
MoA o N -Diesel kuotmavaunun takanne
Tyyppi »E».

»E»-tyyppisen M.A.N.-Diesel kuormavaunun rakenne on pääasiallisesti peräisin vuodelta 1932. Täten on siis
tämä vaunu, jota seuraavina vuosina on jatkuvasti parannettu, ei ainoastaan pitkälle kehitettyä vaan myös uuden-
aikaista mallia. Vaunu on kestänyt hyvin tulikokeensa, sillä ne monet tuhannet kappaleet, jotka on lähetetty
markkinoille, ovat ajettaessa kestäneet erinomaisesti mitä vaikeimmissakin olosuhteissa ei vain Saksassa vaan mel-
kein kaikissa maapallon maissa. Suurtilauksia olemme saaneet m. m. Kiinasta sikäläistä sotilashallintoa varten.

Ekvadorissa on armeijan motorisoiminen toteutettu meidän »E»-tyyppisellä kuormavaunullamme. Edelleen olemme
toimittaneet suuret määrät »E»-kuormavaunua Belgiaan, Bulgariaan, Jugoslaviaan, Liettuaan, Alankomaihin, Roma-
niaan, Egyptiin, Argentiinaan, Austraaliaan, Brasiliaan, brittiläiseen Itä-Afrikkaan, Chileen, Columbiaan, Guatema-
laan, Intiaan, Iraniin, Peruun, Salvadoriin, Etelä-Afrikan Unionille y.m. Näistä toimituksista käy ilmi, että tämä
vaunu kestää ei ainoastaan hyvillä teillä, vaan myös äärettömän pölyisillä tiettömillä seuduilla ja mitä erilai-
simmissa ilmastollisissa olosuhteissa.

Kiinnitämme erikoisesti huomiota kolmeen rakenteelliseen erikoisuuteen tässä autossa:

4-sylinterinen 70 hevosvoiman Diesel-moottori 5-laakerisella kampiakselilla toimii uusimman Diesel-mene-
telmämme mukaan suoralla suihkutuksella männänpohjaan. Tämä puhdas Diesel-menetelmä takaa kaik-
kien tarpeettomien käynnistysapuneuvojen jäädessä pois ehdottoman varman käynnistyksen myös mitä kyl-
mimmissä olosuhteissa sekä muita tärkeitä taloudellisia ja käyttöteknillisiä etuja, jotka ovat esitetyt yksityiskohtai-
sesti selostuksessa: »E»-mallisen M.A.N.-Diesel kuormavaunun edut». Tahtoisimme tässä erikoisesti kiinnit-
tää huomiota tähän saakka saavuttamattoman alhaiseen polttoainekulutukseen, nim. 160—165 gr/hv/t, minkä
vuoksi uusi menetelmämme vie voiton kaikista tähän saakka markkinoille tulleista polttojärjestelmistä. 3-tonnin
vaunumme ei tarvitse itseasiassa suurempaa polttoainemäärää kuin pieni henkilöauto. Tämä merkitsee, että »E>>-
vaunullamme on huomattavasti suurempi toimintasäde kuin millään muulla kuormavaunulla, olivatpa nämä
sitten varustetut joko bensiini-kaasuttaja- tai Diesel-moottoreilla. On selvää, että harva polttoaineen täyttämi-
nen säästää aikaa sekä helpottaa suuresti polttoainetäydennyshuoltoa.

Suoritettaessa koeajoja uusimmalla polttomenetelmällämme varustetun »E»-vaunun sekä tunnettua raken-
netta olevan samanpainoisen bensiini-kaasuttajavaunun kesken on saatu tulokseksi 58 % säästö polttoaine-
määrässä edellämainittuun kaasuttajavaunuun verrattuna. Tarkat kokeen tulokset ovat esitetyt jo aikaisemmin
mainitussa selostuksessa: »E»-mallisen M.A.N.-Diesel-vaunun edut.»

Moottorien varustaminen erikoisen tehokkailla öljytäyttöisillä ilmanpuhdistajilla sekä kaikkien pyörivien
osien pölynpitävä koteloittaminen niiden suojaamiseksi lialta y. m. edistävät muutenkin suurta käyntivarmuutta
sekä takaavat mahdollisimman pienen kulumisen.

Sähköuutettu teräsrunko on muovattu kalanvatsan muotoiseksi ja taivutettu taka-akselin kohdalta.
Yksilevykuivakytkin takaa helpon kytkennän.
Moottori on varustettu »Friedrichshafenin Hammasratastehtaan» 4-vaihteisella vaihdelaatikolla. Haluttaessa

toimitetaan (lisähintaan) myös samaa valmistetta oleva 5-vaihteinen vaihdelaatikko kahdella äänettömällä vaihteella.
Voimansiirto tapahtuu tasapainoistetun, keskeltä laakeroidun, kaksiosaisen putkiakselin avulla, jonka nivelet

on rakennettu öljyvoitelujärjestelmällä.
M.A.N.-taka-akselin rakenteen erikoisuus perustuu kannatusakselin ja vetopyörästön erottamiseen,

joiden olennaisimmat edut ovat jousittamattomien osien pieni paino ja vähäinen renkaan kuluminen, edelleen suuri
korkeus maasta (300 mm) rakennuskorkeuden ollessa alhaisen sekä kestävyyden suuren. Erikoisterästä oleva
yhdestä kappaleesta tehty kannatusakseli on taottu upukkaan. Voimansiirto nivelakselista, taka-akselin käyttöpyörän
kautta (kartiohammaspyörät kaarihammastuksella) pyöriin, tapahtuu sivuakselien ja lieriöhammaspyörän navan-
kääntölaitteen avulla. Myös koko vetolaite on koteloitu pöly- ja vesitiiviisti sekä tehty helposti avattavaksi.

Etuakseli on muodostettu vahvaksi käsiakseliksi. Pyörien suuren kääntömahdollisuuden johdosta ohjaus on
helppoa ja kääntyväisyys erinomainen.

Pitkät ja leveät lattajouset öljykarastusta, erikoisen hyvin seostetusta teräksestä, ovat täydennetyt taka-apu-
jousilla. Takajouset vaimentavat työntö- ja jarrutusvoiman, mistä johtuu pehmeä voimansiirto.

4-pyörä-öljypainejarru »Ate Lockhead» on helposti säädettävissä, jarrunauhat voidaan vaihtaa nopeasti irroit-
tamatta pyörännapoja. Käsijarru vaikuttaa voimansiirto- (kardaani-) akseliin.



malliksi. Tämän vuoksi olemmekin hyvin toimituskykyisiä tähän malliin nähden.

»E»-mallisen M.A.N-DIESEL kuormavaunun edut.

TALOUDELLISET EDUT:

1) Alhainen polttoaineenkulutus.

tusnumeroiden vertailusta muiden koneiden kanssa.

Kuormavaunun malli:

Kaasuttajamoottorinen kuormavaunu 250—300 gr/hv/t.
Diesel-moottorinen kuormavaunu etukammiojärjestelmällä 190—240 »

Tähänastista rakennetta olevalla Diesel-moottorilla, suora ruiskutus 185—210 »

Uudella M.A.N.-Diesel-menetelmällä 160—165 »

kat kokeen tulokset, jotka puhuvat itse puolestaan:

Verrattavien ajoneuvojen tiedot:

»E»-mallinen M.A.N.-Diesel :

4-vaihteinen vaihdelaatikko, vaihdesuhteet 6,5

Kaasuttaja-ajoneuvo »X»:

5-vaihteinen vaihdelaatikko, vaihdesuhteet 7,84 4,82

Taka-akseli: 5,56

3,18
1,78 :1

Taka-akseli: 6,83
Kumirenkaat: 7,25 —20
Suurin nopeus: 64 km/t.

Kumirenkaat: 7,25 —20 Maastorenkaat
Suurin nopeus: n. 78 km/t.

Moottori: D 0534 pallomaisella polttotilalla,
4,5 Itr. sylinteritilavuus.

Normaalikori lavoineen
Kokonaispaino: 5700 kg.

Moottori: 3,6 Itr. sylinteritilavuus.

Erikoiskori irroitettavalla kangaskatolla
Kokonaispaino: 5700 kg.

Ensimmäinen koe:

Koematka oli ajettava 5 kertaa ohjaajan vaihdellessa maasto liejuista, ulkolämpötila + 8° C.

litroissa koematkalle: litroissa 100 km kohti:
52,5Kaasuttaja-ajoneuvo »X» 18,4

»E»-mallinen M.A.N 7,65
Koematkan pituus n 35 km

22,0

Bensiini = 0,76 kaasuöljy (nafta) = 0,85 kg/ltr.

Mallia »E», jolla on erikoisen edullinen suhde moottorin tehoon ja ajoneuvon painoon nähden, voidaan tie-
tenkin käyttää myös perävaunun kanssa, jolloin yhteinen kantokyky nousee noin 7000 kg:an.

Erikoisesti kiinnostanee, että M.A.N.-Diesel-kuormavaunua voidaan tehon pienenemättä ja ilman mitään
muutakaan haittaa ajaa myös bensiinikaasuöljyllä ja bensiinin sekä voiteluöljyn sekoituksella.

Kaikista tähänastisista 3—9 tonnin malleista on meidän »E»-vaunumme valittu sopivimmaksi sotatuotanto-

Diesel-moottorin polttoaineenkulutus on jo itsessään vähäinen. Vasta kehittämämme polttojärjestelmän avulla
olemme onnistuneet vieläkin pienentämään kulutusta. Parhaiten tämä käy selville allaolevasta moottorimme kulu-

Polttoaineen ominaiskulutus:

Suoritettaessa koeajoja jonkin uusimmalla polttojärjestelmällämme varustetun »E»-vaunun sekä tunnettua

rakennetta olevan samanpainoisen ja samantehoisen bensiini-kaasuttajalla toimivan moottoriajoneuvon välillä on
ollut tuloksena 58 % säästö polttoainemäärässä kaasuttaja-ajoneuvoon verrattuna. Seuraavassa esitämme tar-

2,71 1,58:1

Käytetty polttoainemäärä Käytetty polttoainemäärä



Toinen koe:

Valtakunnan autotie Niirnberg-Schleiz, n. 150 km pitkä. Molempien ajoneuvojen nopeus oli käytännössä sama.
Nopeampi kaasuttaja-ajoneuvo »X» säilytti saman keskinopeuden kuin »E»-mallinen M.A.N.

Kulutus litroissa 100 km kohti Polttoaine
Kaasuttaja-ajoneuvo »X» 31,0 Bensiini = 0,76
»E»-mallinen M.A.N 13,0 Kaasuöljy 0,85

Kolmas koe:

a) tasaisella tiellä vaihtelevilla nopeuksilla:
Nopeus:
Kaasuttaja-ajoneuvo »X» 21
»E»-mallinen M.A.N 7,5 12 » »

b) maastossa: kulunut aika sekunneissa

n. 30 n. 64 km/t.
26 ltr./100 km

Kaasuttaja-ajoneuvo »X» 125 sek.
»E»-mallinen M.A.N 151 »

Maasto: hiekkainen ja jyrkkä
Mitatun tieosan pituus: 650 m

Mitatun matkan ajoon Kulutus 100 km kohti:

123,0 Itr.
56,6 »

2) Halpojen käyttöaineiden käyttömahdollisuus:

Diesel-moottoria voidaan käyttää tavallisella kaasuöljyllä, joka on tuntuvasti halvempaa kuin bensiini. Tämä
hinnanero merkitsee lisäsäästöä, mikä aiheuttaa yhdessä ylläesitetyn polttoainemäärän säästön kanssa huomatta-
van alennuksen polttoainekustannuksissa. Hintasuhteen ollessa 2: 3 kaasuöljyn ja bensiinin välillä tekevät kaasut-
taja-ajoneuvon polttoainekustannukset pyörein luvuin 325% »E»-mallisen M.A.N.-Diesei-vaunumme poltto-aine-
kustannuksista.

3) Suurempi kestävyys ja pienemmät korjauskustannukset.

Diesel-moottorien rakenne on saavuttanut niin suuren täydellisyyden, että Diesel-moottorisen kuormavaunun
kestävyys ylittää huomattavasti bensiinimoottorin kestävyyden. Nykyisillä M.A.N.-Diesel-moottoreilla on jo ajettu
450.000 km:iin saakka samoilla männillä, mitä ei voida ajatellakaan kaasuttajakäytössä. Diesel-moottorin kestävyys
vaikuttaa vastaavasti edullisesti auton kuoletukseen ja korjauskustannuksiin.

KÄYTTÖTEKNILLISIÄ ETUJA:
4) Suurempi toimintasäde:

»E»-vaunun toimintasäde suurenee samassa suhteessa kuin polttoainekulutus pienenee. Seurauksena on, että
polttoainesäiliötä tarvitsee täyttää harvemmin tarjoamissamme M.A.N.-Diesel-kuormavaunuissa, joten ensiksi-
kin säästetään aikaa ja toiseksi helpoitetaan siten tuntuvasti polttoainetäydennyshuoltoa.

Kun edellämainituista kokeista otamme käytettäväksemme kolmannen kokeen suhdeluvut, saadaan tulokseksi
seuraava taulukko:

Kaasuttajakuorma-auto »X» 90 Itr 26 ltr./100 km 346 km

Polttoainesäi- Polttoaine- Toimintasäde:
lion suuruus: kulutus:

»E»-mallinen M.A.N.-Diesel 90 » 12 » » 750 »

Paitsi suurella toimintasäteellä on sotilaskäytössä tärkeä merkitys myös polttoaineen täydennyshuollolla. Tässä-
kin suhteessa tarjoamamme kuormavaunu on selvästi edullinen.

Jos jokaisen kuormavaunun on ajettava 500 km matka ja kuormavaunuja oletetaan olevan 250 kpl, siis kokonais-
ajomatka on 125.000 km, tarvitaan tarvittavan polttoaineen kuljetukseen mainittujen suhdelukujen perusteella:

a) kaasuttajakuormavaunujen tarvitseman 32.500 Itr. bensiinimäärän kuljettamiseksi 11 säiliövaunua å 3000 Itr.
b) »E»-mallia olevan M.A.N.-vaunun tarvitseman 15.000 Itr. kaasuöljymäärän kuljetusta varten 5 säiliövaunua

å 3000 Itr.



5) Ei ole mitään palo- eikä räjähdysvaaraa:

Diesel-moottorin hyvä käynnistys ja vetovoima.

7) Polttoainelaadun muutokset mahdollisia.

8) Mahdollisuus bensiinikäyttöön.

9) Metani-kaasun käyttö mahdollista.

Käsite »normaalikulutus» moottoriajoneuvojen yhteydessä.

Polttoainekulutus x —y litraa 100 km kohti.
Tällöin x on normaalipolttoainekulutus ja y edellistä hiukan suurempi todellinen kulutus ylläolevan mukaan

Tämä ei ole virallisten tarkistusten alainen kuten normaalikulutus.

PÄÄEDUSTAJA SUOMESSA:

OSAKEYHTIÖ G* H* H* AKTIEBOLAG
HELSINKI HEIKINKATU 2 2 PUH. 20 841

TILGMANN

Bensiini syttyy jo — 25°:ssa C, kun taas kaasuöljy syttyy vasta -f 55°:ssa C. Tämä merkitsee, ettei käytännössä
voi olla juuri mitään palo- tai räjähdysvaaraa, ei ajettaessa eikä myöskään polttoainetta varastoitaessa. Ottaen huo-
mioon, että sotilasautot ovat alttiina vihollisen pommihyökkäyksille, rajoittaa Diesel-vaunujen käyttö huomatta-
vasti ilmasta käsin tulevaa vaaraa.

Koska Diesel-moottorissa moottori ei ime polttoainetta, vaan polttoaine johdetaan moottoriin pakkosyötöllä
polttoainesuihkupumpun avulla, pysyy vääntömomentti jokseenkin samana riippumatta kierrosluvusta, toisin-
sanoen, Diesel-moottorin käynnistys- ja vetovoima ovat vastakohtana kaasuttajamoottorille jokseenkin yhtä suu-
ret, olivatpa kierrosluvut alhaiset, keskinkertaiset tai korkeat.

Diesel-moottori sietää hyvin polttoainekokoomusmuutoksia, vastakohtana bensiinimoottorille, jonka kaasut-
taja useimmissa tapauksissa täytyy säätää uudelleen polttoainelaadun muuttuessa.

Erikoisesti kiinnostanee, että niissä tapauksissa, joissa joko tilapäisesti tai pitemmän ajan kuluessa kaasuöljyä
ei ole jostain syystä ollenkaan tai riittävästi saatavissa, voidaan M.A.N.-Diesel-kuormavaunuamme käyttää myös
bensiinillä, jos tähän sekoitetaan joko 5 % voiteluöljyä tai 25 % kaasuöljyä. Moottoriin ei tarvitse tehdä mitään
muutoksia tai lisälaitteita. Myöskään moottoriteho ei kärsi tästä.

Bensiinillä ajettaessa kuluu polttoainetta jokseenkin saman verran kuin kaasuöljyllä ajettaessa, joten aikaisemmin
esitetyt Diesel-vaunun edut pätevät myös bensiiniä käytettäessä polttoaineena.

Edelleen on' mahdollista käyttää metanikaasua käyttöaineena. Sytytys tapahtuu tässä tapauksessa suihkuttamalla
pieni määrä kaasuöljyä. Normaalinen Diesel-moottori voidaan tehdä metanikaasukäyttöiseksi suhteellisen yksin-
kertaisilla ja vähäisillä muutoksilla. Normaalinen imuputki ilmasuodattimineen on vain vaihdettava kaasu-ilma-
sekoituslaitteeseen ja paineenpienentäjään. Edelleen on suihkutuspumppu säännösteltävä siten, että jokaisella
kierrosluvulla suihkutetaan vain hyvin pieni määrä sytytykseen tarvittavaa kaasuöljyä.

Polttoaineen normaalikulutus on normitaulukon DIN Kr 30 asettama käsite, minkä taulukon luvut ovat viral-
listen tarkistustenalaisia.

Tämän normilehden määräysten mukaan määrätään normaalikulutus suorittamalla n. 50—60 km matkan ajo
jotakin tasaista valtion autotietä pitkin täydellä lastilla ja ilman perävaunua tyynen sään vallitessa. Ajonopeus on
tällöin tasaisesti 2/3 ajoneuvon suurimmasta ajonopeudesta ja polttoaineena käytetään ajoneuvon tavallista poltto-
ainetta. Satunnaistuloksien välttämiseksi korotetaan siten saatu kulutusmäärä 10%:lla, jolloin saadaan normaali-
polttoainekulutus.

Ajettaessa hyvin suurella tai vaihtelevalla nopeudella jokotavallisella tiellä tai vaihtelevassa maastossa, on todel-
linen kulutus n. 10—20% suurempi. Jos tämä halutaan ilmoittaa normaalipolttoainekulutuksen ohella, niin kuuluu
ilmoitus:

Me ilmoitamme painotuotteissamme vastaisuudessa vain normaalipolttoainekulutuksen, koska vain tämä on
yhtenäinen ja objektiivinen vertailuperuste toisiin malleihin ja valmisteisiin nähden.
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