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L i s äT i e T o j a :

Helkama Velox oy, 
toimitusjohtaja jari elamo 
p. 040 767 2538, 
jari.elamo@helkamavelox.fi

Polkupyörien painokelpoiset  
kuvat ovat ladattavissa  
Helkama Veloxin kuvapankista 
osoitteesta www.helkamavelox.fi.
Käyttäjätunnus: velox,  
salasana: jm2468.

Mikäli haluat Helkama Veloxin 
polkupyöriä testeihin tai 
kuvauksiin, olethan yhteydessä 
Pirkko soiniseen, os/G Viestintä 
p. 0207 806 839 tai 
pirkko.soininen@osg.fi.

Helkama Emotor on suomalainen perheyrityskonserni, jonka konserniliikevaihto vuonna 2013 oli 73,1 miljoonaa euroa ja 
henkilökunnan määrä yli 350. Konsernin yhtiöihin kuuluvat Helkama Velox Oy, Suomen Polkupyörätukku Oy, Helkama Bica Oy 

sekä tämän tytäryhtiö Helkama Bica (Shanghai) Co.,Ltd. Helkama Bica valmistaa laiva- ja teollisuuskaapeleita Kaarinan ja Hangon 
tehtaillaan. Sen liikevaihto on 39,0 miljoonaa euroa. Laivakaapeleita valmistavalle Helkama Bica Shanghaille liikevaihtoa kertyi 10,2 
miljoonaa euroa. Polkupyöriä valmistavan, maahantuovan ja markkinoivan Helkama Veloxin tehdas sijaitsee Hangossa ja yrityksen 

liikevaihto on 14,5 miljoonaa euroa. Suomen Polkupyörätukku on 10,7 miljoonan euron liikevaihdollaan Suomen suurin polkupyörien 
vähittäismyyntiketju. Helkaman polkupyöräliiketoiminnan polkupyöräbrändejä ovat Helkama, -jopo-, Merida, Insera, Corratec ja KTM.

U U s i  j o P o  C r U i s e r  
P o L K e e  M a r K K i n o i L L e 

jopo-kansa saa jälleen tuulettaa. Tämän kesän super-cool  
jopo-uutuus on 26-tuumainen jopo Cruiser. Upeasti muotoillussa 
fillarissa rungon yläputki taittuu ylätakahaaraksi. Muotoilultaan 
nostalginen pyörä sopii urbaanille, tyylitietoiselle pyöräilijälle.    

Uusi jopo Cruiser tulee markkinoille kahtena versiona.
Toinen malli on musta luksuscruiser, jossa on Herrmansin nahkakädensijat, kuuluisa 

Brooksin nahkaistuin ja ruskeat schwalben Big Ben -renkaat (ovh 499 e). sen lokasuojia 
koristavat nostalgiset kultaraidat. Lisäksi myyntiin tulee turkoosi peruscruiser (ovh 449 e). 
Kummatkin pyörät ovat yksivaihteisia.

– Pienellä lisähinnalla saa paljon näyttävämmän näköisen menopelin. Uusi malli on otettu 
todella hyvin vastaan, toteaa Helkama Veloxin toimitusjohtaja Jari Elamo.

jopo on sinivalkoinen
– Kaikki jopot – 12" lasten pyöristä 26" isojopoon - on tehty viime syksystä asti Helkaman 
polkupyörätehtaalla suomen Hangossa. suomalaisen Työn Liiton avainlippu pyörien rungoissa 
kertoo tuotteidemme kotimaisuudesta, muistuttaa elamo. 12"–20" lastenpyörien käyttöikä on 
pitkä ja arvo säilyy, hän perustelee kotimaisen lastenpyörän hankintaa.

aiemmin alumiinirunkoinen jopo3 teetettiin ulkomailla, mutta nyt senkin tuotanto on 
siirtynyt Hankoon ja pyörä on teräsrunkoinen. Tänä vuonna jopo3 tulee siis näyttämään ihan 
samalta kuin perinteinen klassikko-jopokin. 

jopo on mustavalkoinen
Perinteisen jopon uutuusvärit noudattavat fashion-maailman tämän kauden musta-valkoista 
trendiä. Catwalkeilta tuttu mustavalkoisuus leviää nyt myös pyöräteille musta-valkoisen (B/W) 
ja valkomustan (W/B) mallin myötä. Pyörissä on erikoiskomponentteja, kuten mustavalkoiset 
kädensijat, ketjut ja eriväriset lokasuojat.

Muut uudet jopo-värit ovat mattamusta ja sammaleen vihreä.
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JOPO-MALLIT

JOPO CRUISER (Brooks-malli) 26" 1-v, runkokorkeus 48 cm, ajajan vähimmäispituus 142 cm, 
vaihteet shimano nexus 1-v, jalkajarru, musta, 499 eur. Tehty Hangossa – Made in Finland

JOPO CRUISER 26" 1-v, runkokorkeus 48 cm, ajajan vähimmäispituus 142 cm, vaihteet 
shimano nexus 1-v, jalkajarru, turkoosi, 449 eur. Tehty Hangossa – Made in Finland

JOPO Black&White ja White&Black erikoismallit, 24" 1-v, runkokorkeus 45 cm, ajajan 
vähimmäispituus 136 cm, vaihteet shimano nexus 1-v, jalkajarru, värit: musta-valkoinen ja 
valko-musta, 439 eur. Tehty Hangossa – Made in Finland 

JOPO3, 24" shimano nexus 3-v, runkokorkeus 45 cm, ajajan minimipituus 136 cm, V-jarru/
jalkajarru, musta, turkoosi, valkoinen, 549 eur. Tehty Hangossa – Made in Finland 

JOPO 12" 1-v, runkokorkeus 25 cm, ajajan minimipituus 90 cm, jalkajarru, sininen ja fuksia, 
289 eur. Tehty Hangossa – Made in Finland

JOPO 16" 1-v, runkokorkeus 35 cm, ajajan minimipituus 105 cm, jalkajarru, sininen ja fuksia, 
319 eur. Tehty Hangossa – Made in Finland

JOPO 20" 1-v, runkokorkeus 38,5 cm, ajajan minimipituus 120 cm, jalkajarru, turkoosi, 
sammaleen vihreä, limen vihreä, fuksia, 359 eur. Tehty Hangossa – Made in Finland


