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Joka ajoneuvolaatu vaati omaa kaasutin-lajiansa tyydyt-
tääkseen hyvän käynnistyksen, hyvän ajon ja hyvän talou-
den vaatimukset.

On sanottu kaasuttimen sopivan ainoastaan suurempiin
vaunuihin ja siten syrjäytetty pienemmän sylinteritilavuu-
den omaavat henkilövaunut, varsinkin pienet vaunut.

H on pienien vaunujen hiilikaasutin, jo-
ka täyttää vaatimukset:

\\u käynnistys
\\n vaunti
\ix?ä voima
\i\v& talous

HK§B 3b on „Svedlund" mallia

3b on unonen vuoden työn ja kokeilun
tulos ja on siksi mitä rakenteeseen ja
valmistukseen tulee ~uusien" kokei-
lemattomien kaasuttimien rinnalla
johtoasemassa.

Svedlund-kaasuttimien valmistus- ja myyntioi-

keus Suomessa (lukuunottamatta Ford ja Ge-
neral Motors'in vaunuja).



HRS—3:n kaaviospiivvos.

1. Täyttöluukku. 2. Hiilisäiliö. 3. Jäähdyttäjä. 4. Ensi-ilma-
putki. 5. Suutin. 6. Seinämä. 7. Ensipuhdistaja. 8. Arinat.
9. Tuhkatila. 10. Vipuvarsi. 11. Sytytysluukku. 12. Liekin estin.
13. Puhdistajan kansi. 14. Puhallin. 15. Moottorin kaasuputki.
16. Kaasunpuhdistaja. 17. Eristysmassa. 18. Palamisvyöhyke.
19. Tuhkaluukku. 20. Arinan pidike.

A. B. Haldin sd Rose O. Y.
Uudenaikaiset autokorjaamot

Vaasassa — Pietarsaaressa — Kokkolassa



Tämä uusi pienien vaunujen kaasutin on aito Svedlund

tuote ja on sentähden tarkasti kokeiltu ennenkuin sitä on

ryhdytty valmistamaan.

Valppaat tarkkailijat, jotka ovat seuranneet kaasutinten
nopeata kehitystä, ovat huomanneet monen valmistajan

tehneen suuria erehdyksiä — kaasua on kyllä saatu, mutt'

ei puhdasta kaasua.

Svedlund — hiilikaasuttimella on se ominaisuus että se

kehittää puhdasta kaasua ja siten säästää mottoria ollen

siinä suhteessa bensiinikäytönkin edellä — mikä jo kauan

on ollut tunnettua.

HRS, 3. tarkoitettu n. 2—3 litr. moottoreille,
sopii parhaiten taakse asennettavaksi.

Hiilisäiliön tilavuus 1,25 hl.

Yhdellä täytöllä voi ajaa 90—130 km.

Kaasuttimen kokonaispaino 80 kg.

Uusia Svedlund-hiili- ja puu-

kaasuttimia sekä varaosia kaik-
kia lajeja aina varastossa.



Älkää ruvetko kokeilemaani

Ostakaa Svedlund kaasutin!
Asentakaa Svedlund kaasutin!
Ajakaa Si/Edlund kaa&uttimeLLa!

Hyviä neuvoja.

Kohentakaa keviästi hiiliä ennen käynnistystä.

Antakaa puhaltimen kiertää tarpeeksi, älkää tyhjentäkö
käynnistysmoottorin paristoja.

Säätäkää lisäilmaa hitaasti.
Älkää antako moottorin ~sammua" korkealla vaihteella

vaan vaihtakaa ajoissa.

Älkää antako hiilien palaa loppuun säiliössä, sillä se va-
hingoittaa kaasutinta.

Katsokaa ett' ei kuona ja noki tuki kaasutinta.
Älkää istuko autossa kun puhallin on käynnissä.

Älkää unohtako että häkäkaasu on myrkkykaa-

s v a.

A. B. Haldin sd Rose O. y.
Vaasa Pietarsaari
Puh. Vaihde 4091. Puh. 568 ja TO9.



SvadLund-hiiLikaaäuHimat.
Malli HRS—3 * henkilöaut.varten, moottorin tilav. 1,8—3 1
Malli PS-5
Malli PS-6

„
2,6-4,5 1.

„
yli 4,5 1.

„ alle 4,5 1.
„

4,5-7 1.
„

yli 7 1.

Malli S—s * kuormatut.
Malli S-6 *

Malli S-7 *

Malli BS-5 linja*autoja
Malli BS-6

Malli TRS-5 traktoreita

Malli OS/S 6 perävaunukaasutin linja*utoja varten

Malli IHS—5—6 teollisuutta ja maa*moottoreita

Si/adlund-puukaa^utiimat.
Malli TS—20'*' kuorma? ja linjasautoja vart., moott. tilav. 3 —4 1
Malli TS-40 *

„ „ „ „ „ 4-5,5 1
Malli TS-40* „ „ „ „ „ 5,5-7 1

Malli TRS—2O traktoreita varten

Malli OS/TS—4O perävaunukaasutin linja*autoja varten

* Kaikkia alkuperäisiä kaasutinmalleja saatavana myös erilaisia vene
moottoreita varten.

P:saaren Kirjap. ja Sanomal. Oy.


