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KÖR PÅ

KELLY SPRINGFIELD
Trois sin överlägsna kvalitet och stora
slitstyrka ej dyrare än andra bilringar



MOTOR KOMPANIET

KELLY
*SPRINGFIELD
fabriken har efter en längre tids experi*
menterande och prov lyckats få fram en
ny konstruktion av Cordring, vilken den
på goda skäl anser vara den bästa ring,
som någonsin burit namnet Kelly. Denna
nya Kelly Cord är mera elastisk än någon
tidigare Cordring. Kantens konstruktion
gör icke allenast ringens stomme mera elass
tisk, utan gör det även möjligt att använda
en elastisk slitbana. Slitbanan är seg och

försedd med lämpliga inskärningar samt konstruktionen av ringen
sådan att den absorberar vägens ojämnheter. Kelly Kelflex är
ett stort steg framåt i ringkonstruktion, och hittills står den
oöverträffad.

Kelly Kelflex Cord.
~.. Däck Slang TryckDimension Passar falg Fmk Fmk kg cm 2

Clincher:

30X3 V 30X3 V' 950:- 4
765X105" {765X105" 1200: -
815X105" 815X105" 1300:— 180:-

( 820 V*20"
820X135" { 820X135" \ 200U—

880X135" {SSSxIS" 2200: -

Straight side:
31X4" 30X3 "2" 1550:- 200:- 4 '/>

32X4" 32X4" 1600:— 210:— 4',2
32X4 >/-'" 32X4 Vä" 5'4
33X5" 32X4 '12" 5 :; 4
35X5" 34X4 ' 2" 5 ;!/4

Infordra offert å övriga dimensioner !



MOTOR KOMPANIET

KELLY
=SPRINGFIELD
tillverkas även i tvenne specialtyper av*
sedda för den tyngre och mera påfrestande

trafiken, nämligen
KELFLEX HEAVY DUTY CORD
som är en extra förstärkt typ av den vanliga
Kelflex Cord, avsedd för mindre lastbilar,
bussar samt personvagnar utsatta för extra

påfrestande körning och
KELLY COMMERCIAL JÄTTECORD

för tunga lastbilar och omnibussar

Kelflex Heavy Duty Cord
„. . „ ~., Däck Slang Tryck Högsta be»Dimension Passar falg Fmk Fmk kg/cm* lastn. pr ring

31X4" 30X3 i/a" 4 3 4 450 kg
32X4" 32X4" 4 ;l/4 450 »

32X4 V," 32X4 >/*" s '/» 560 »

i 29X4 W30X5" | 30X5" 2550:— s:im5 :i m 765 »

33X5" 32X4 ' 3
" 2400:— 250:— 53A 765 •

35X5" 34X4 '2" 3000:- 5 :i,4 765 »>

Kelly Commercial Jättecord
32>(6" {32X6" 4000:- 510:- 6 ] /4 990 kg

36X6" I 36X6" 4200:- 560:- 6>4 990 »

34X7" {34x7" 5850:- 690:- 7 1350 »

36X8" (34x7" 8800:- 850:- 7 :: 4 1800 »

40X8" {40x8" ?::/4 1800 *

Infordra offert å övriga dimensioner!



MOTOR KOMPANIET

K E LLY
.SPRINGFIELD
BALLONGRINGAR

Dimen* _
~., Däck Slang Dimen- Däck Slang

sion Passar fal8 Fmk Fmk sion Eassar fal B Fmk Fmk

äro av samma höga kvalitet som Kellys
högtrycksringar och tillverkas efter Kellys

världspatenterade metod.

Kelly Cord ballongringar

29X4,40" 28X3 Vs" 1050-
30X4,!*" 29X4" 1300-
31X4,:i.-i" 30X4"
32X4,f1ö" 31X4" 1500:- 260:

C2BX4"30X5,2;," ( 2 9X4 '*" 1550:~

31X5,»" {30X4-V 1600:-
30X5 rv" 30X5" 1800:-
33X5,77" 32X4 Va" 2050:-
33X6,00" 31X5" 1950: —

32X6.-'' 30X5'' 2000:-
33X6.75" 31X5" 885©:—

Trycks och belastningstabell för Kelly ballongringar

Uppumpas Ringbredd och belastning pr hjul i kg
t!11 k 8 4,40 4,aö 5,m 5,77 6,20 6,75 7,:i0

1,70 250 — 345 — 445 — 570
I,ss 275 330 370 400 480 525 620
2.00 295 355 400 430 520 570 690
2,i5 320 380 425 460 555 610 720
2,30 340 400 455 495 590 650 770
2,4". 360 430 480 525 625 690 820
2 .«o 385 455 510 560 660 730 870
2,7': — 480 - 590 - 770 -

2,*5 — 500 — 620 — B_K) —

Infordra offert i övriga dimensioner !



KELLY SPRINGFIELDS
nya, revolutionerande tillverkningsmetod.

Patenterad i alla kulturländer

Numera tillämpad å KellysSpringfiekTs
alla ringtyper.

DEN
.

VANLIGA
METODEN

KELLY»
NYA
METOD:

BAjNo neo "sT/ÄBr

Kelly's nya metod:Den vanliga metoden :

I alla däck, tillverkade enligt denna
metod, är ståltrådskanten en ring för

sig, som är instucken i kanten på däcket
och där kvarhålles av ändarna av Cords
väven, vilken endast delvis omsluter den*
samma. I många fall omslutes ståltråds»
kanten av ett extra band, som upptill
bildar en »stjärt», vilken ligger mellan
två av Cordlagren, för att kanten där=
igenom skall hållas bättre kvar. »Stjär»
ten» gör emellertid däckets sida sty=
vare just där elasticiteten borde vara
störst. En av de stora fördelarna i
Kellys nya metod är att detta band med

sin »stjärt» icke behöves.

Denna metod för tillverkning av S.S.=
kanten på ett däck är alldeles olika

alla andra och användes endast av Kelly.
Kanten bildas av stålkabel, lagd i c:a 2C
varv och ingjuten i gummi till en hel
ring. I vardera däckskanten inläggas
trenne sådana ringar, omkring vilka
Cordvävnaden vikes på sådant sätt, att
den går kontinuerligt från början till
slut, bildande de 7 olika lagren av Cord»
vävnad utan att vara avklippt. Här»
igenom blir kanten en del av däcket och
det gamla bandet med sin »stjärt» blir
överflödigt. Däcket blir alltså mera clas»

tiskt och samtidigt starkare.

GENERALAGENTER FÖR KELLY.SPRINGFIELD TIRE Co., NEW YORK

TELEGRADR MOTORH 0 MPAN lETTELEGR »ADR.: te re c.-» v it
MOTOK HELSINGFORS TELEFON 12

SÖDRA ESPLANADGATAN 14



i

MOTOR KOMPANIET

KELLY
«SPRINGFIELD
CATERPILLAR S

har vunnit sin succés tack
vare sin otroliga slitstyrka

Massivringar ha blivit gammalmodiga.
De stora luftringarna äro dyrbara och
otillförlitliga. Det finnes endast en ring
som i vad slags väder det vara må och

på alla slags vägar kan gå fram vart som helst och med en lägre
kostnad per mil än för någon luftring eller slät massivring. Den
ringen är Kelly Caterpillar — tillverkad i storlekar, passande
olika lastvagnstyper.

30,000 km: s garanti lämnas å varje
KELLY CATERPILLAR

Infordra off ert !

OFLUND 4 PETTERSSON


