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LAATUÖLJY

ATLANTIC

ATLANTIC MOTOR OIL W . . 12: —

„ A. . 12:-
„ AA . 12:-
~ BB . 14: —

„ HBB. 14:-
„ B. . . 14: —

„ HB . 14:-
GEAR C (kesä) .... 12: —

„ CC (talvi)

TOIMITETAAN 1/1, 12 JA 1/4 ASTIOISSA
TARKISTAKAA VASTA A N OTT AESS ANN E,

ETTÄ SINETIT OVAT EHJÄT

MUISTAKAA, ETTÄ MOOTTORIÖLJYÄ HAN-

KITTAESSA ON VAIN PARAS KYLLIKSI HYVÄÄ



ANIHARVA AUTOILIJA TIETÄÄ,

kuinka korkeita lämpöarvoja hänen autonsa

moottori kehittää. Jos tämä seikka olisi
kaikkien autoilijoiden tiedossa ymmärtäisivät

he myöskin panna enemmän painoa hyvän
voiteluaineen käytölle. Vieressäoleva tau-

lukko esittää moottorin muutamien tärkeim-
pien kohtien työskentelylämpötiloja eri

nopeuksilla ajettaessa, viivat henkilöautojen,
pisteviivat vastaavasti linja- ja kuorma-
a utojen.
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Räjähdyksen suuremmasta minuuttilukumää-
rästä johtuva lämpötilan raju nousu

kohottaa myöskin törkeitten moottoriosien

lämpötilaa. Lyhentäen moottorinne ikää
ellette käytä ehdottomasti hyvää öljyä.
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KILOMETRIÄ TUNNISSA
A = pakoventiilivarsien lämpötila.
B = männänrenkaiden lämpötila.
C = kiertokankilaakerien lämpötila. viiva = Henkilöautot.
D = vaidehammasrataston lämpötila. pisteviiva = Kuorma ja linja-autot.



HAJOITTAESSANNE MOOTTORIA,

jonkavoiteluaineena on käytetty halpaa öljyä,
huomaatte karstanmuodostumia öljyn pump-

pusuodatHmessa, männänrenkaissa, venttiili-
istukoissa y.m. kohdissa ja irroittaessanne
esim. kiertokangen laakereita on laakeri-
pinnoilla havaittavissa vikaantumia. Tällöin
saatte kouraantuntuvan todistuksen siitä,

mitä halpa, voitelukyvyltään huono öljy voi
aikaansaada.

Hyvän öljyn käytöstä koituva pieni hintaero
korvautuu moninkertaisesti, sillä hyvän voi-

teluaineen saanut moottori kestää monin-
kertaisesti ollen sitäpaitsi aina käyttövalmis.

Sievoisen säästön polttoainekulutuksessa
saatte laskea hyväksenne käyttämällä hyvää
moottoriöljyä, sillä moottorinne pysyy kauim-
min tiiviinä kuluttaen siten myös vähemmän
polttoainetta.



KILPA-AJOÖLJY

ATLANTIC-HFS
FILM lOLJY*

ATLANTIC-HFS OIL LM S.A.E. 20 17
„■ ~ M „ 30 17:-

H „ 40 17:-
„ „ EH „ 50 17:
„ „ SH „ 60 17:-

GEAR „ L „ 80 17:-
„ „ X „ 160 17:-

TOIMITETAAN 1/1, 1/2 JA 1/4 ASTIOISSA

*) ATLANTIC HFS-öljy on valmistettu
erikoismenetelmällä niin että se kestää 71/2
tonnin puristuksen neliötuumaa kohti ilman
että öljyn muodostama suojaava filmikalvo

halkeaa.

SUOSITELLAAN ERIKOISESTI KILPA- JA
LENTOKONEMOOTTOREITA VARTEN



ATLANTIC
öljyt eivät ainoastaan aikaansaa moot-
torissa suurinta puristusta, vaan säilyt-
tävät ne voitelukykynsä vielä hyvinkin
korkeassa lämpötilassa. Tämä johtuu
ATLANTIC-öljyn voideltavalle pinnalle
muodostamasta kalvosta, joka pysyy
eheänä ja suojaa moottorianne liika-
kulumiselta suuurimmissakin rasituk-
sissa. ATLA N T I C-öljyjen käyttö
merkitsee sitä, että moottorinne on
täysin suojattu kaikilta huonon voi-
teluaineen aikaansaamilta vahingoilta
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