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Venemoottorin työolosuhteita
tutkittaessa ja verrattaessa niitä automoottorin työolosuh-
teisiin havaitaan, että kun automoottorilla ainoastaan
hyvin harvoin on tilaisuus kehittää täysi tehonsa ja taval-
lisissa tapauksissa siitä käytetään hyväksi vain suunnil-
leen 20 %, venemoottori sen sijaan työskentelee alitui-
sesti täysin tehoin. Kun siis kysymyksessä on venemoot-
tori, on tehokkaan voitelun tarpeellisuus ja käytettävälle
öljylle sen johdosta asetettavat vaatimukset, mikäli mah-
dollista, vieläkin suuremmat — erittäinkin, jos otetaan
huomioon ne ikävyydet ja vaarat, mitkä moottorivaurioista
ovat seurauksena. Moottoriveneen omistajan tulee sen-
tähden, jos hän antaa arvoa kaikissa olosuhteissa täysin
luotettavalle moottorille, käyttää korkealaatuista öljyä,
mikä voi saada aikaan täydellisen voitelun. Tämä tulee
myöskin ajan mittaan taloudellisesti kannattavaksi, sillä
korjauksia tulee olemaan vain harvoin ja ylläpitokustan-
nukset jäävät mitättömiksi.

Useimmat venemoottorien valmistajat

Venemoottorien vesipumpussa

suosittelevat ohjekirjoissaan Gargoyle MOBILOIL-öljyä,
mikä on tullut tunnetuksi parhaimpana venemoottorien
laatuöljynä. Yhteisneuvoin venemoottorien valmistajien
kanssa ovat Vacuum Oil Companyn insinöörit määränneet
sen Gargoyle MOBILOIL-merkin, mikä on sopivin taval-
lisimmin esiintyviä venemoottoreita varten, suosittelutau-
lukossa, mikä on myöskin näissä ohjeissa. Yksityiset
venemoottorien omistajat voivat noudattamalla niitä var-
mistua siitä, että voitelu tulee sekä luotettavaksi että
taloudelliseksi.

Ulkolaitamoottorit,

Moottoreissa, joissa on kiertovoitelujärjestelmä
laimentuu öljy vähitellen bensiinin ja veden vaikutuk- Uusi Mobiloil-öljy.
sesta sekä likaantuu noesta, sakasta ja metallihiukkasista,
mistä syystä parhainkin laatuöljy aikaa myöten kadottaa
osan voitelukykyään. On sentähden välttämätöntä, että
kampikammion koko öljymäärä vaihdetaan tasaisin väli-
ajoin. Kun öljyn huonontuminen suurissa määrin riip-
puu moottorin yleisestä kunnosta sekä siitä, miten sitä
käsitellään, on vaikeata ilmoittaa yleistä ajoaikaa, minkä
kuluttua öljyn vaihto olisi suoritettava. Useimmissa ta-
pauksissa on kuitenkin osoittautunut sopivaksi vaihtaa

Muutamia ohjeita VENEMOOTTORIEN VOITELUA varten
öljy jokaisen 50—80 tunnin ajon jälkeen. Käytetty öljy
on laskettava viipymättä ajon päätyttyä pois moottorista,
silloin kun tämä vielä on lämmin ja öljy helposti juok-
sevaa. Sitten on moottori huuhdeltava puhtaaksi anta-
malla sen käydä hetkisen ohuella n.s. huuhteluöljyllä,
ennenkuin se jälleen täytetään tuoreella öljyllä. Huom.
Paloöljyä ei milloinkaan saa käyttää huuhteluun.

on usein rasvakuppi pumpun laakerien ja tiivisteen voi-
telua varten. Tässä rasvakupissa on käytettävä Gar-
goyle MOBILGREASE N:o 6-rasvaa, mikä on erikoisesti
siten valmistettu, että se kykenee kestämään kaikkea
jäähdytysveden vaikutusta. Rasvalla voideltavia suun-
tauskytkimiä (koplinkeja) varten suositellaan Gargoyle
MOBILGREASE N:o 2:ta, kun taasen öljyllä voideltavat
suuntauskytkimet on voideltava joko moottoriöljyllä tai
vaihdelaatikkoöljyllä — Gargoyle MOBILOIL "C:llä".

mitkä useimmissa tapauksissa työskentelevät kaksitahti-
periaatteen mukaan, voidellaan siten, että tarpeellinen
öljymäärä sekoitetaan polttoaineeseen. Erityisen tärkeätä
tässä voitelujärjestelmässä on, että käytetään oikeita se-
koitussuhteita, mitkä ovat ilmoitettuina valmistajien ohje-
kirjoissa. Kaiken polttoainesekoituksen tulee tapahtua
erittäin huolellisesti erikoisissa, hyvin puhdistetuissa as-
tioissa. Ulkolaitamoottorien vedenalaisia hammasvaih-
teita varten suositellaan Gargoyle MOBILGREASE N:o
4:ää, mikä tiivistää tehokkaasti nämä vaihteet ja samalla
voitelee ne hyvin.

O/Y Vacuum Oil Company A/B on äskettäin laskenut
markkinoille uuden käänteentekevän Clearosol-menetel-
män mukaan puhdistetun Mobiloil-öljyn. Tämä uusi öljy
ei sisällä >tahkumia», s.t.s. tahmaa sekä kumimaisia terva-
aineita, vaan on 100 prosenttisesti puhdasta. Selvää on,
että moottorin elinikä pitenee ja sen teho suurenee, jos
se voidellaan tällä uudella nerokkaasti valmistetulla
öijylaadulla.



ÖLJYSUOSITTELUT VENE- JA
ULKOLAITA MOOTTOREILLE

Uusi Mobiloil on 100 prosenttisesti puhdasta ja kestää paljon kauemmin.

Andros, bensiinimoottorit
Paloöljy- ja raakaöljymoottorit ..

Archimedes
Ares Wl, W2, W4, W6, W 8/100.

T(WBD), W 8/190
Muut mallit

BMW

Caille

iMoottor
AF
B

Chrysler (1933—1935)
(1931—1932)

Dunelt

Elto
Evinrude

AF

BB
A

BB

Fiat 53 A
Muut mallit

Grav (1932—1935)
(1931)

A
A

AF

AF

A
A

Maybach SYL 2 (12 »il.) kaasuttaja-
moottorilla sekä kaikki dieselmallit
Muut mallit

Nopsa

Moottori

Aero W

Olympia

Penta S-2, K-l, K-2

Johnson & Johnson Seahorse

Kilpamoottori U-21,1-2, U-22, V-2, Z-2
P-4, P-6
DC-6
P-42, P-43, P-62, P-63, HA-6
Muut mallit
A-2, A-4, BM-2, C-4, C-6, K-l, K-2,
L-4, L-6, P-4, P-6 paloöljyllä

Pyrkijä

Karhu
Kermath 3, 4-5, 6-8, 8-10, 12, 16, 20

Sea Raider, Sea Farer, Sea Hawk,
Sea Wolf, Sea King
Sea Mate, Sea Captain G-L, Sea
Queen, Sea Eagle, Sea Man, Sea
Dog 35-50
Seabird, V8
Muut mallit

DM

A

A

B
BB

A
AF

Scripps E 2 (1932) ' A
F-4, F-6, 41, 43, 45, 47, 51 RG,
53 RG, 55 RG, 57 RG | AF
Muut mallit BB

Sterling Neptune AF
A

BB
A

Trident GH BB
Muut mallit B

A
DM
AF
AF
BB
A

Thornvcroft, RE 4, RH 4, AB 4, DB 2,
M 4 A

BB
A

Kipinä
Loekwood

*)

BB
AF
B
A

A

Dieselmoottorit Arc
Muut mallit BB

Trim, Ulkolaitamoottorit AF
Sisämoottorit AF

Wickström 18—24 hv., 25—60 hv. .. B
Muut mallit (1933—35) | B
Muut mallit (1931—32) A

Wickström Junior B

MERKKIEN SELITYS:
A merkitsee Gargoyle Mobiloil A
kF „ Gargoyle Mobiloil AF jne.
*) „ kysykää neuvoa Teknil-

liseltä Osastoltamme.

OHJEITA
niiden moottorimerkkien voitelusta,
joita ei ole otettu ylläolevaan tauluk-
koon, antaa Oy. Vacuum Oil Com-
pany Ab, Helsinki, puhelin 30 626.Mobiloil

Clearosol-menetelmin puhdistettu Mobiloil on öljyalan suurin saavutus petro-
leumin keksimisen jälkeen. Nyt ehdottomammin kuin koskaan aikaisemmin on

Gargoyle Mobiloil johtava öljymerkki.
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