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omdat ook de vrouw reeht heeÍt op Zflndapp
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Easy Zundapp (autOmatiSCh, zOet) Easy Zundapp... Eindelijk de seëmancipeerde
brommer. Eindelijk een volwassen, rappe bromÍiets voor vrouwen die zich niet laten aÍschepen.
Easy Zundapp Helemaal geconstrueerd volgens Zundapp traditie. Razend snel oersolide Easy

Zundapp. Automatische koppeling vervolmaakt hem. Ffamg (StOef) Zeer stabiel ge-

construeerd frame met centrale buis en aangelaste bagagedrager. Achterwielvering door mid-
del van swing-arm. Motor opgehangen aan verend gedeelte van de achtervork, waardoor tij-
dens het inveren de kettingspanning constant gelijk blijft. Telescopische voorvork van zeer
degelijke constructie. Balhoofd is voorzien van een stuurslot voor beveiliging tegen diefstal. De

degelijke motor-beplating beschermt de berijdster tegen spatten en vuil. Ruim bemeten remmen

en zwaar uitgevoerde banden.
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)o[ deurouw recht heeltop Zflndapp
MOtOf (ZOef) Tweetat<t motor van 49,9 cc. met grote trekkracht. Door bijzondere construc-
tie van aanzuiggeruisdemper en uitlaatdemper is een enorme geruisloosheid bereikt. Goede
lichtinstallatie et ruim bemeten koplamp zorgl voor goede verlichting, dus veilig rijden bij
duisterni
Door de
de
plesse
werd ingebou met
en bluffers doet leren ! H

uiterst eenvoudig. En doo
zonder verdere handigheid

Eenvoudig te starten en licht te berijden
jarenlange ervaring van de Zundapp fabrieken is het gelukt

motor zodanig te construeren, dat naast een grote sou -
eveneens een bij ieder toerental evenredige trekkracht

een grote acceleratie,die zelÍs kenners verbluÍt doet staan
onderhoud, bij een dergelijke automatische bromfiets, is

middel van de automatische koppeling is het berijden,
zo klaar als een klontje... ook voor u!

#§



en om tenslotte de laatste
mistroostige man
de mond te snoeren!

cylinder-inhoud
boring
slag
compressie verh
smering
carburateur
verlichting

49,9 cc.
39 mm.
41,8 mm.
10,5 : 1

mengsmering 1 :25
merk Bing
6 volt 17 watt.
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