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O >HLTCIiIItICCICSsilinterinen

joka päivä Archimedesta ja on se tullut heille
aivan välttämättömäksi. Mutta myöskin muille,
kuten metsästäjille, purjehtijoille, maanmittareille,
lääkäreille, papeille ja kauppiaille onARCHIME-
DES-moottori osoittautunut välttämättömäksi,
samoin myöskin kaikkialla missä tavarain kul-
jetus, hinaaminen, tukinuitto, syvennystyöt,
syvyysmittaukset y.m. tulevat kysymykseen.

Pääehtona ensiluokkaiselle moottorille — ja
ennenkaikkea ulkolaitamoottorille — on, että se on
saatu täydelliseen tasapainoon, jottavältetään täri-
nästä johtuva moottorin ja veneen vikaantuminen.KAHDEKSANTOISTAVUOTTA sitten lasket-

tiin ensimäinen ARCHIMEDES-moottori mark-
kinoille. Senjaikeen on konepajamme tuottanut
monta tuhatta moottoria. Kaikkialla missä on
kuljettavia vesiä, tapaamme niitä, ei siis ainoas-
taan omilla joillamme, jarvillamme, ulapoillamme
ja rannikoillamme, vaan myöskin maapallon

kaukaisimmissakin osissa ne ovat käytännössä.

Moottorin epätäydellinen tasapaino kuluttaa
ei ainoastaan itse moottoria ja aiheuttaa tärinä
veneen särkymisen, vaan myöskin kuluttaa se
vähitellen vahvimmatkin hermot: Kaksi-silinteri-
sessä ARCHIMEDES-moottorissa liikkuvat edes-
jatakaisinkäyvät osat, männät, kampitangot y.m.
yhfaikaa toistensa vastakkaiseen suuntaan, tai
poispäin toisistaan, minkä järjestelyn kautta saa-
vutetaan näiden osien miltei täydellinen tasapaino.ARCH IME DES-moottorin sopivaisuus eri tar-

koituksiin, sen luotettavaisuus, hoidon helppous,
rakenteen yksinkertaisuus ja sen suhteellinen
halpahintaisuus sekä ennenkaikkea sen tunnettu
värähdyksestä vapaa ja äänetön käynti, ovat

ominaisuuksia, jotka
täysin selittävät sen
suuren suosion, min-
kä se on saavutta-
nut.

ARCHIMEDES-
moottori on tämän
vuoksi käytännössä
mitä erilaisempiatar-
koituksia varten. Ka-
lastajat, majakka-
henkilökunta, luot-
sit ja saaristolaiset
yleensä käyttävät

Seurauksena tästä moottorin tasapainosta on,
että käytännöllisesti otettuna kaikki moottorin
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ulkoapäin käytettävä
pHimppu saa aikaan,
dn kuluminen A RC-
HIMEDES-moottorin
vaihdekammiossa vä-
hentynyt minimimää-
rään, tehden ainoas-
taan vähäisen osan
siitä, mikä muihin
ulkolaitamoottoreihin
nähden on tavallista.

Kaksi-silinteri jär-
jestelmä tarjoaa kak-
sinkertaisen varmuu-

Aamukahvin keitto — Puruvedellä.

värahteleminen häviää. ARCHIMEDES-moot-
tori on senvuoksi ulkolaitamoottori, jollaon väräh-
dyksestä vapaa käynti, ominaisuus, jota ei kyllin
suureksi osata arvioida. Se, että vene ei millään
tavoin tärise, tekee tuntikausiakin kestävän aje-
lun järvillä ja vesistöillä täydelliseksi nautinnoksi.

Lissabon — Portugali

den. Jos nimittäin sytytys toisessa silinterissä
syystä tai toisesta ei toimisi, niin moottori
käy kuitenkin toisen silinterin avulla. Molem-
pien silinterien tulee siis joutua epäkuntoon
ennenkuin moottori lakkaa käymästä.

Ei mikään muuta merkkiä oleva ulkolaita-
moottori ole niin helposti käyntiinpantavissa ja
hoidettavissa kuin ARCHIMEDES moottori. Seu-
raamalla niitä käyttöohjeita, jotka seuraavat
jokaista moottoria voi kuka tahansa hoitaa
ARCHIMEDESTA. Oikein hoidettuna ei se
milloinkaan joudu epäkuntoon.

Mikä merkitys värähtelemisen katoamisesta
ARCHIMEDES-moottorissa on sekä moottorin
että veneen kestävyyteen ja ikään, huomaa jokai-
nen helposti: Parhain todistus ARCHIMEDES-
moottorin suuresta kestävyydestä on se tosiasia
että suuri joukko siitä moottorisarjasta, jonka
valmistimme ja myimme 18 vuotta sitten, on
vieläkin käytännössä.

Markkinoilla löytyy suuri joukko halvempia ulko-
laitamoottoreita, mutta aivan varmaan ei yhtään
joka siinä määrin kuin ARCHIMEDES täyttäisiUlkoapäin käytettävän pumppujärjestelmämme

merkitystä ei voida kyllin suureksi arvioida.
Vaihdekammio Pysyy aina täytettynä tarpeelli-
sella määrällä voitelurasvaa, minkävuoksi kaiken-
lainen kiinnileikkaus siinä — kuten muissa ulko-
laitamoottoreissa voiteluaineen loppumisen vuoksi
jomuutamassa tunnissa saattaa vahingoittaa sekä
hammaspyörät, akselit ja laakerit — on tämän
järjestelmän kautta estetty. Uuden pumppu-
laitteen avulla saavutetaan vielä se huomattava
etu, että hammasvaihteen voitelemiseen tarvittava
voiteluaineen kulutus supistuu hyvin vähään, ja
että muissa ulkolaitamoottoreissa aina vastuk-
sellista kampikammion täyttämistä rasvalla ei
tarvitse tehdä useammin kuin kerran tahi pari
vuodessa, ellei moottoria käytetä tavallista enem-
män. Erinomaisen tehoisan voitelun takia, minkä Porin saaristosta.



joka suhteessa ensiluokkaisen moottorin vaati-
mukset. Laatuun ja valmistustapaan nähden ei
markkinoilla ole yhtään ARCH IMEDESTÄ hal-
vempaa ulkolaitamoottoria.

Olemme aina ennenkaikkea pyrkineet tekemään
ARCHIMEDES-merkin tunnetuksi parhaimpana
laatumerkkinä.

ARCHIMEDES-moottori on rakennettu 2-
tahti periaatteen mukaan, siten että molemmat
silinterit ovat asetetut samaan linjaan kummalle-
kin puolelle pystysuoraa moottoriakselia. Edes-
ja takaisinkäynti-osat liikkuvat samalla kertaa
joko vastakkain tai poispäin toisistaan, minkä
avulla saavutetaan näiden osien melkein täydel-
linen tasapaino, josta taasen on seurauksena että
moottori on värähdyksestä vapaa.

Huomattava ARCHIMEDES-moottorin raken-
netta täydentävä askel on otettu siinä että uudem-
man malliset moottorit varustetaan ulkoapäin
käytettävällä syöttöpumpulla jäähdyttämistä var-
ten.

Kuten vieressä olevasta kuvasta, joka osoittaa
tämän laitteen, läpileikkauksen ilmenee on
pumppu asetettu aivan vaihdekammion viereen
potkurin puolelle ja sitä epäkeskon
avulla, ollen potkurin napa muodostettu epä-
keskoksi. Pumppu, joka on tavallista mäntä-
pumpun mallia, on aivan riippumaton kaiken-
laisista vieterilaitteista, jotka helposti joutuvat
epäkuntoon. Potkurinakseli on varustettu tiivis-
tyslaitteella, joka tehokkaasti estää veden tun-
keutumisen kampikammioon.

4. Kampikammion täyttäminen rasvalla, mikä
muissa moottoreissa on sangen vastuksellista,
on tarpeen vain kerran tai pari vuodessa,
ellei moottoria käytetä tavallista enemmän.

5. Korjauskustannukset alenevat minimimäärään.

ARCHIMEDES-moottori on varustettu auto-
maattisesti toimivalla sulkemislaitteella ohjausta
varten, mikä tekee mahdolliseksi, että ohjaus-
tanko voidaan lyhemmäksi ajaksi jättää, ilman
että suunta huomattavasti muuttuu. Toinen
tämän laitteen etu on siinä, että epämieluinen
sivupaine, mikä muille potkurille ohjattaville
moottoreille on ominaista, siten saadaan koko-
naan häviämään.

Uusi laitteemme ulkoapäin käytettävine pump-
puineen on, kuten helposti huomataan, erinomai-
sesta merkityksestä.

Moottori kiinnitetään veneen perälautaan yksin-
kertaisen, mutta kuitenkin kestävän ja helposti
käsiteltävissä olevan kiinnity slaitteen avulla.
Moottori on sovitettu kiinnityslaitteen ripusti-
meen siten, että moottorin asettaminen kohti-
suoraan on mahdollinen riippumatta veneen
perän kaltevuuskulmasta. Otettaessa moottori
irti voidaan kiinnityslaite niin haluttaessa jättää
paikalleen.

1. Kampikammio pysyy aina täytettynä tarpeel-
lisella määrällä rasvaa, joten kiinnileikkaus
on mahdoton.

2. Tehokkaan voitelun tähden on hammasrat-
taiden, laakerien ja akseleiden kuluminen vain
murto-osa siitä mitä muissa moottoreissa.

3. Hammasvaihteen voiteluun tarvittavan rasvan
kulutus on sangen vähäinen.

Silinterit ovat parhainta juuri moottoreita var-
ten tarkoitettua erikoisvalurautaa ja ovat ne
tarkasti hiotut.



Kaasuttaja on yksinkertaista koeteltua raken-
netta.

Männät ovat samaa ainetta kuin silinterit ja
ovat hiotut koko pituudeltaan.

Potkurivaihteen hammaspyörät ovat prima kro-
minikkeliterästä ja ovat huolellisesti karaistut
samalla kun hampaat ovat höylättyjä niin että
jokainen hammas koko pituudeltaan saa oikean
matemaattisen muotonsa, mikä suuressa määrin
edistää akselien kestävyyttä ja moottorin ääne-
töntä käyntiä.

Jäähdytysvedenpumppu on sijoitettu aivan vaih-
dekammion viereen ja asetettu niin että mäntä
liikkuu molempiin suuntiin ilman huomattavaa
sivupainetta ja toimii niin ollen varmasti samalla
kertaa kun männän ja pumppuholkin kuluminen
on täten saatu vähenemään minimimäärään.Kampiakseli on taottu parhaimmasta teräk-

sestä. Laakerin kohdat ovat huolellisesti hiotut.

Kampikammio on muodostettu niin että kum-
pikin silinteri on yhdistetty vastaavaan kampi-
kammion puoliskoon joten nämä osat yhdessä
muodostavat kampikammion. Laakerinhylssyt
ovat prima aduseerattua ainetta ja lasketut kor-
keinta mahdollista kuormitusta silmällä pitäen
karille ajettaessakin. Laakeritulpat, kampiakseli
ja muitakin moottorin laakereita varten, ovat
parhaimmasta laakerimetallista.

ARCHIMEDES-moottori on varustettu kor-
keajännitys sytytyslaitteella, joka on täydelli-
sesti suljettu ja suojattu kosteudelta ja vedeltä.
Siinä on niin korkea varautumiskyky että ki-
pinä syntyy myöskin moottorin nopeuden ollessa
alimmillaan.

Kiertokanget ovat valetut erikoisesta metalli-
sekoituksesta, jotta saavutettaisiin korkein mah-
dollinen kestävyys, sekä varustetut laakereissa
parhaimman laatuisella valkometallilla.

£/akaus
Jokaisesta moottorista, joka lähtee konepajastamme,

annamme aine- ja rakennusvikoihin nähden yhden vuoden
takauksen.

Jos siis joku osa osoittautuisi vialliseksi, joko aineensa
tai rakenteensa puolesta, sitoudumme maksutta vaihta-
maan sellaisen uuteen ja virheettömään jos tällainen osa
lähetetään meille vuoden kuluessa laskunpäivämäärästä.
Sellaisia osia, jotka ulkonaisen syyn, huolimattomuuden
tai normaalikulumisen tähde.i ovat uudistettavat, ei kor-
vata, yhtävähän kuin käyttötarpeitakaan, kuten sytytys-
nastoja, platinakontakteia y.m.

WKmmmmmmmmmm^mm^mßmmm
Kalastusretkellä - Saimaalla.



crlrcliimedes
malli BST 2H kv. malli BSM 3»hv.

Sähkö nim. »ARCHIMOS» Sähkö nim. »ARCHIMNON»

Tämä malli on varustettu

Korkeajännitys sytytysmagneetolla, joka on tä\
dellisesti suljettu ja vedenpitävä;

Tämä malli on varustettu

Automaattisella sulkemislaitteella ohjausta var
ten;

Laitteella moottorin asettamiseksi eri korkeu-
Laitteella moottorin asettamiseksi eri korkeu-

delle.
delle;

Vaihto eteen ja takaisin kulkua varten tapah-
tuu heittämällä vauhtipyörää toissuuntaan.

Korkeaj ännitys sytytysmagneetolla, joka on tay
dellisesti suljettu ja vedenpitävä.

Itsetoimivalla sulkemislaitteella ohjausta varten

Täydelliset työkalut seuraavat konetta.

Täydelliset työkalut seuraavat konetta.

Koko, paino y.m.

Koko, paino y.m Etäisyys veneen perän yläreunasta potkuriakselin
keskipisteeseen 600—700 mm.

Silinterin läpim. 55 mm. Iskun pituus 50 mm.

Silinterin läpimitta 50 mm. Iskun pituus 50 mm.
Etäisyys veneen perän yläreunasta potkuriakselin

keskipisteeseen 570—670 mm.
Moottorin koko korkeus 1100—1200 »

Moottorin koko korkeus 1120—1220 »

Moottorin leveys silinterinkohdalta 408 »

Moottorin leveys silinterin kohdalta ... 408 »

Kiinnitysruuvien välinen etäisyys 300 »

Kiinnitysruuvien välinen etäisyys 300 »

Netto paino 31,5 kg. Brutto paino 70 kg.

Netto paino ilman telinettä 36% kg
,Netto paino telineineen 40% »

Pakkauslaatikon kuutiosisältö 0,316 m 3
Bruttopaino laatikkoineen 75 »

Pakkauslaatikon kuutiosisältö 0,387 m 3



malli BS3 5 hv malli BSOT2Mhv.
Sähkö nim. »ARCHIMTRE»

Sama malli kuin BST, mutta varustettu
takaisinottolaitteella.

Tämä malli on varustettu
Korkeaj ännitys sytytysmagneetolla, joka on tay

dellisesti suljettu ja vedenpitävä;

Automaattisella sulkemislaitteella ohjausta var-

malli BSTI 2'A hv.

ten;

Laitteella moottorin asettamiseksi eri korkeu-
delle;

Vaihto eteen ja takaisin kulkua varten tapah-
tuu heittämällä vauhtipyörä toissuuntaan.

Sisälaitamoottori

Katso mittasuhteet mallista BST

Täydelliset työkalut seuraavat konetta.

Koko, paino y.m

Silinterin läpim. 60 mm. Iskun pituus 65 mm.
Etäisyys veneen perän yläreunasta potkuriakselin

keskipisteeseen 660—810 mm.

Netto paino 37 % kg

Moottorin koko korkeus 1290—1440 »

Moottorin leveys silinterin kohdalta ... 464 »

Kiinnitysruuvien välinen etäisyys ... 295 »

Netto paino 51 kg. Brutto paino ... 120 kg

Moottori toimitetaan täydellisenä seuraavilla
tarpeilla:

Magneetto johtoineen, sytytysnastat, jäähdy-
tysvesipumppu, mess. potkuriakseli, potkuri, tii-
vistyspoksi, perälaakeri, äänenvaimentaja, pohja-
ruuvike, vedenpoistoputket, työkalut.Pakkauslaatikon kuutiosisältö 0,5 m 3



£Keveämalliset PHoottorit

malli BSL 2 A hv. malli BSR 5=7 hv.

Vaihdekammio, vir-
ranvire-muotoisine ta-
soevineen.

Äänenvaimentaja
varustettu' äänensu-
pistajalla.

Käyntiinpano nuo-
ralla.

Vipulaite. Moottori
on varustettu itsetoi-
mivalla vipulaitteella.
Moottori voidaan pa-
rilla otteella helposti
irroittaa veneestä.

Mitat, paino y.m.
Silint. läpim 50 mm.
Iskun pit 44 »

Etäisyys veneperän yläreunasta pot
kurin keskiöön 630 »

Suurin pituus 1080 »

Leveys silint. kohdalta 330 »

Bentsiinisäiliö: Aluminiumilevyä, erittäin kes-

Kiinnitysruuvikkeiden etäisyys 190 »

Paino netto, yksistään moottori 22 kg.

tavaa rakennetta.
Potkuri: Moottori toim. »normaali» potkurilla,

ollen moott. kierrosnop. tällöin n. 2,500 min. /kierr.
Toimit, myöskin n. k. »Kilpailupotkureita» jolloin

Paino netto, yksistään kiinnityslaitt... 2% »

moottorin kierrosnop. nousee n. 3,500 kierr./min.
Paino brutto 51 » Koko, paino y.m.
Pakkauksen kuutiomäärä 0,21 m3 Silinterien läpimitta 60 mm.

Iskun pituus 50 »

ARCHIMEDES PIKAMOOTTORI, malli
BSR kehittää 5—7 hv. ollen kierrosluku n. 2500
3500 min. /kierrosta. Iskutilavuus on 282 sm 3 .

Etäisyys veneen perän yläreu-

Sytytys. Korkeaj ännitysmagneetto huimapyö-
rässä. Patteri ei ole tarpeen. Virrankatkaisija on.

nasta potkurin keskiöön ... 600/675 »

Suurin pituus 1040/1115 »

Leveys silinterin kohdalta 400 »

Kaasuttaja. Omaa rakennetta, varustettu ui-
murilla ja neulaventtiilillä.

Kiinnitysruuvien välinen etäis. 275 »

I
i

Netto paino 34 kg.
Brutto paino 80 »

i

Pakkauslaatikon kuutiosisältö
.

o,a m.



Mazarunijoki — Amerikka.

Lissabon — Portugali.

Cavalla — Kreikka.

Thames — Lontoo. Amsterdam — Hollanti.



ARCHIMEDES MOOTTORILLA

Rio de Janeiro

Vistulajärvi — Puola Sao Paolo — Brasilia

Mälarj arvi — Ruotsissa

Aurinkoinen Italia Vistukvj ä*vi — Puola



YMPÄRI MAAPALLON

Kilpailusta — Ruotsissa

Antibes — Ranska Genua — Sturla, Italia

Bangkok — Siam

Saimaan kanavassa Zemun — Jugoslovakia



Vistulajärvi — Puola.

Rio de Janeiro.
Singapore.

Köpenharnina. Kilpailut — Hollannissa.

* a f.tilgmann oy.


