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Autoke I I o j a
8 vuorokauden kello, kiinnitys kojelautaan erikoislaatuinen
sikäli, että kello kääntämällä voidaan irroittaa kehyksestään,
jolloin se on käytettävissä tavallisena kellona. Kokonaan

nikkelöity ja erikoisen kestävä.

Hakijavalonheittäjiä
sekä kiintonaisia, että varustettuina erikoisvarrella, joka voi*
daan irroittaa ia valonheittäjää silloin käyttää montteeraus*

lamppuna.

Astinlautamattoja
kumipäällysteisiä N:o 1215
harjamattoja metallikehyksessä .... N:o 1220
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BAR*FORD
muuttaa

FORD MOOTTORIN VENEMOOTTORIKSI

FORD moottorien ja niiden osien helppo saanti kautta
maailman on hankkinut markkinoille myös joukon vene--
moottoreita, jotka joko kokonaan tai suureksi osaksi ovat
rakennetut FORD osista. Näiden moottorien suhteellisen
korkea hinta on kuitenkin antanut amerikkalaiselle BAR*
KER tehtaalle, joka jo yli 20 vuoden ajan on toiminut
venemoottori-=alalla, aiheen konstruoida laitteen, joka muut*
taa tavallisen FORD moottorin venemoottoriksi.

Tämä laite on BAR*FORD. Se käsittää vedenkierto--
pumpun, universaalinivelen, joka tekee mahdolliseksi aset*-
taa moottorin luonnolliseen asentoonsa riippumatta pot*
kuriakselin kaltevuudesta, potkuriakselin ja potkurin, sekä
kaikki kysymykseentulevat pultit, mutterit, tiivisteet.

FORD moottori varustettuna BAR--FORD laitteella tar*
joaa moottoriveneharrastelijalle mainion tilaisuuden päästä
alkuun suhteellisen pienillä kustannuksilla ja samalla kui*
tenkin saada moottorin, johon hän voi luottaa, ja joka
kestävyydessä ja taloudellisuudessa alkuhintaansa nähden
tulee antamaan erittäin hyvät tulokset.

Käykää ensi tilassa tutustumassa siihen, mitä
BAR*FORD voi tarjota.
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Amerikan tunnetuin nimi
ko n epumppu alalla

Ensimäinen konepumppu autohallia varten oli
Brunner ja tämä pumppu on senjälkeen kahdenkym*
menen vuoden aikana saanut satojatuhansia seuraajia,
jotka kaikki ovat kovassa työssä osoittautuneet mai*
neensa ja tehtaan arvovaltaisen aseman veroisiksi.
Myös Suomessa on oivallettu ensiluokkaisen kone*
pumpun merkitys. Suurin osa Suomen autohalleissa
ja bensiiniasemilla olevista pumpuista on Brunner*
pumppuja ja ovat ne toiminta*aikanaan ehtineet
kaikkialla saavuttaa omistajainsa jakamattoman suo*

sion ja ne tulevat sen myös säilyttämään, silläBrun=
ncr on se konepumppu, joka kestää ihmisiän — en*

simaiset Brunner'it ovat vielä käytännössä — ne ovat
vanhoja, muttei vieläkään vanhanaikaisia, ja ennen
kaikkea on niiden teho jatkuvasti muuttumaton.

Ilma on nykyajan käyttövoima, sitä tarvitaan auto*
alalla arvaamattoman paljon, sille löytyy yhä uusia ja
uusia käyttöaloja. Uudenaikaisessa autohallissa teh*
dään suuri osa työstä ilmalla: venttiilien hiominen,
koneosien pesu, jousien puhdistaminen ja rasvaami*
nen, putkijohtojen puhdistaminen, vieläpä ulko*ovien
avaaminen suoritetaan paineilmalla, jota renkaat sitä*
paitsi tarvitsevat huomattavia määriä.

Yleiseen käytäntöön tullut pyroxiliini*(Duco*)
maalaus on vielä avannut paineilmalle laajan ja kii*
tollisen työmaan.



Jokaisen aikansa tasalla olevan autohallin ja
*korjaamon kannattaa hankkia itselleen kone*
ilmapumppu, joko hihnavoimansiirrollatai säh*
kömoottorilla varustettu; sen alkuhinta on mer*
kityksetön katsottuna siihenlisääntyneeseen pai*
velukseen ja työmäärään, mikä ilmaa oikein
käyttämällä voidaan asiakkaille antaa. Nyky*

aika on koneiden aikaa, ja ainoas*
taan se, joka myös koneellisessa
suhteessa on aikansa tasalla, voi
kilpailun kestää.

Malli 68

Varastossamme on useita malleja
BRUNNER kone*ilmapumppuja

Malh 66, hallipumppu pyörillä. Kaksisylinterinen pumppu, syl. läpi=
mitta 1 5/8", iskunpituus 1 1/2" varustettuna 1/4 hv. sähkö*
moottorilla. Teho noin 50 litr. minuutissa, painekorkeus
15 ilmak. Öljyneroittajalla varustettu

Malli 68, kiinteä malli. Muuten sama kuin edellä, paitsi että sähkö*johto, katkaisija ja pyörät puuttuvat.
Malli 102, kiinteä pumppu hihnavoimansiirrolla. Kaksisylinterinen, syl.

läpimitta 1 11/16", iskunpituus 2 1/2". Teho 400 kierrok*
sella noin 75 litr. minuutissa.

Malli 932, automaattinen paineilmalaitos, varustettuna malli 102 pvm»
pulla, 1/2 hv. sähkö*
moottorilla, 125 lit*
ran vetoisella ilmasäi*
Höllä ja automaatti*
sella katkaisijalla, jo-
ka katkaisee virran
pumppuun säiliöpai*

neen kohottua
n. 10 ilmak. ja
yhdistää sen
uudelleen, kun
paine on laske*
nut alle märätyn
minimin.

Malli 102. Malli 932



B
Laajenevan paineilmakäytön tarpeita tyydyttämään vai*

mistaa BRUNNER useita käteviä paine*ilmatyövälineitä,
joiden käytöstä edellä mainitsimme. Vieressäkuvattu

VELTUM
venttiilihiomakone
on laite, jonkaveroista
konepajamiesten lau*
sunnon mukaan ei ai*
kaisemmin ole oi*
lut. Sen toiminta on
pehmeä, edestakainen,
muttei silti nykivä, sen
nopeus on säädettä*
vissä vastaamaanhion*
nan eri asteiden vaati*
maa nopeutta.

Esittelemme mieli*
hyvin laitetta käytän*
nössä.

BRUNNER
maalausruisku pyroxi*
liinimaalausta varten,
saatavissa varastosta
eri mallisena paineen*
vähennyslaitteineen ja
muine varusteineen.

BRUNNER

Erinomainen ja ai*
kaasäästävä laite kone*
osien puhdistusta ja
pesua, jousien ras*
vausta y. m. sellaista
varten.

puhdistus* ja rasvaus*
suulake N:o 78.

Puhdistussuulake N:o 78

Maalausruisku.
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Johns toville
kaksois*

puristettu
jarrunauha

valmistetaan puhtaasta asbestista ja metallilanka*kudoksesta.
Se on erittäin huolellisesti impregnoitua, joten vesi ja voi*
teluaineet eivät voi sitä pilata. Sen kudonta takaa suu*
rimman mahdollisen kulutuskestävyyden ilman, että jarru*
rummut kuluvat.

Tavalliset yksinkertaiset jarrunauhat eivät ole osoittau*
tuneet autoilun nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi, jonka
vuoksi pidämme varastossa ainoastaan kaksoispuristettua
nauhaa, jonka kestävyys on moninverroin yksinkertaista
parempi.

Varastossa aina kokoja:

1 "
:, 3/ " "*)" -3/ "

1 ''• /16 *■
y /lfi

1 V 4" x */ ]6
* 2" x v 4"

1 V 2" x %e
" 2 \'2 xv/

Ottakaa aina selkoa siitä, että jarrunau*
hassanne on nimi

JOHNS MANVILLE
silloin voitte siihen luottaa.
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JÄÄHDYTTÄJÄ
KORISTEITA

No 190

N:o 176 N.o 178 N:o 180

Paitsi ylläkuvattuja on meillä varastossamme vielä laaja
valikoima erilaatuisia jäähdyttäjäkoris*

teitä, motomittareita,

ROTASKOOPPI
on siro ja erikoinen jäähdyt*
täjäkoriste pieniä vau=
nuja varten.

Sen muodostaa, kuten kuvasta ilmenee, neljä puolipal*
loa, joiden sisäpinta on maalattu punaiseksi ja uiko*
pinta nikkelöity. Kupit ovat ristikon varsien päissä,
joka ristikko vuorostaan on kiinnitetty pystyakseliin,
joka on kuulalaakerilla yhdistetty jäähdyttäjätulppaan.
Vaunun kulkiessa pyörii Rotaskooppi vaunun nopeu*

desta riippuen antaen vaunun etuosalle pirteän uiko*
näön. Laitteen mukana seuraa nikkelöity jääh*

dyttäjätulppa FORDia varten.
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KArVT»RUST
Ihmeellinen ruosteöljy

Se ikäänkuin imeytyy ruosteeseen, liuottaa ja poistaa
sen, ja mikä tärkeintä, se estää ruosteen muodostumi*
sen. Samalla se voitelee hankauspinnat jättäen niille

kestävän grafiittikerroksen. Se lopettaa esim.
ruostuneiden jousien kitinän, irroittaa

kiinniruostuneet pultit ja
mutterit y.m.

Kaasuttajan ilma*aukkoon tiputettuna se poistaa noen
ja liottaa irti pikeentyneet venttiilit

tai männänrenkaat.

KANT RUST on voittamaton aine, koettakaa sitä,
niin tulette olemaan tyytyväinen.

Saatavana 7io J a V2litran kannuissa.
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KISMET DUPLEX
pumpun leikkaus. KISMET-DUPLEX

»paras kaikista pumpuista»,
rakennettu käyttäjää silmällä-
pitäen antamaan tälle paljon

ilmaa,

ja vaikkapa 10 ilmakehän paineen melkein vai*
vatta. Sen ainutlaatuinen rakenne — sen paten=
tilla suojattu toimintaperiaate — sen tukeva
rakenne — sen huoliteltu työ — jokainen
KlSMET*pumpun osa ja osarakenne todistavat

Alhaalla näkyvä isoläpi*

sella iskulla ylempään sy»
linteriin, jossa sen paine

meSs-ee "n StU
mattoman nopeata ja vaU
vatonta pumppuamista.

sen käytännöllisyyttä, tarkoituksenmukaisuutta;
monivuotinen uuttera käyttö on osoittanut

sen kestävyyden,

KlSMET*pumpulla Te saatte renkaisiinne ilmaa
pienimmällä mahdollisella vaivalla, olipa sitte
. .

, , , akysymys isosta matalapainerenkaasta tai B—lo
ilmakehää vaativasta jättiläisrenkaasta.

KISMET JUNIOR
pienille renkaille

varustettuna painemitta*
rilla ja yleispumpun»

nipalla.
KISMET-DUPLEX

samat varusteet kuin edell

KISMET-GARAGE
erittäin suuri malli

autotalleihin, samat varus
teet kuin edellisessä
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KOJELA UTALAMPPU
on pimeänä vuodenaikana autossa yhtä välttämätön kuin
kaikki mittarit kojelaudalla, koska ilman valaistusta moot*
torin ja vaunun toiminnan seuraaminen on mahdotonta.

Malli 440 kierteillä kiinnitettävä koje*
lautaan.

Malli 401 ruuveilla kiinnitettävä koje*
lautaan.

Malli 460 loistomalli, varustettu kään*
tyvällä himmentäjällä.

Tämä varuste tarvitaan joka vaunuun.
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MERKINANTOTORVIA
PALLOTORVIA:

Ciccaphone Nro 5020 suora tuulilasiin kiinnitettävä.
„ N:o 5022 „ tuulilas. kehykseen kiinnitettävä
„ N:o 5041 silmukalla, kuorma*automalli.

Cicca N:o 5024 suora tavallinen malli, tuulilasiin kiinni
„ N:o 5044 „

suurempi kuorma*automalli
tettävä.

SÄHKÖTORVIA

Jackson N:o 5240 suora, torvi nikkelöity, moottori mus*
taksi lakeerettu,

JACKSON

a) 6 Voltin jännitykselle.
b) 12 Voltin jännitykselle.

Stoy N:o 5250 polvitorvi, kokonaan mustaksi lakerattu,
pienempi malli.

Stoy N:o 5251 sama kuin edell., suurempi malli.
a) 6 Voltin jännitykselle.
b) 12 Voltin jännitykselle.
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ttUUcr
valmistaa paitsi hyviksi tunnet*
tujaautorenkaitajarengaskorjaus*
tarpeita myös useita rengastarvik*
keitä, mitkä autoilijalle merkitse*
vät pienentyneitä rengaskuluja.
Nämä tarvikkeet maksavat mitat*
tömän vähän verrattuna siihen,

mitä ne säästävät renkaiden
pidentyneessä elinijässä.

MILLER HANDY ANDY on sisärengaspaikkarasia,
joka sisältää putken kumiliimaa, suurehkon le*
vyn valmiiksi liimattua sisärengaskumia ja raspin
paikattavan kohdan puhdistamista varten.

Valmistetaan kahta kokoa:
Suurempi, levyn suuruus 4" > 22".
Pienempi, levyn suuruus 3" x 14".

MILLER FIX ALL on sisä* ja ulkorengaspaikkarasia,
joka sisältää yhden purkin kumiliimaa sekä yh*
den purkin kumikittiä ja raspin. Se on tarkoi*
tettu niin sisärenkaidenkuin ulkorenkaiden pinta*
vahinkojen korjaamiseen, ja pidentää varsinkin
viimemainittujen elinikää huomattavasti.

jotka sijoitetaan renkaan sisäpuolelle —

vahingon tapahduttua — ellei vararengasta olisi.
Se on varuste, joka ei koskaan jätä Teitä maan*

tielle, vaan auttaa Teidät huonollakin ulkoren*

MILLER VARAPAIKAT ovat ulkorengaspaikkoja,

kaalia lähimpään paikkaan, missä voitte saada
uuden renkaan ja vanhanne korjattua.

Valmistetaan eri kokoja eri rengassuuruuksia varten:
3V. 4", 4 1/2 ", 5".
Tilatessanne ilmoittakaa rengaskoko.
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Itlitler
Tuulettajavyöt FORDIA varten ovat tehdyt hyvästä sit

keästä rengaskudoksesta, joka
on kumilla kyllästetty ja niin
vulkanoitu, että öljyn tai veden
on mahdoton päästä kudosker*
rosten väliin. Tämän tuulettaja*
vyön kestävyys on kaksinverroin
muita korkeampi, mutta sen hinta
sama kuin muidenkin.

N:o 2125 1921-1925 FORDEja
varten.

N:o 2600 1926 FORDEJA varten

Vannenauhan käytäntö on matalapainerenkaiden tultua yleisesti käy:
täntöön tullut huomattavan suureksi. Vannenauhan uusi:
minen tulee vähäväliä kysymykseen, ellei käytetyn nau*
han laatu ole paras mahdollinen, ja toisaalta on nau*

han uusiminen kannattavaakin, koska huono, murtunut
nauha panee sisärenkaan kestävyyden vaaraan.

Varastossa vannenauhaa sekä metrittäin että valmiina
kappaleina eri rengaskokoja varten:

N:o 101 29X4.95, 30X5.25
102 29X4.40, 30X4.75, 30X4.95, 31X5.25
103 31X4.95, 32X5.25
104 31X4,31X4.40, 32X4.95
108 30X5,30X5.77, 32X6.00, 32X6.20, 34X7.30
109 33X6.00, 33X6.20, 31X5.77
111 32X4%. 33X5, 33X5.77, 35X6.75
113 34X4%, 35X5, 35X5.77

Eristysnauharulla puuttuu useimman vaunun tarvikelaatikosta, ja kui*
tenkin on se aivan välttämätön pienimmänkin johtohäi*
riön sattuessa, eristysvioissa yms. MILLER valmistaa
eristysnauhaa, jota on varastosta saatavana pienissä rul=
lissa, jotka on huolella kääritty stanniooliin ja kestävät
siten vuosikausia.

Kolme kokoa: pienin No 1, No 2 ja No 4
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MILLER venttililapui

ovat huolella valmistettuja kaksin*
kertaisella kudossisustalla. Niitä
valmistetaan sekä punaisia että
harmaita sisärenkaita varten, ja sitä*

paitsi erikoismallia, joka on valmiiksi liimattu
eikä vaadi lainkaan kuumakäsittelyä siten saas*
taen aikaa.

No 1925 punainen
No 1926 harmaa
No 1927 itse vulkanoituva, (valmiiksi liimattu)

MILLER kumivasava
on uutuus, jota varmaan konepaja*
miehet ovat kauan kaivanneet. Se kor*
vaa työssä sekä lyijy* että kupariva*
saran, on halvempi ostaa ja kestää

moninverroin enemmän. Sillä aikaansaatu lyönti
on erikoisen joustava.

Malli 16, paino 550 gr.
Malli 24, paino 800 gr.
Malli 40, paino 1250 gr.

MILLER auiosienet
ovat meillä samoinkuin kaikkialla muualla maail*
massa saavuttaneet suuren levikin kestävyytensä
kautta, joka moninkerroin ylittää luonnollisen
sienen kestävyyden. MILLER sieni imee itseensä
enemmän vettä kuin samankokoinen luonnollinen,
sen huokoset ovat suuremmat kuin luonnollisen,
joten ne helpommin päästävät hiekan pois, se on
pehmeämpi ja tasa*aineisempi kuin luonnollinen
sieni, eikä kuluta maalausta läheskään samassa
määrässä kuin se. Luonnollisella sienellä ette
voi tulla toimeen edes yhtä ajokautta, MILLER
sienellä sensijaan useita vuosia.



Onnistunut
kumikovjaus

riippuu ennenkaikkea huolel*
lisesta, onnistuneesta kuuma*
käsittelystä, mutta olkoonpa
tämä miten oikea tahansa, ei
kunnollista korjausta voida
aikaansaada, jos »ilmapussi»
(Air Bag) ei ole ensiluok*
kainen.

Te voitte ehkä saada ilma?
pussin, joka kestää pari kolme
kuumennusta, mutta tämä ei
vielä riitä, sillä näiden ilma*

pussien korkea hinta tekee korjauksien teon siinä tapauksessa
taloudellisesti kannattamattomaksi.

MILLER on onnistunut ratkaisemaan näiden ilmapussien
vaikean valmistuskysymyksen erittäin onnellisesti ja rakentanut
ilmapussin, joka kestävyydessä on vertaansa vailla. Miller
ilmapusseja on ollut useassa kumikorjaamossa käytännössä joka
päivä yli vuoden ajan ja ovat ne osoittaneet kestävyystulok*
sia, jotka ovat enemmän kuin kymmenen kertaa paremmat
kuin ne, mihin aikaisemmin oli totuttu.

Varastossamme on aina seuraavia kokoja:

VU" x 20* 7* x 20* 4.40* x 14*
4* x2o* 7**24* 5.25* x 14*
4 1// * 20* 8* x 20* 6.00* x 16* (5.-7* x 16*)
5* x2o* B*x24* 6.20* x 16*
6* x 20* 6.75* x 16*
6* x 24* 7.3 0* x 16*

Muita kokoja voimme toimittaa erikoistilauksesta.
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lumiketjut
eivät voi aueta itsestään, mutta niiden välilenkit

voidaan silti helposti korvata uusilla.

OFFNON*KETJUJEN OMINAISUUKSIA

1. Välilenkit voidaan käytön jälkeen muutamassa hetkessä
irroittaa ja työkaluja käyttämättä uusia.

2. Välilenkkien kiinnitystapaa sivuketjuihin voidaan mie*
len mukaan vaihdella ja siten saavuttaa sivuketjuille
arvaamattoman korkea kestävyysaika.

3. Lukkolaite (patentoitu) on ehdottoman varma ja toimii
samalla kiristäjänä, joten ketjut aina tarkoin sopivat
renkaalle.

4. Sivuketjulenkit ovat varustetut kaksoissolmulla, joka
niille takaa kaksinkertaisen kestävyyden; venymi*
sen mahdollisuutta ei ole. Tehtaan ensiluokkaiset eri*
koiskoneet takaavat sen, ettei ketjuihin synny jyrkkiä
mutkia, vaan ovat ketjut kokonaisuudessaan voittama*
tonta erikoistyötä.

OFFNON
on tekniikan viimeinen saavutus alallaan. Jo ensi silmäyk*
sellä toteaa kokenut autoilija, että OFF'N'ON on erino*
maisen huolellisesti valmistettu lumiketju, mutta vasta jon<
kun ajan käytön jälkeen ilmenee ketjun rakenteellinen ete*

vämmyys, joka tekee OFF'N'ON*ketjun
tutustumisen arvoiseksi.



valmistaa keijuja kaik*
kia rengaskokoja varten.

Miten poikkilenkit irroitetaan ja taas
kiinnitetään sivuketjuihin.

o

OFF'N'ON patentoitu lukkolaite.
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OLSSON rungonjaikoi

ovat erinomaisia Ford kuorma*autoalustan jatko* ja
vahvistuskappaleita, jotka varsinkin ovat tarpeen sei*

laisia vaunuja varten, joilla on tarkoitus
kuljettaa tilaa*ottavaa tavaraa.

RUNKO on erikoisterästä, puristettu U*muotoon.
Rungon korkeus on 5", leveys syrjästä syr*
jään 32 1/2".

JOUSET ovat pitkittäiset, valmistetut erikoisjousi*
teräksestä. Jousilehtien luku on 13, jou*
sien pituus 52", niiden leveys 2 1/4".

on tehty parhaasta erikoisteräksestä ja va*

KARDAANIJATKO on ainutlaatuisen nerokas. Se

rustettu rullalaakereilla.

OLSON rungonjaikoja ja vahvistuksia
valmistetaan useampaa eri kokoa:

OLSON N:o 8
OLSON N:o 9
OLSON N:o 10
OLSON N:o 12

akseliväli 124"
-»- 142"
-»- 160"
-»- 172"
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OUTLOOK
TUULILASIN KUIVAAJA

on nykyajan varuste automobiileissa. Jokakerran on ajanut
sateessa ilman tuulilasin kuivaajaa, tietää miten tuiki vält*
tämätön se on. Joka taas on hankkinut OUTLOOK*

automaattisen kuivaajan antaa tunnustuksensa
sen mainiolle toiminnalle.

Sama tehdas valmistaa myös käsin käytettäviä
kuivaajia kahta eri mallia:

OUTLOOK STANDARD, nikkelöity

OUTLOOK JUNIOR, musta

Paras kaikista on kuitenkin
automaattinen

OUTLOOK
jossa käyttövoimana on moottorin imu, ja jonka nopeus

on säädettävissä.
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Autopeilejä
Kun autopeilien hankkiminen nyttemmin tullaan ase*

tuksella määräämään pakolliseksi, on syytä hankkia
samalla paras mahdollinen peili, joka tosiaan soveltuu
tarkoitukseensa. Varastossamme on suuri valikoima

erimallisia pyöreitä ja nelikulmaisia peilejä.

No 24 613 pyöreä, mustaksi lakeerattu
läpimitta 120 mm.

No 24 615 pyöreä, mustaksi lakeerattu,
pallonivelellä,
läpimitta 90 mm.

No 24 622 pyöreä, nikkelöity, pallonivelellä,
läpimitta 120 mm.

No 24 620 pyöreä, nikkelöity, pallonivelellä,
läpimitta 90 mm.

No 30

No 29 nelikulrr ainen, 70 x 170 mm., mustaksi
lakeerattu

No 30 nelikulmainen, 70 x 170 mm., nikkelöity
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ty/re^

Tulen*
sammuttaja

on lain määräämä varuste jo*
kaisessa liikenneautossa, se on
tarpeellinen jokaisessaautossa,
moottoriveneessä, bensiini*
asemilla, autotalleissa, kaikki*
alla, missä tulenarkoja nes*
teitä käsitellään, sekä sähkö*
laitoksissa.

Se on ainoa tulensammut*
taja, jossa seuraavat ominai*
suudet ovat yhdistyneinä:

Luotettava, tehokas myös bensiini* ja öljypaloissa, kestää — 50 %

pakkasta, neste ei syövytä eikä ruostuta mitään, räjähdysvapaa, ei va*
hingoita mitään, pieni ja helppo käsitellä, voi toimia missä asennossa
ja mihin suuntaan tahansa, ei automaattinen, vaan täysin käyttäjänsä
määrättävissä, tunteeton tärinälle, riippumaton säännöllisestä hoidosta,
helppo täyttää käytön jälkeen, kestävyys käytännöllisesti katsoen raja*
ton, aina valmis heti sammuttamaan.

Suomen Automobiilitarirriyhdistyksen hyväksymä. Alentaa määrä*
tyillä ehdoilla vakuutusmaksuja 22 l/« %:lla.

Englantia puhuvissa maissa on Pyrene tulensammuttajasanan syno*
nyymi, sillä Pyrene on yhtä levinnyt kuin esim. Kodak valokuvaus*
kone. Pyrene sammuttajaa on käytännössä kautta koko maailman
yli 4,000,000.

Suomen valtiolaitoksista käyttävät sitä m. m. Autopataljoona, Hyök*
käysvaunupataljoona, Rannikkotykistö, Rannikkolaivue, Sotasatama j.n.e.

Pyrene tulensammuttaja
Pyrene varatäyie
Varokaa jäljittelyjä tai sota varas*
toista hyljättyjä laitteita, joita kaupi*
teilaan. Vaatikaa, että jokaisessa
ostamassanne Pyrenessä on kv*

vassa näkyvä takuulippu.

Pyrene pidikePyrene varatäyte.
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NYKYAIKA

on ennenkaikkea umpivaunujen aikakausi. Se on sitä kautta
maailman siksi, että umpivaunulla on joukko etuja avo*

vaunun rinnalla, ja se on sitä meillä vielä suuremmalla
syyllä ilmastollisista syistä.

REX katokset tarjoavat avovaunun v. 1925mallia omis*
tajalle mahdollisuuden muuttaa vaununsa melko lähelle
umpivaunua ja tämän pienillä kustannuksilla.

Ne, jotka haluavat käyttää vaununsa vanhaa kuomua,
voivat hankkia REX sivukappaleet, jotka helposti voidaan
kiinnittää vaunuun. Näitä on olemassa useita vaunumerk*
kejä varten, kuten

BUICK
CHEVROLET

STUDEBAKER
MAXTVELL

DODGE

REX*kiintokatos taas rinnastaa entisen avovaununne
umpivaunun kanssa antaen sille kaikki umpivaunun muka*
vuudet: se on tomuvapaa, vedoton, yhtä miellyttävä niin
hyvällä kuin sadesäällä. Varastossa :

BUICK DODGE

1925 malleihin sopivia.
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FORDinne

luonteen saatte niin täydelleen muuttumaan, että sitä tuskin
tunnette omaksi vaunuksenne varustamalla sen parilla lait*
teellä, jotka se tarvitsee.

Toinen, SAVIDGE iskunvaimentajat, tuskin tarvitsee
suositteluja. Iskunvaimentajien periaate ja varsinkin niiden
tarve FORDeissa, mikäli mukavuuteen vähänkään kiinni*
tetään huomiota, on jo aikoja sitten todettu. Sovittamalla
vaunuunne juuri SAVIDGE iskunvaimentajat ratkaisette
kysymyksen pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla tay*
deksi tyytyväisyydeksenne, samalla kun tuntuvasti lisäätte
vaununne kestävyyttä.

SHOCK ABSORBER
for FORDCars

SAVIDGE ohjaustasaaja taas poistaa kokonaan ohjaus*
epävarmuuden, tukee ja vahvistaa ohjausta. SAVIDGE
tasaaja ehkäisee vaununne heittelehtimisen, tekee kulun va*
kavammaksi ja tekee mm. nopeuden lisäämisen mahdolli*
seksi. SAV I D G E tasaajan kiinnittäminen ei vaadi ammatti*
taitoa, sen voitte itse helppoudella sovittaa. Tehkää se jo
tänään.
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Sclfvabtv
Tämän nimen varmaan jokainen autoilija meilläkin tun*
tee — se on ilmarengas*venttiilin keksijän ja samalla maail*
man eniten käytetyn rengas*venttiili* ja venttiiliosa*tehtaan

nimi, joka takaa, että laatu on paras mahdollinen.

Meillä on täydellinen varasto venttiilejä
ja venttiiliosia.
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MOOTTORIPYÖRÄVENTTIILIT:

N:o 1022 pituus 1 Vie"
N:o 5439 » 17/

10 m/m VENTTIILIT:
N:o 777 pituus 2 Vs" tavallinen koko
N:o 825 pituus 3 78

"

12 m/m VENTTIILIT:
N:o 724 pituus 2 74

"

N:o 967 pituus 3"
N:o 725 pituus 3 %"

KULMAVENTTIILIT:
N:o 4137 4" (paitsi 31 4) ja 5"renkaille
N:o 4138 3 72

" ja 31 > 4 renkaille
JÄTTILÄISVENTTIILIT: (6" ja suuremmille renkaille)

N:o 2889 pituus 2 7 4
"

N:o 2033 pituus 3 3/ 4
"

N:o 2415 pituus 4 72
"

N:o 2069 Tomuhattu
N:o 880 Venttiilihattu 5 kpl. rasioissa
N:o 4000 Venttiilineula 5 » »

N:o 2815 PUMPUN YHDISTYSKAPPALE
tekee mahdolliseksi paineen tarkastamisen
painemittarilla pumppua irroittamatta

N:o 1015 VENTTIILIJATKO:
jatkaa lyhyttä venttiiliä 1 1/ i":\\a

N:o 3263 VENTTIILIKORJAUSLAIKKA:
sisältää kierteenleikkauslaitteet sisärengas*
venttiiliä varten.

N:o 3263 N:o 880 N:o 4000

N:o 2815



sPainemittarit
Voidaksenne vaa*«

tia renkailtanne 1
kestävyyttä, tulee \
Teidän välttää sev*

raavia epäkohtia:

1 — liian vähän
ilmaa,

2 — liian paljon
ilmaa,

3 — epätasainen
paine,

sillä vain oikealla ilmanpaineella
voitte tulla hyviin tuloksiin.

Painemittari tekee Teille mahdolliseksi
pitää tehokkaasti huolta renkaittenne pai*
neesta. Se säästää hintansa käyttäjälle kuu*
kaudessa, se merkitsee sekä pienentyneitä
rengaskuluja että lisättyä varmuuden ja tur*

vallisuuden tunnetta.

Schrader painemittarit:
N:o 2575 suora malli, tav. renkaita varten,

asteikko nauloissa ja ilmakekissä.
N:o 2864 polvimalli, tav. ja jättiläisrenkaita

varten, asteikko nauloissa ja ilma*
kehissä

N:o 4990 suora malli, matalapainerenkaita,
varten, sopii kaikkiin pyöriin.

Kismet painemittarit (hopeoituja):
N:o 1040 tav. renkaita varten.

N:o 1041 matalapainerenkaita varten.
Kismet painemittari.
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KUUMAPAIKKAUSRASIOILLA
on vakiintunut maine parhaana alallaan, parhaana jo
siksikin, että se on vanhin merkki alalla. SHALER
oli kuumapaikkaus*periaatteen keksijä ja SHALER'iIIa
on myös pisin kokemus takanaan, mikä kokemus on

kokonaan käytetty tuotteen parantamiseen.

SHALER'in ostaja on myös vakinainen SHALER*
käyttäjä, niin vakuuttavasti parempi muita on

SHALER.

Malli M5paikkarasia paikkalappuineen.
» M6rasia pyöreitä varapaikkoja.
» M7rasia pitkulaisia varapaikkoja.
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Simoniz ja Kleener
voittamattomat puhdistus ja kiillon*

säilytysaineet autoja varten.

KLEENER puhdistaa kiilloitet*
tavan pinnan öljystä, likapilkui*
sta y. m. jonka jälkeen SIMO*
NIZ uusii himmenneen kiillon
muodostaen kristallinkirkkaan,
kovan pinnan, johon sade, lika
tai tomu ei pysty. SIMONIZ
suojelee kiiltoa vaunua uudelleen

pestäessä ja tekee siten maa*

lauksen monin verroin
kestävämmäksi.
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Kadulla
tai

Maantiellä
tekevät vastaantu*
levän auton vai*
mentamattomat va*
lot Teille suurta
haittaa usein so*

kaisten Teidät
moniksi minuu*
teiksi. Toinen
haitta on suo*
raan vastaanne
aamu* tai ilta*
päivällä paistava
aurinko. Aurin*
kosuojat j. m. s.
Teitä tosin jos*
sain määrin suo*
jelevat varsin*
km jälkimäiseltä,

mutta edellistä vastaan ei aikaisemmin ole ollut tehokasta
suojaa.

Sijoittamalla ylläkuvatun vihreän
Suo jalaatan

autonne tuulilasiin voitte katsoa yllämainitut haitat voite*
tuksi kannaksi. Kuten oikeanpuoleinen kuva osoittaa
vaimentaa se täysin tehokkaasti vastaantulevien valot, jotka
näkyvät vain loistavina pisteinä.

Suojalaatta voidaan vaivatta kiinnittää auton tuulilasiin
kumikupeilla. Se voidaan pitää tavallisessa ajossa ylös*
käännettynä ja vain tarpeentullen laskea alas. Se on riippu*
maton tuulilasin asennosta ja muodosta, kuten vasemman*

leinen kuva osoittaa.

Tämä pieni varuste suojelee Teitä ja vaunuanne
yllätyksiltä. Hankkikaa se!
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Autolämmittäjä
ainoa siirrettävä vaaraton lämpölähde

automobiileja varten.
Helpoittaa käyntiinpanoa, estää jäähdyttäjän ja sylinterien

jäätymisen, säästää autotallien lämmityskuluja ja sopii ajetta*
essa lämpölähteenä käytettäväksi. Polttaa bensiiniä ilman
liekkiä ja voidaan vaaratta käyttää sielläkin, missä räjähtä*
via kaasuseoksia löytyy. Se on siinä määrin varma, että
laitteelle sen ollessa käynnissä voidaan vaaratta kaataa
bensiiniä.

Malli 12 on parannus aikaisemmasta, hyväksitunnetusta
mallista. Se on Varustettu vaihdettavalla polttoverkolla
ja sydämellä.

Vaunussa sisällä käytettäessä voidaan lämmittäjä varus*

taa n. k. autokamiinalla, joka suojelee lämmittäjää, siten
korottaen sen elinikää.

Thermxin polttoainekulutus on mitättömän pieni, vain
noin 1 litra 16 tunnissa.

Thermx autolämmittäjä N:o 12.
Therm'x autokamiina.
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TYÖKALUJA
Varastossamme on joukko erilaatuisia työkaluja ja työkalu*
sarjoja, jotka erikoisesti soveltuvat automobiileja varten:

Hylssyavainsarjoja : Kestäviä,
käytännöllisiä ja vähän tilaa ottavia

Malli 71 A 8 eri avainta, varsi kim
teällä polvella

6 eri avainta, varsi ni
velpolvella

6 eri avainta, varsi ni
velpolvella

(erikoissarja FORDia varten)
12 eri avainta, varsi ni

velpolvella
8 eri avainta, varsi ni

velpolvella
(iahkakotelossa)

Yleispihtejä: Yhdet pihdit 5 eri
työtä varten

N:o 42

Reijänleikkaajia: Nii*
Den avulla voidaan koje*
lautaan leikata täsmällisen
suuruisia reikiä nopeusmit*
tareita, kelloja yms. varus*

teitä varten. — Välttämätön
varuste jokaisessa ajanmu*
kaisessa autokorjaamossa.

N:o 45

Sitäpaitsi jakoavaimia eri kokoja, ruuvimeisseleitä, taval*
lisiä pihtejä ym.
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*>

H. F.
(Harvey Frost)

VA N TEENKÄ TKAISIJA
tekee renkaan muuton helpoksi ja vaivattomaksi. Se
on pienin, kevyin ja kätevin työkalu suorittamaan
täsmällisesti eri mallisten vanteiden hajoittamisen ja
ja paikalleenasettamisen. Sitä valmistetaan yli 300.000
vuosittain, jo sekin todistus sen käytännöllisyydestä.

Se on kokoonpantavissa ja vaatii vain pienen
tilan työlaatikossanne.

Yksi koko kaikkia varten.

H. F. VANTEENKATKAISIJA.

H F. vanteenkatkaisiian käyttö.
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Älkää jättäkö mitään sattuman varaan ..

Te voitte päästä kotiin tyhjällä renkaalla, mutta ette tyh*
jällä jäähdyttäjällä. Ottakaa mukaanne rasia

X-nestettä
niin voitte lähteä huoletta matkaan.

X-nGStG on tunnetusti paras jäähdyttäjäsementti, sitä käy*
tetään kautta maailman kaikilla retkillä, missä
matkan perille saapuminen tahdotaan taata. Sitä
käyttivät mm. amerikkalaiset maailmanympäri*
lentäjät, muita mainitsematta.

X-neste ei sisäl-
lä mitään jau
ho-, liima-, pul-
veri- tai sement-
timäisiä ainek-
sia, Mellakkaa
tai juotosainei-
ta. .Siivilöidään
kankaan läpi.

Kak-ii kokoa:
FORD,

CHEVROLET
knko

ja
Isojen

vaunujen
koko.





Helsingissä
K. F. Puromiehen Kirjapaino Oy.

1926


