kromattu teräsrunko.

Ammattilaisten ja kilpailijoiden
villaa 37 lankaa/cm. Erikoinen bu-
tyylisisärengas jossa a~nutlaatui-

siteltava ilmanpaine 6 baria. Van- ovh 120,00 lasta egyptinpuuvillaa 24 lankaa/
cm. Pair~o 345 g leveys 28 mm.

ovh 142,00 ovh 99 00Amatööripyöräilyyn kehitetty malli, ,

suosima, erikoiskevyellä butyylisi- nen ilmanpitävyys (vain Wolberilla).
nesuositus Aspin. ovh 150,00

11. Wolber Strada 80 Suositeltava ilmanpaine 5 — 6 ba- Cam anolo-istuinkannatinp g
joka sallii laajat asennon vaihtami-

"Takaspoileri"särenkaalla, maantieajoon. Paino
220 leve s 22,7 mm. Vannesuo-g' y

Suositeltava ilmanpaine 6 — 7 ba- 8, Wolber Liberty 270-22 TARJOUS ria. ovh 150,00 Kannattimen halkaisijavaihtoehdot
~ 27 0 a 27 2 mm.1

set koko satulalla.
lisaa voiman siirtamista polkimille.

situs Aubisque.
ria. Maantie- 'a har'oitusa'oon. Paino

> > > _270 g, leveys 22,0 mm. Suos~telta

Vulkanoitu, matalaprofiilinen tuubi-
ren as har'oitusa'oon. Erittäin suo-g > > 14. Wölber Cross

~
Campagnolo Super Record ovh 150,00

ovh 305,00 5. Wolber Pro SP-1 va ilmanpaine 6 — 7 baria. 1lanne- sittu. Puhdasta egyptinpuuvillaa 13 Maastoa~oon ~a talvia~oon, puhdas _ ovh 299,00
Campagnolo Victory 4. Cinelli 65 N

UUTUUS suositus: Aspin. lankaa/cm. Paino 315 g, leveys ta egyptinpuuvillaa 13 lankaa/cm.
ovh 159,00 Terasrunko~nen ~a puhvelinnahkai

Polyuretaanisuojuksella, maantie- ovh 150,00 22,0 mm. Vannesuositus: Arc en Paino 360 g, leveys 24 mm. Suosi- •• •• nen istuin.
ajoon. Paino 255 g, leveys 21,7 Ciel. Tarjous voimassa 30.6. asti tai teltava ilmanpaine 5 — 6 baria.

in2• Kilpapyoran istu suo~us
ovh 158,00

mm, vannesu~situs: As in.
p

niin kauan kuin tavaraa riittää. Vannesuosit~_~s: Mixte B ja Aubis- Latexia, värit: valkoinen; punainen

ovh 215,00 16 Tar~oushinta 69,00 que. ovh 127,00 ja sininen. ovh 10,00 17
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Pacer 2000 H 2. CS 30 maaston kaltevuuden mittari 1. Kilpapyörän lokasuoja 3. Cinelli rengaskotelo 5. Thermo juomapullo 7. Juomapullo ja teline

k n ~ k ~~ rään. SI ~ ~a Kevyt ja helppolukuinen lisävaruste polkupyörään. Mittari näyttää ajon ai- Muovilokasuoja, pikakiinnityksellä. Puhvelinnahkainen rengaskotelo Juomapullo, vuoraus styroxia. Aerodynaaminen malli.Pacer 2000 H on veto o e po UpyO kana ienetkin tien nousun muutokset. Er~ttain h od Ilinen maantiea ossa, vh 1 tuubirenkaille. ovh 24 00 vhp Y Y 1 0 6,00 0 29,00
voidaan seurata ajetun matkan pituutta, SI IhG't1 jossa pitkillå loivilla osuuksilla saattaa helposti polkea väärällä välityksellä. ovh 70,00

~~ ~~ ~ ~ h k n n tt ~ t n m t- Vuoristoajon nimimiehet Battaglin ja Loro käyttävät tätä mittaria valmistau- 1. Kilpapyörän lokasuoja 6. Juoma ullo 'a teline 8• Tunturi juomapullokaytettya aikaa, aio et e opeu å, ale u a tuessaan kil ailu~hin. i I kasuo'a ari 4. p ~p ~ Kromimuov a, o ~ p San Marco rengaslaukku TARJOUS Aerodynaaminen malli, kiinnike
kan keskinopeutta, kampikierrosnopeutta tal pol- ovh 95,00 ovh 20,00 Rengaslaukku tuubirenkaille, PVC- Tar'oushintaan 9 00 muovia... .. .. ~kyllästettyä nailonia. ovh 36,00k~~an sydamen syketta. Poutrain-Morin on kehittäessään Zefal-pumppujaan kiinnittä- Tarjous voimassa 31.x.86 asti, tai

„ 2. Kilpapyörän lokasuoja ovh 47,00
Koe olk~ o~demme kokemukset Pacer~sta OVat nyt huomion myos pumppujen kaytön helppouteen. Vaovatto- Muovilokasuo'a tavaratelineellä. 

niin kauan kuin tavaraa riittää. 
9. Tunturi 'uoma ullo 'a teline

erittäin m önteiset. Muutaman a'okerran 'älkeen muurien lisaks~ Zefal-pumppujen paremmuudeksi on luettava ovh 33,0o suosittu harjoitus- ja kilpapullo.
y ~ ~ ' Valmistettu kestävästä el i ntarvi ke-.. .. .... myös niiden luotettavuus, josta Zefal-pumput yleisesti tunne-

Pacerinantama tietoa pystyy todella kayttamaan taan. ~+~ 2. Kilpapyörän lokasuoja muovista, teline kromattuaterästä.

h väkseen. Tietoa seuraamalla voi kiinnittää Muovinen lokasuojatavarapussilla. ovh 31,00
y ~ „ „ „ „ 3. Zefal HP korkeapainepumppu - ovh 53,00

huomiota a~otapaansa ~a kehottaa useaan hel- Lukittavan suutinkappaleen ansiosta Zefal HP:IIä korkeiden ilmanpainei-

ommintodellisiin arvoihin erustuen. den pumppaaminen on helppoa. Kiinnitys runkoputkiston vallin, runkokor-
p p keuksille 535 — 585 ~a 590 — 640 mm.

ovh 53, 00
1. Pacer 2000 H rakenne ja ominaisuudet
• tärinän ja lämmönvaihtelut kestävä rakenne 4. Zefal Maxi jalkapumppu
• helppo asentaa — kätevästi irrotettavissa Tiivis patentoitu suuttimen lukkosysteemi, selkeälukuinen ilmanpainemit-
• selkeä LCD-näyttö tari, korkeapainesäiliö helpottaa korkean ilmanpaineen pumppaamista.

Tulostaa — matkan ovh 150,00

— käytetyn ajan
— nopeuden 4. Zefal Plus jalkapumppu

— keskinopeuden Nopea, helppokäyttöinen, 2-sylinterinen, pumppaa sekä työntö- että veto-

- kampikierrokset/min liikkeen aikana. Ilmanpainemittarilla, sopii sekä polkupyörä- että neula-

- syketiheyden venttiileille, muovikuorella, paino n. 2 kg.

Pacer 2000 H ovh 1.500,00 ovh 265,00
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1. Pullosarja ja teline 5. Kilpapyörän soittokello 7. Peili 9. Nefa paristovalaisin 1. Velox 2 paikkarasia 2. Sääm~iskän pehmennysöljy 5. Elite harjoitusrullat
Sisältää 3 pulloa, teline kromattua ovh 12,00 Kilpaohjaustangon päähän, erittäin Mallit erikseen eteen ja taakse. Täydellinen kilpapyörän renkaan Kilpapyöräilijän housusäämis- Italialainen Olympionic. Kromattu teräsputkirakenne, teräsrullat
terästä. kevyt. ovh 19,00 ovh 32,50 korjaussarja. Sisältää liimaa, liitua, kän pehmennykseen. ~ 120 mm.
ovh 28,00 6. Gipiemme pulloteline Hinta paristoineen. paikkoja, lankaa, karhentimen ja Tarjoushintaan 10,00 ovh 775,00

UUTUUS 8. Cat Eye kilpapyörän valosarja ~ sormustimen. Tarjous voimassa 30.6. asti tai 6. Elite harjoitusrullat
2. Juomapulloteline Materiaali muovia. ovh 18,50 Takavalo kiinnitetään istuinkannat- 10. Tunturi polkupyörävaha ovh 38,00 niin kauan kuin tavaraa riittää. Kokoontaitettava Professional, teräsrakenteinen, teräsrullat ~ 120 mm.
Materiaali kevytmetallia.
ovh 26,00

timeen ja etuvalo ohjainkannatti- Nestemäinen kestovaha. Helppo
3. ~ipiemme kilpapyörän eri-

ovh 775,00
meen. Toiminta kahdella 1,5 V sau- tapa pitää pyörä puhtaana ja kiiltä- 1. Velox 60.

koisvaseliinitvaparistolla. ovh 52,00 vänä. Tilavuus 100 ml. Lankaa ja neula tuubirenkaan kor-
'aukseen. 100 g pakkaus ovh 17,00 7. Elite Flow Trainer har'oitusrullat~3. Ketjunkannatin Hinta ei sisällä aristo'a.p 1 ovh 1 6,00 ovh 10 00J ~

200 g pakkaus ovh 32,00 Flow Trainer ~al~ittelee todellisia kilpapyorailyolosuhteita parhaiten. Pyoran
Kuori muovia. ovh 6,00

~ 1. Velox 40 500 g pakkaus ovh 63,00 vierintävastuksen lisäksi no euteen vaikuttaa m ös ilmanvastus. Flowp y
• -4. Cinelli ket~unkannatin 11. Tunturi pesuliuotin S-9

Tehokas esuliuotins ra uhdis-p p y' p
K~~papyoran vanteen kangastarra- 1 k akkaus ovh 98 00g p ~

Trainerilla ilmanvastus kertautuu nopeuden kasvaessa: näin saadaan
luonnon olosuhteista vastaava vastuksen kasvu myös har~oitusrullilla.

Kiinnitys takahaarukan lehtien vä-
liin. ovh 44,00 taa maantiesuolan, rasvan ym. Ti 

_ nauha. ovh 18,00~ •• • -4. Tunturi ket~uol~yaerosoli Flow Trainer on käänteentekevä uutuus, 'onka ansiosta ns. "rullilla läm-~
lavuus 386 m3.

1. Velox 46
Erittäin siisti ja helppo tapa voidella mittely voidaan muuttaa todelliseksi har~oitusa~oksi.

4. Cinelli ketjunkannatin ovh 24,00
Kilpapyörän vanteen tarranauhan

ketjut. Ohut öljysuihku tunkeutuu ovh 580,00

Kiinnitys takahaarukan lehteen. irroituslappusar~a. 10 kpUrasia.
tehokkaasti pieniinkin koloihin. Ti-
lavuus 168 cm3. ovh 21,00ovh 14, 00 ovh 6, 00

1. Velox vanteen tarranaulialii-
ma
ovh 29, 00

1. Wolber tuubirengasliima
ovh 7,00

1. Vanneharja
ovh 5, 00

20 21
~~.
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Erilaisten kuntopyöräilytapahtumien lisääntyessä on polkupyörien kuljetustelineiden tawe I~sään-
tynyt huomattavasti. Tunturipalvelu-liikkeiden valikoimassa on malli kuhunkin tarpeeseen.

1. Elite San Remo kulåetusteline
Sisältää perustelineen (vastaa auton kattotelinettä) lisäksi kiinnikesarjat
kahdelle polkupyörälle. Säätömandollisuudet joko tavallisille tai tuubiren-
gaskiekoille. Materiaalina kevyt alumiiniseos, joka säilyy siistinä. Korkeu-
den säätä ja tukevat vääntimet.
Paino n. 6,5 kg ovh 730,00
2. Kiinnikesarjat edelliseen ovh 159,00
3. Kiekon kiinnitysteline ovh 175,00
Perusteline (auton kattoteline) ovh 340,00

Elite Easy Track kuljetusteline
Tämä amerikkalaistapa kuljettaa
polkupyöriä sopii useisiin automal-
leihin. Taipuvat muovijalat suojaa-
vatautoa. Säädettävät kannattimet
korkeintaan kolmelle pyörälle.
ovh 295, 00

4. Perusteline pyörän kuljetustelineelle

Pikakiinnitys, sopii useimpiin automerkkeihin, alumiinikiinnityksin. Väri
musta. ovh 215,00

4. Pyörän kuljetusteline
Sopii erilaisille pyörätyypeille ja erikoisilla pyörille, galvanoitua terästä
Helppo ja nopea asentaa, tukeva ja varma kiinnitys. Väri musta.
ovh 215, 00

~~

Columbus runkoputkistot
li 50 vuotta on kilpapyörien erikoisputkia valmistettu Columbus-tavara-
erkillä. Rauta- ja terästehdas A L Columbo, joka vuodesta 1919 lähtien

li valmistanut kylmävedettyjä polkupyörän putkia, antoi 30-luvulla nimen
'C~iumbus" uudelle entistä kevyemmälle, kestävämmälle ja kartiomai-
esti vahvistetulle putkisarjalle.
irrnan muilta aloilta (ilmailu ja autoilu) hankkimaa teknologista tietämystä
a kokemusta sovellettiin polkupyörän runkoihin. Kantayhtiön historiallisis-
a toteutuksista mainittakoon lentokoneen rungot, joilla 30-luvulla suori-
ettiin ens+mmäiset valtamerien ylitykset, ja Ferrarin kilpa-autojen "Cil-
.o"-putkirungot; näillä kilpa-autoilla ajoivat vuosina 1945 —1950 mm.

Fangio, Villoresi ja Ascari. Tämän erinomaisen kokemuksen siivittämänä
ruvettiin kromi-molybdeeni-metalliseosta, }oka vielä nykyisinkin on Co-
lumbus-tuotannon tuntomerkki, käyttämään myös polkup~öriin. Tutki-
muksia jatkettiin, että saataisiin selville, mitkä polkupyörän osat joutuvat
kovimmilfe rasituksille; juuri nämä kohdat yritettiin muokata entistä kestä-
vämmiksi murtumia ja vääntymiä silmillä pitäen. Huomattavia uutuuksia
ovat ainutlaatuinen putken vahvistusmenetelmä, "elliptiset" haarukkaput-
ket ja ruuvikierteet sisältävä kartiomainen runkoputki. Erikoiskevyt rata-
pyöräilyennätyksen saavuttamiseen kehitelty putkisarja mahdollisti suu-
rien mestareiden (mm. Coppi, Riviere, Anquetil ja Merckx) v. 1972 tunnin
ajon ennätyksen saavuttamisen.

~_

Uuden, vuodesta 1979 lähtien itsenäisen Columbus S.p.A:n pääasiallisena
tavoitteena on teknologinen kehitys: yhteistyö maineikkaimpien italialais-
~en tutkimuslaboratorioiden kanssa on johtanut uusien putkisarjojen syn-
tymiseen: esim. SLX, jonka avulla ovat menestystä niittäneet mm. Gimon-
di, Hinault, Merckx, Saronni, LeMond jne. Columbuksen laajastatuotevali-
koimasta löytyy putkistoja niin ammattimaantie- ja -ratapyöräilyyn, polku-
pyöräcrossiin (BMX}, amatööripyöräilyyn kuin retkipyöräilyynkin.

COLUMBUS PUTKISARJAT Materiaali ja paino (53 cm runkokorkeudelle)
SLX — "superbutted" ammattilaisille. — vahvistettu Kromimolybdeeni 1.959 g

SL —Universal-malli, keveille teille — vahvistettu. Kromimolybdeeni 1.925 g

SP — Epätasaisille teille/korkeat rungot — vahvistettu. Kromimolybdeeni 2.295 g

PL —kevyt rata. Kromimolybdeeni 1.845 g

PS — Sprintti/GP-kilpailuihin — vahvistettu. Kromimolybdeeni 2.255 g

RECORD — Radalle ennätyskokeisiin. Kromimolybdeeni 1.610 g

a KL — Maantielle/aika-ajoon — vahvistettu. Kromimolybdeeni 1.670 g

GT — Erityisesti retkipyöriin/suurempi joustavuus — vahvistettu Kromimolybdeeni 2.257 g

AELLER R — Erityisesti amatööripyöräilijälle — vahvistettu. Mang./hiiliteräs 2.257 g

HELLE — Amatööripyöräilijälle/retkipyöräilijälle/päivittäiseen pyöräilyyn. Mang./hiiliteräs
2.345 g

C & C-A — Miesten ammattilaisten tandem — vahvistettu. Kromimolybdeeni 4.980 g

C & C-B — Tandem retkipyörä mies/nainen — vahvistettu. Kromimolybdeeni 2.580 g

Or — Maasto, kovaan käyttöön — vahvistettu. Kromimolybdeeni 2.580 g

TRAMP01-BMX — Ammattilaiskilpailuun — vahvistettu Kromimolybdeeni 2.200 g
f

TRAMPO 2-BMX — kilpailu. Kromimolybdeeni 2.245 g

TRAMPO 3-BMX —Vapaa-aikaan. Mang./hiiliteräs 2.245 g

•

s. n. c.

Rossin-runkovalikoiman mallit Runkoputkiston kierteet ym. mitat
ovat: (kaikki Rossin-mallit)
Maantiepyörän runkoputkistot, Ohjainlaakeristo ~ 25,4 x 24 F
Rossin Columbus SL, Rossin Laser Keskiön ~ 36 x 24 F '~
Aerodynamics ja Rossin Falk sekä Istuinkannatin ~ 27,0 mm
ratapyörän runkoputkisto Columbo Ohjainkannatin ~ 22,2 mm
SL. Hinnat
Runkoputkistojen painot haarukoi- Columbus SL ovh 2.700,00
neen: Columbus SL (rata) ovh 2.990,00
Columbus SL 2,8 kg (58 cm) Laser Aerodynamics ovh 3.980,00
LaserAerodynamics 2,9 kg (58 cm) Falk ovh 1.120,00
Falk 3, 3 kg (58)

RUNGON KORKEUS MITATTU KUVAN OSOITTAMALLA TAVALLA
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Rossin on erikoistunut käsityönä tehtäviin kilpapyöriin ja niiden runkoihin. Vuonna 1981 aloitettiin Futura-ohjelma, joka oli
tähdätty aika-ajokilpailuihin. Tänä vuonna tuotettiin tuon ohjelman jatkona kilpapyöräilyn kuningasmalli Los Angeles. Viime
vuonna on Rossin sponsoroinut kansainvälisiä ammattilaistallien joukkueita kuin myös hyvin menestyneitä italialaisia ama-
töörijoukkueita kuten esim.
1982 ITALIA G.S. NOVARTIPLAST-amatöörijoukkue, BELGIA G.S. BOWERS-amatöörijoukkue, USA G.S. 7-ELEVEN -am~tööri-
ja ammattilaisjoukkue, BELGIA G.S. GEMEAZ CUSIN ZOR ROSSIN -ammattilaisjoukkue. 1983 ITALIA G.S. NOVARTIPLAST
-amatöörijoukkue, NEUVOSTOLIITTO Bational Team Pistard, BELGIA G.S. J. AERNOUDT ROSSIN, ESPANJA GEMEAZ CUSIN
FOR ROSSIN -ammattilaisjoukkue. 1984 ITALIA G.S. IVOVARTIPLAST -amatöörijoukkue, ITALIA G.S. MURELLA ROSSIN -am-
mattilaisjoukkue.
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Tarjous voimassa 30.6.86
asti tai niin kauan kuin

tavaraa riittää.

Rossin maantiepyörä
ovh 3.950, 00
Koottu ,Rossin Falk -runkoputkis-
toon
Etu- ja takakiekko: Vanne Wolber
Record Du Monde, napa Gipiemme
Dual Sprint
Renkaat: Wolber Strada
Takarattaat: Maillard Compact
Vaihdesarja: Gipiemme Cronsprint
Kampi-, ratas- ja keskiösarja: Gi-
piemme Cronosprint
Polkimet: Gipiemme Dual Sprint
Varvasraudat ja -remmit: Bierreci
Ketjut: Sedisport, hopeanväriset
Jarrut: Gipiemme Cronosprint Aero
Istuin: Selle Royal
Istuinkannatin: Gipiemme Dual
Sprint
Ohjainlaakeristoå Gipiemme Cro-
nosprint
Ohjaintanko: Cinelli M 66
Ohjainkannatin: Cinelli 1 /A
Kädensijanauhat: Rossin PVC
Pumppu: SKS Alustar
Juomapullo telineellä: Tunturi
Väri: tumman sininen
Runkokorkeudet 50, 52, 54, 56,
58, 60 ja 62 cm

~.~

Rossin 5LX maantiepyörä
ovh 10.250, 00
Runko Columbus SLX
Etu- ja takakiekko: Vanne Fiamme,
napa Campagnolo Record
Renkaat: Clement Ritmo
Vaihteet: Campagnolo Record
Takarattaat: Regina Pro
Ketjut: Regina
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Campagnolo Record
Polkimet: Campagnolo Record
Varvasraudat: BRC
Jarrut: Campagnolo Record
Istuin: Bernard Hinault Turbo
Istuinkannatin: Campagnolo Re-
cord
Ohjainlaakeristo: Campagnolo Re-
cord
Ohj~intanko: Cinelli
Ohjainkannatin: Cinelli
Kädensijanauhat: Rossin
Värit: vaalean sininen ja valkoinen
Runkokorkeudet 56, 58 ja 60 cm,
muut koot tehdastoimituksena.

Rossin maantiepyörä
ovh 9.950,00
Runko: Columbus SL
Etu- ja takakiekko: Vanne Fiamme,
napa Campagnolo Record
Renkaat: Clement Ritmo
Vaihteet: Campagnolo Record
Takarattaat: Regina Pro
Ketjut: Regina
Kampi- ratas- ja keskiösarja: Cam-
pagnolo Record
Polkimet: Campagnolo Record
Varvasraudat ja -remmit: BRC
Jarrut: Campagnolo Record
Istuin: Bernard Hinault Turbo
Istuinkannatin: Campagnolo Re-
cord
Ohjainlaakeristo: Campagnolo Re-
cord
Ohjaintanko: Cinelli Championer
Delmondo
Ohjainkannatin: Cinelli: 1 /A
Kädensijanauhat: Rossin
Värit: vaalean sininen ja punainen
Runkokorkeudet 56, 57, 58, 59 ja
60 cm, muut koot tehdastoimituk-
sena suoraan Italiasta.

_`,`~..
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Rossin-maantiepyörä
ovh 7.500,00
Runko: Columbus SL
Etu- ja takakiekko: Vanne Fiamme,
napa Campagnolo Victory
Renkaat: Vittoria Special Pro
Vaihteet: Campagnolo Victory
Takarattaat: Regina
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Campagnolo Victory
Polkimet: Campagnolo Victory var-
vasraudoin ja remmein
Ketjut: Regina
Jarrut: Campagnolo Victory
Istuin: Bernard Hinault Turbo
Istuinkannatin: Campagnolo Victo-
ry
Ohjainlaakeristo: Campagnolo Vic-
tory
Ohjaintanko: Cinelli
Ohjainkannatin: Cinelli
Kädensijanauhat: Rossin
Värit: tumman sininen ja valkoinen
Runkokorkeudet: 52, 53, 54, 55,
56; 57, 58, 59, 60 ja 61 cm.

Rossin-maantiepyörä
ovh 7.700, 00
Koottu Ross~n Columbus SL -run-
koputkistoon
Etu- ja takakiekko: Vanne Wolber
Aspin, napa O.M.A.S.
Renkaat: Wolber Pro 84
Vaihteet: Gipiemme Cronospecial
Takarattaat: Maillard Compact
Kampi-, ratas- ja keskiösarja: Gi-
piemme Cronospecial
Polkimet: Gipiemme Special
Varvasraudat ja -remmit: Cinelli
Ketjut: Sedisport, kullanvärinen
Jarrut: Gipiemme Special
Istuin: Selle Royal CX
Istuinkannatin: Gipiemme Special
Ohjainlaakeristo: O.M.A.S.
Ohjaintanko: Cinelli M 66
Ohjainkannatin: Cinelli 1/R
Kädensijanauha: Rossin
Pumppu: Zefal HP
Juomapullo telineellä: Tunturi Aero
Värit: tummansininen, vaaleansini-
nen ja valkoinen
Runkokorkeudet 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64 ja 65 cm

i Rossin Laser Aerodynamics
maantiepyörä ovh 8.800,00
Koottu Rossin Laser Aerodynamics
-runkoon. Runko Columbus Air
-putkea, jossa ylä-, ala- ja pysty-
putket litteäksi muotoillut.
Etu- jatakakiekko: NapaGipiemme
Special, vanne Wolber Aspin
Renkaat: Wolber Invulnerable
Etuvaihde: Campagnolo Super Re-
cord
Vaihdevivut: Campagnolo Super
Record
Takavaihde: Gipiemme Cronosprint
Takarattaat: Maillard Compact
Kampi-, ratas- ja keskiösarja: Gi-
piemme Cronosprint Aero
Polkimet: Gipiemme Cronospecial
Ketjut: Sedisport, kulta
Jarrut: Gipiemme Special
Istuin: Selle Royal CX
Istuinkannatin: Gipiemme Cro-
nosprint Aero
Ohjainlaakeristo: 0. M.A.S.
Ohjaintanko: Cinelli M 66
Ohjainkannatin: Cinelli 1/R
Kädensijanauhat: Rossin
Pumppu: Zefal Hp
Juomapullo telineellä: Tunturi Aero
Väri: valkoinen
Runkokorkeudet 56, 57, 58, 59, 60
ja 61 cm

Rossin-ratapyörä
ovh 6.900,00
Koottu Rossin Columbus SL -run-
koputkistoon
Etu- ja takakiekko: Vanne Wolber
Profil, napa Gipiemme Pista
Special
Renkaat: Record Piste
Takaratas: Gipiemme
Kampi-, ratas- ja keskiösarja: Gi-
piemme Pista Special
Polkimet: Gipiemme Pista Special
Varvasraudat ja -remmit: Cinelli
Istuin: Selle Royal CX
Istuinkannatin: Gipiemme Special
Ohjainlaakeristo: Gipiemme Pista
Special
Ohjaintanko: Cinelli Pista
Ohjainkannatin: Cinelli Pista
Kädensijanauhat: Rossin PVC
Värit: tumman sininen ja vaalean
sininen
Runkokorkeudet 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ja
64 cm

.27
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Rossin maastopyörä
ovh 11.200,00
Runko: Columbus SL
Etu- ja takakiekko: Vanne Nisi
Moncalieri, napa Campagnolo .Re-
cord
Renkaat: Edessä Vittoria Normal-
cross, takana Vittoria Mastercross
Vaihteet: Campagnolo Nuovo Re-
cortl
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Campagnolo
Polkimet: Campagnolo
Varvasraudat: Cristophe Special
Remmit: Rossin
Takarattaat: Regina
Ketjut: Regina
Jarrut: Gipiemme Gross
Jarrukahvat: Campagnolo
Ohjainlaakeristo: Campagnolo
Ohjaintanko: 3 TTT
Ohjainkannatin: 3 TTT
Istuin: Bernard Hinault Turbo
Istuinkannatin: Campagnolo
Kädensijanauhat: Rossin
Runkokorkeudet 56, 58 ja 60 cm,
muut koot tehdastoimituksena
suoraan Italiasta.

Cinelli Super Corsa
"Sophisticated Lady"
ovh 13.750, 00
Runko: Columbus
Etu- ja takakiekko: Vanne Fiamme
napa Campagnolo Record
Renkaat: Vittoria
Vaihteet: Campagnolo Super Re-
cord
Takarattaat: Everest
Ketjut: Regina CX
Kampi-, ratas- ja keskiösarja:
Campagnolo Super Record, laake-
risto Nuovo Record
Polkimet: Campagnolo Record
Varvasraudat ja -remmit: Ginelli
Jarrut: Campagnolo Super Record
Istuin: Cinelli, malli L
Istuinkannatin: Campagnolo Super
Record
Ohjainlaakeristo: Campagnolo Su-
per Record
Ohjaintanko: Cinelli
Ohjainkannatin: Cinelli 1 R
Kädensijanauhat: Cinelli
Pumppu: Silta
Runkokorkeudet 53 ja 55 cm, muut
koot tehdastoimituksena.

~_ - - ~

Cinelli Super Corsa
ovh 12.000, 00
Runko: Columbus SL
Etu- ja takakiekko: vanne Fiamm~
napa Campagnolo Record
Renkaat: Vittoria
Vaihteet: Campagnolo Super Re
cord
Takarattaat: Regina CX
Kampi-, ratas- ja keskiösarj~

~- Campagnolo Super Record, laake
risto Nuovo Record
Polkimet: Campagnolo Record

~` Varvasraudat ja remmit: Cinelli
Jarrut: Campagnolo Super Recorc
Istuin: Cinelli, malli L
Istuinkannatin: Campagnolo SupE
Record
Ohjainlaakeristo: Campagnolo Su
per Record
Ohjaintanko: Cinelli
Ohjainkannatin: Cinelli 1 R
Kädensijanauhat: Cineili
Pumppu: Silca
Runkokorkeudet: 55, 56, ja 57 crr
muut korkeudet tehdastoimitukse
na.
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Cinelli polkupyörän korjausteli-
ne m. $2
Tukeva teline. Polkupyörän asen-
toa voi säätää erikoismallisen kiin-
nityssysteeminansiosta.

Cinelli korjausteline m. 60-61
Kätevä pieneen tilaan sopiva teline,
kro~nattua terästä.
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~inelli korjausteline
Siniseksi maalattua neliöputkea.

Cin~lli rihtausteline m. 70
Sopii Cinellintelineisiin m. 76 ja 82
ovh
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VAR — POLKUPYÖRÄILIJÄN TYÖKALUT:
VAR ~n perustettu vuonna 1945 kehittämään
ja valmistamaan tuottajien ja korjaamojen
~kä öön olku öräalan ökalu'a. Yli 30Ytt p pY tll J
vuoden ajan Var on luonut jatkuvasti uusia
työvälineitä; yksinkertaisia ja edullisia, mutta
korkealuokkaisia ja tehokkaita työkaluja pol-
kupyörän kokoamiseen ja korjaamiseen. Ai-
noastaan asiantuntijoiden määrättyyn tarkoi-
tukseen valmistama työkalu pystyy varmista-
maan kulloinkin kyseessä olevan to~menpi-
teen onnistumisen. Var seuraa hyvin läheltä
alan kehitystä toteuttaen niitä muutoksia ja
parannuksia, joita tekniikan kehitys tekee
välttämättömiksi. Var-työkalut ovat tunnettu-
ja kautta maailman. Ne antavat tehokkaan pa-
noksensa kaksipyöräalan kehitykselle.

3

~~

~~

~` 
_ 

~~ ~
~" -~~~~

~ ̀

~, ~ \

-~ ,~
,,,`~ ~~

M~

F ~
`'~~

s ~~

1. Kammen ulosvetäjä
Gipiemme, Campagnolo, Sakae, Shimano ja Thun -keskiöihin. Erikoiskar-
kaistuaterästä. Kar~pien irroittamiseen, kammen ruuvien kiristämiseen ~a
kammen pölykapselin asennukseen. ovh 92,00
1. Poljinavain
Polkunen kammesta irroittamiseen 15/16 mm ovh 95,Q0
2. Keskiön kuulapesän avain
Gipiemme, Campagnolo, O.M.A.S. ja Shimano -keskiöihin. ovh 51,00
2. Keskiön lukitusmutterin avain
ovh 94,00
3. Ohjainlaakeriston päätemutterin avain
ovh 139, 00
3. Ohjainl~akeriston yläkuu~lakupin avain
Yläkuulakupin kiinnipitämiseen päätemutteria kiristettäessä. ovh 85,00
4. Ketjunkatkaisija
Erityisesti Sedisport-ketjuille, sopivat myös muille 3/32" ja 1 /8" ketjuille.
ovh 165,00
4. Ketjun katkaisu- ja koontipihdit
Erityisesti Sedisport-ketjuille, ketjun katkaisuun ja koontiin. Toiminta yh-
den käden otteella. ovh 330,00
5. Vapaarattaan avain
Maillard, Regina, Everest ym. ratas~akkoihin. ovh 45,00
5. Rataspakan avain
Katevat pihdit rattaiden irroittamiseen ~a koontiin. ovh 140,00
6. Nippeliavain
Valettu, riittävän tukeva malli, jotta nippelit eivät pyöristy.
Pyöreä malli ovh 25,00
Pitkä malli ovh 47,00
6. Navan kartion avaimet
Avainvälit 13 —14 mm ja 15 —16 mm ovh 31,00
6. Hylsy- ja kuusiokoloavainsarja

30 Hylsyt 5, 6 ja 7 mm, kuusiokoloavaimet 5, 6 ja 7 mm. ovh 27,00

kilpapyöräily- ja vapaa-
ajan asut

• ~

kilpapyörät, ohjaintangot, ohjainkannatti-
m~t. varvasraudat ja varvasraudan remmit

~~

COLVMBVS
runkoputkistot

kilpap örän osaty

navat ja rattaat

•~' ~ •~

1 kiekot, navat ja ohjain-
laaker~stot

~ Rivas
~~

kilpapyöräilykengät

kilpapyörät ja rungot

■

ketjut

istuimet

1MOL8ER

tuubirenkaat ja vanteet
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Tunturipalvelu-liikkeet muodostavat maamme suurimman pyöräily-
alan erikoisliikeverkoston. Kilpapyöräasiantuntijoiksi on näistä liik-
keistä nimetty vain ne liikkeet, joiden valikoima, ammattitaito ja
asiantuntemus seka huollon valmiudet yltavat kilpapyorailyn kan-
nalta tietylle tasolle. (Katso luettelo takakannessa).
Kilpapyöräasiantuntijalta saat viimeisen tiedon mannermaan kehi-
tyksensuunnista. Asiantuntijalla onyhteys Tunturipyörän kautta Eu-
roopan johtaviin kilpapyöräalan val~aistajiin.
Pyöräilyssä voidaan nykyään vaikuttaa tuloksiin yhä enemmän uu-
della tekniikalla, edellyttaen tietysti, että itse polkija on kunnossa.
Tuotekehittelyssä on viime vuosina tehty eniten työtä aerodynamii-
kan, anatomisuuden ja uusien rakenneratkaisujen parissa, josta
näyttävimpiä tuloksia ovat kansikuvamme mukaiset Rossin Los An-
geles -tyyppiset kokonaisuudet. Putkistojen ja komponenttien osal-
ta tutkitaan jatkuvasti uusia materiaal~seoksia ja -yhdistelmiä.
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Tämän sivun tuotemerkit ovat ne tärkeimmät Tunturi-yhteistyö-
kumppanit, jotka johtavat alan kehitystä. Näin Tunturipalvelu-liike
voikin tarjota sinulle ja seurallesi alan uusimmat saavutukset ja an-
taa edulliset tarjoukset suurimmissa hankinnoissanne.
Kansainvälisten yhteyksien lisäksi Tunturipyörä tekee merkittävää
yhteistyötä eri pyöräilyseurojen kanssa. Yhteistyön tuloksena saam-
me erittäin tärkeää tietoa erilaisten komponenttien toimivuudesta
ja kestävyydestä Suomen olosuhteissa.
Tässä luettelossa on näytteet siitä kilpapyöräilyn varansa-, kompo-
nentti- ja tarvikeryhmien tuotteista, joita Tunturipalvelu-liikkeistä
voit hankkia. Ellei haluamaasi tuotetta löydy kauppiaan hyllystå,
pyydämme myönteistä suhtautumista parin päivän toimitusaikoihin.
Tunturi Kilpapyöräilijä llmestyyvuosittain 15. päivä marraskuuta, jo-
ten sinulle jää aikaa tutustua uutuuksiin ja paneutua pyöräsi raken-
tamiseen liukkaan ja kylmän kelin aikana. Tärkeintä on, että valitset
omaan tarkoitukseesi parhaiten soveltuvan kokonaisuuden.

Onnea kaudelle 1986
toivottaa Tunturipyörä Oy



Kilpapyörälijöiden kuvat SPyL:n luvalla

TuNTUQi

Kilpapyöräilyn asiantuntijaliikkeinä palvelemme Sinua kaikissa pyöränosiin, tarvikkeisiin ja huoltoon liit-
tyvissä asioissa. Olemme varanneet tässä luettelossa esitettyjä tuotteita varastoomme.
Te rvetu I oa tutustumaan !

HAMINA KAJAANI MARIEHAMN ROVANIEMI

URHEILU-ILLI KY AIMO KEMPPAINEN KY OLOFSSONS SPORTAFFÄR AB URHEILU-KOSKELA

Sibeliuskatu 34 49400 Hamina Välikatu 17, 87100 Kajaani Köpmansgatan 4, Rovakatu 25, 96200 Rovaniemi
22100 Mariehamn

HARJAVALTA
URHEILU-KUKOLA
Leikkauksentie 8,
29200 Harjavalta

HELSINKI
OY HELMER KARLSSON AB
Annankatu 21, 00100 Helsinki

HELSINKI
ROIHIS OY
Roihuvuorentie 30, 00820 Helsinki

HELSINKI
T ÖSTERHOLM KY
Helsinginkatu 14, 00510 Helsinki

HÄMEENLINNA ..
VAPAA-AJAN JARVINEN
Palokunnankatu 14,
13100 Hämeenlinna

IISALMI ..
VAPAA-AJAN VALINEHUOLTO
Pohjolankatu 16, 74100 Iisalmi

JOENSUU ..
JOENSUUN ERA-URHEILU OY
Suvantokatu 8, 80100 Joensuu

JYVÄSKYLÄ
ARE CENTER
Aren aukio, 40101 Jyväskylä

JÄRVENPÄÄ
KY ALTTI NAALA
Sibeliuksenkatu 5,
~J4400 Järvenpää

KANKAANPÄÄ
KANKAANPÄÄN PYÖRÄ
Keskuskatu 51,
38700 Kankaanpää

KARKKILA..
PY~RA JA MOOTTORI
KARI LAHTINEN
Valtatie 18, 03600 Karkkila

KOTKA
T:MI MATTI A SALO MAA
Heponiementie 12, 48300 Kotka

KOUVOLA
TORI-SPORT OY
Tori katu 4; 45100 Kouvola

KRISTIINANKAUPUNKI
SPORTTI-PUOTI
Raatihuoneenkatu 1,
641 QO Kristiinankaupunki

KUOPIO ..
OSAKEYHTIÖ ELORANTA
Ka~pakatu 16, 70100 Kuopio

KÄLVIÄ.. ..
PYORA- ja URH.LIIKE
A Maunumäki
68300 Kälviä

LAHTI
PYÖRÄ JA VARAOSA
Hämeenkatu 10, 15110 Lahti

Hinnat ovat voimassasitoumuksetta ja niin kauan kuin
tavaraa riittää.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

NIVALA
ANTON PYÖRÄ
85500 Nivala

N 0 KIA
NOKIAN URHEILUKESKUS
Härkitie 5, 37100 Nokia

NÄRPES
NELSONS CYKEL & TV
64200 Närpes

OULU
LAATU-PYÖRÄ KY
Saaristonkatu 27, 90100 Oulu

PIEKSÄMÄKI
URHEILUPARI KY
Keskuskatu 16, 76100 Pieksämäki

PIETARSAARI
VELO-MOTO
Isokatu 14, 68600 Pietarsaari

PORI
PYÖRÄ-SPORT
Mikonkatu 15, 28100 Pori

PORI
SATAKUNNAN URHEILULIIKE OY
Anti n katu 15, 28100 Pori

~ORV00
AB HELMER KARLSSON OY
Piispankatu 19, 06100 Porvoo

RIIHIMÄKI..
RIIHI-PYÖRÄ
Mäkikuja 24, 11100 Riihimäki

PAINOPRISMA OY 1985

,..

SALO
LAAKSON URHEILUKAUPPA KY
Helsingintie 3, 24100 Salo

SEINÄJOKI
OJANIEMI & TIK~KAOJA
60100 Seinäjoki

TEUVA .. ..
TEUVAN PYORA
64700 Teuva

TORNIO
RAJA-KORJAAMO
Länsiranta 9, 95400 Tornio

TURKU.. ..
PYORAKELLARI OY
Eerikinkatu 20, 20100 Turku

TURKU
PYÖRÄLIIKE T SAARIO
Tuureporinkatu 19, 20100 Turku

VAASA
WASASPORT OY
Vaasanpuistikko 14, 65100 Vaasa

VAMMALA
JÄRVINEN & HAUHONSALO KY
Itsenäisyydentie 8,
38200 Vammala

VANTAA
TIKKURILAN KESPORT
Talvikkitie 11, 01300 Vantaa

Muut Tunturipalvelu-liikkeet toi-
mittavat luettelon tuotteita tilauk-
sesta.

Tunturimyynti Ky

TUNTLJR~ Untamonkatu 2
20520 Tu rku 52
Puh. 921-332 772


