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Gord kanvaspaikkoja.

Näissä paikoissa on päällyspinta raaka ja ne
ovat tarkoitetut kanvasalustan sisäpuolisten vam-
mojen paikkaukseen. Paikka on vulkanisoitava
muotissa.

N:o 00 koko noin 5V 2
" x Vj%

. 0 , . BVVXI2"
1 „ „ 10" xl4"

. 2 „ „
12" xl6"

Ristipaikkoja.

Goodyearin ristipaikkaus on osoittautunut
kaikkein yksinkertaisimmaksi, taipuisimmaksi, vah-

_I__

N:o 2 2-kerr. 5V2"x 5l /2
"

„ 3 4 „ 7" x 7"
„ 4 4 „ 9" x 9"
„

5 6 „ 11" xli"

Venttiilipaikkoja.

2 6 6" 9"„ C VJ „ „ „ VJ J

vimmaksi ja halvimmaksi, mitä tähän saakka on
keksitty.

Ristipaikoissa on uutta Supertwist jännekudosta,
jonka toiselle puolelle on sivelty punaista pikavul-
kanoimiskumia.

Paikat voidaan vulkanisoida renkaaseen kuten
tavalliset cord-kanvaspaikat, taikka voidaan ne
liimata kylmiltään. Vulkanisoiminen on tietysti
kestävämpää.

Joskus tulee venttiilin ympärille murtumia niin
että on viisainta asettaa uusi venttiilipaikka. Se
liimataan sisärenkaaseen, sitten tehdään venttiili-
reikä ja venttiili asetetaan paikalleen. Vanha reikä
peitetään sitten sisärenkaan paikkauskumilla ja
vulkanisoidaan.

N:o 1 6 kpl:n pusseissa, sop. 3"—5" renkaisiin.
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Paikkausrasioita.

Paikkausrasioissa on kaikki tarpeet sisärenkaan
paikkaamista varten. Rikkinäinen kohta hanga-
taan ensin karheaksi rasian kannella, sitten sivel-
lään se kumiliimalla ja annetaan liiman kuivaa,
jonka jälkeen itsevulkanisoiva kumipaikka asete-
taan sille.

N:o 1 tavallinen koko
„ 2 suurempi koko.

Rengastalkkia

Tätä käytetään estämässä sisärenkaan ja päällys-
renkaan välistä hankausta sekä sisärenkaan tart-
tumista päällysrenkaaseen. Rengas ei kuumene
kun käytetään tätä talkkia ja kestää siis kauemmin.

Peltirasia l7

Eristysnauhaa.

Rengas- ja kuomusuojusväriä (mustaa).

Tätä voidaan käyttää renkaitten suojelemiseksi
auringolta ja sateelta sekä kuomun maalaamiseen.

1 quarterin, noin 1 kg:n purkeissa.

Tätä mustaa nauhaa voi käyttää erilaisiin pie-
nempiin korjauksiin, missä tarvitaan hyvin tarttu-
vaa kuminauhaa.

N:o 1 1 rulla n. 30 gr. pakkaus 1 lt. =16 rulJ.
■-8 1 „

„220
„ „ 1 lt. = 1 „
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Liuoskumia.

Tämä on helpommin säilyvää kuin kumiliuos
ja bensiiniin liuottaessa saadaan siitä yhtä hyvää
kumiliuosta kuin valmiina ostettukin.

Kumiliimaa

5 naulan rullissa.

Kumiliimaa
(kylmää paikkausta varten).

1 gallonan purkeissa.
o >'

Putkissa 3/4"x4" 12 kpl. kotelossa
Purkeissa noin 1 /2 kg.

(vulkanisoimista varten).

Sisärengas-suojuskangasta.

Sopivan kokoisissa putkissa, joita on 12 kpl.
pahvikotelossa. Lisäksi myöskin purkeissa. Liima
on itsevulkanisoivaa.

Erikoisen sopiva käytettäväksi vulkanisoimis-
laitoksissa, sisältää valmista liuosta, joka on aivan
samanlaista kuin liuoskumista saatu.

Kangas on saatavana rullissa, joista voidaan
leikata kutakin rengaskokoa varten sopiva suojus.

21/»" lev. (372 ", 4,40", 4,75" ja 31 x4" renkaille)
3" „ (4", 5,00", 5,25", ja 33 x 4V2

" sekä 35 x
4 1/ 2

// renkaille, mutta ei 31 x4" renkaille)
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372
" lev. (4V 2 ", 5", 6,00", 6,20", 6,75", 7,30" ren -

kaille, mutta ei kokoihin 33x472", 30 x
5", 34x5", 35 x47a" ja 33x6,75").

4" „ (6" ja suuremmat koot).

Kulutuspintakumia. (Camelback).

Tässä on valmista, parhainta kulutuspintakumia,
joka on tarkoitettu kulutuspintojen uusimista var-
ten. Saatavana eri leveyksiä kaikkia renkaita
varten aina 8" kokoon saakka. Molemmat reu-
nat ovat keskipalkkaa ohuemmat.

A. 3" lev. 20 naulan rullissa paks. 9 /32
"

B. 4»/2" „ 25 „ „ „

9 /32
"

(-■ 5/8 '

» 25 „ „ „ /32

O n „ „ „ / 32

D. 6"

12" 5

Punaista kumia.

Kulutuspintaa (valmiiksi rakennettua).

Tässä valmiissa kulutuspinnassa on päällim-
mäisenä kuminen kulutuskerros ja alla joustava
välikerros sekä niiden välissä kanvasvahvike.

B. 4y2
" lev. 25 naulan rullissa

Erikoisen sopivaa sisärenkaan paikkaukseen
koska se vulkanisoituu 5 minuutissa.

12" lev. 5 naulan rullissa, pikavulkanisoim. varten.
sisärenkaita varten.
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Autorengastarvikkeita kumi
korjaamoja varten
Goodyearin valmistetta

Cord Fabric 28" lev. 10 naulan rullissa

Fabric Canvas 28" lev. 127anaulan rullissa

Ilmapusseja.

6", 7" ja 8" renkaille.

Reunavahvistekangasta 25" lev. 5 naulan rullissa

Mustaa kumia 12" lev. 10 naulan rullissa
Harmaata

„

Välikerroskumia 18" lev. 10 naulan rullissa

Cord ilmapusseja, 1/5 renkaan kehästä
Koko Käyttö Pituus
3" Fabric renkaita varten 15,5"
4" 4" Fabric, 3y2

" Cord, 105 mm 15,5"
41/»" 4V 2 „ 4" „ 4,40 pallor. ja

120 mm 15,5"
5" 4V2 Cord, 4,95—5,00 pallor. ja 135 mm 17,0"
5" c 5" Cord, 5,25 pallor. 17,0"
5,77" 6,00 pallorenkaille 17,0"
6,20" 6,75 „ 17,0"
7,30 suurempia pallorenkaita varten 17,0"
Höyry- ja ilmapusseja kuorma-autorenkaita varten

K U renkaan kehästä.

Kartuttakaa asiakaspiiriänne käyttämällä parhaita saa-
tavissa olevia raaka-aineita. Goodyearin, maailman suu-
rimman rengastehtaan tuotteisiin voitte huoleti luottaa!



Autotarpeita.
Jarruhihnoja

British Belting & Asbestos Ltd:n valmistetta

Tämä jarruhihna on valmistettu asbestista käyt-
tämällä erittäin korkeata painetta ja vahvistettu
metallisäikeillä.

Varastossa olevat koot: 174"x 3/ 16", l*/t"X 8/ifn

13/4"l 3/4"x 3/i6"> 2"x 3 / 16", 274"x 3/16 ", 274"x 1/ 4"ja
272"x74".

SKANDINAVIA.
I:a englantilaista pumpulihihnaa Ford autoja

varten. Varastossa olevat koot: rullissa 28x4 mm
sekä 600 mm:n paloissa 45x4 mm ja 2872 x4
mm. Vaihdejarrunauhaa myydään 3 kpl. erissä
niitteineen.

Kytkinlamellit
British Belting & Asbestos Ltd:n valmistetta

Merkkejä "Halo" ja "Mintex".

Suunnanosoittajia ja pysähdys
merkkilaitteita.

Suunnanosoittaja Index toimii äänet-
tömästi ja varmasti. Sen musta nuoli
valkoisella pohjalla osottaa selvästi^vau-
nun suuntaa päivällä ja yöllä.
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llmapainemittareja.

3 kuorma-autoja varten

Venttiilejä ja niitten osia,

pölyhattuja, vannemutte-
reita tiivisteineen, venttiili-
neuloja j. n. e. on aina va-
rastossamme. Schraderin ni-
mi takaa niitten laadun.

Renkaan ikä riippuu suuresti oikeasta ilmapai-
neesta. Oikean ilmapaineen voi taas nopeasti ja
varmasti määrätä Schraderin ilmapainemittarilla.

N:o 1 korkeapainerenkaita varten
„ 2 pallorenkaita varten
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"Beru" A/G valmisteita:
Beru sytytystulpat ovat

valmistetut steatiitista, joka
tunnetusti säilyttää eristys-
kykynsä ja kestää halkeile-
matta korkeimmissakin läm-
pötiloissa. Kaikki Beru tul-
pat ovat vankkarakenteisia

ja kierteet niissä tasaisesti ja kauniisti leikatut.

Beru sytytystulpan suojus on
tehty kumista ja suojaa tulp-
paa rikkoutumasta automatkan
aikana.

Sytytystulpan pitimissä
säilyvät tulpat puhtaina ja
eheinä.

Kaapelikengät, puristushanat
y.m.s. ovat huolellisesti valmis-
e *u* i a hintansa arvoiset.

Ostakaa Beru sytytystulppa ja asettakaa se moottoriinne,
niin Te lakkaatte ihailemasta muita merkkejä!

Letkunyhdistäjiä
Valmistaja: Bern A-G.

Beru-Universal. Malli W
~ erikoisavain letkunyhdistäjään, malli W

Valmistaja: A/B Svenska Tempus.

Etsijävalonheittäjiä.

Tulensammuttajia autoja varten.

Tempus tulensammutuslaitteet toi-
mivat pulverilla ja hiilihapolla ja
niiden rakenne on maailmankuulun,
patentoidun Lux-systeemin mukai-
nen niin että hiilihappo purkautuu
juoksevassa muodossa. Malli Auto-
Tempus on tehokas sammutuslaite
autoja ja omnibusseja varten ja va-
kuutusyhtiöt ovat tunnustaneet sen
parhaisiin sammutuslaitteisiin kuulu-
vaksi. Säilyy pitkän aikaa täysin
käyttökelpoisena.

Auto-Tempus, messinkinen, noin
40 cm pitkä ja 7 cm leveä, painaa
sisältäessään 174 litraa sammutus-
nestettä, kaikkiaan noin 3 kg.

Valmistaja: Aero Motor- & Auto-Zubehör A-G.

Malli Lux, avovaunuja varten, asetettava, lasin
läpimitta 110 mm, automaattisesti kokoonkiertyvä
4 metrin pituinen johto ja asetettava takapeili,
6 tai 12 voltin lamppu.



Malli Remi, sopii erilaisiin vaunuihin, asetet-
tava, lasin läpimitta 115 mm. Taaksenäyttävä peili

Malli Mic,
umpivau-

nuja varten,
kahva va-
linnan mu-
kaan joko
revolverin-
pään- tai

kuulan
muotoinen.

Malli Istg, umpivaunuja varten, voi-
daan vaunun sisäpuolelta asetella joka
suuntaan, lasin läpimitta 110 mm, 6
tai 12 voltin lampulla.

8

Kuvastimia

Malli Mia, avo-
ja umpivaunuja
varten.

Varapeilejä se-
kä pitimiä näi-
hin valonheittä-
jiin erikseen saa-
tavana.

malli SR malli SP malli SS
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Merkinantotorvia
Valmistaja: Aero Motor- & Auto-Zubehör A-G.

Merkki Currus, Malli Cho, käyrä, erittäin
voimakasääninen.

malli Fa

Malli Chi, suora, samoin
voimakasääninen.

Tuulilasinpuhdistajia

Tupakansytyttäjiä

Malli Elect-
ro-Cleen, säh-
köllä toimiva.

Malli Clean,
käyttö moottorin
imuputken tyh-
jiön avulla.

Valmistaja:
Aero Motor

& Auto-
Zubehör

A-G.

malli Ign

Jäähdytyshihnoja

[Käsikäyttöä varten.
Ford, malli 1925

„ 1926

malli Fb

Sytytyksen tarkastuspuikkoja

Chevrolet
Fordson



Autoöljyä.

Autoöljy "Meripoika" on saavuttanut käyttäjien
yksimielisen suosion.

Laadut A, B, BB ja E myydään gallonan vetoi-
sissa kanistereissa.

"Meripoika" autoöljyä on saatavana myöskin
suurissa puuastioissa.

Ilmapumpun kumiletkua

Sisäpuolinen läpimitta 1/i
"

3/ "

n » 18

Kumiletkua auton pesua varten
Varastossa: 7,", B/8 ", 8/4

" läpimittaista.

Matkakeittiöitä.

Siistissä peltirasiassa,
kahta eri mallia pet-
rooli- tai bensiinikäyt- 1 kädensija

töä varten.
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Autotyökaluja

1 vääntötanko

1 jatkokappale
1 universaalinivel
1 polviväännin
10 hylsyä.

Valmistaja: Husky Wrench Company.

Universaali-vannemutteriavain N:o 202.

Sopiva, vahva yleisavain korjaamoja sekä auto-
talleja varten. Päässä ristiin asetettuna neljä eri
hylsyä, %", %,'*, 3/4

" ja »/,", joilla voi avata
kaikkien tavallisten henkilöautojen vannemutterit.

Mekaanikon avainsarja N:o 599

Pieni metallilaatikko, jossa on täydellinen ko-
koelma erilaisia hylsyjä sekä varsia. Sopiva auto-
tallia tahi yksityisomistajaa varten, joka suorittaa
itse pienempiä korjauksia. Laatikossa on 10 tuu-
man vääntövarsi, toisessa päässä säppipyörällinen
"kuusikulmainen tappi.



Kuorma-auton avainsarja N:o 120,

johon kuuluu vääntötanko, kädensija, niveljatko
ja 10 hylsyä.

Erikois-avainsarja säiliöitten
tulppia varten N:o 90

Täydellinen sarja kuusi- ja nelikulmaisia hyl-
syjä kampikammion, vaihdelaatikon, bensiinisäi-
liön y. m. tulppien irroittamista varten sekä tar-
peellinen vääntötanko ja jatkokappale, ynnä eri-
koishylsy Alemite rasvakuppeja varten.

Vasarasarja N:o 1

Ruuvitalttasarja N:o 155

Kolme ruuvitalttaa sekä mu-
kava varsi, pakattuna pahvi-
laatikkoon.

Vasarasarja N:o 2
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kappale.

Sarja ruuvitaltan kärkiä N:o 156

sama kuin edellinen, mutta suurempi.

4 lyhyttä ruuvitaltan terää, jotka sopivat Hus-
kyn vääntövarsiin. Sopivia käytettäviksi ahtaissa
paikoissa.

Vasara sekä sarja kumi- ja metallipäitä.

Autonomistajan avainsarja N:o 55

Ontossa avainvarressa on 6 hylsyä ja jatko



Väkivipuja
Simplex Jack

malli N:o 41 malli N:o 141

Erittäin lujarakenteisia 1 1/2 tonnin kuormitukselle

Autotyökaluja
A/B B.A Hjorth & Co:n valmistetta

merkki "Bahco"

Jakoavaimia

15° kulma

N:o 69 (29) pituus 4";
„ 10 (30) „ 6"
„ H ~ 8"
. 70 „ 6"
„ 71 „ 8"

15° kulma

45° kulma

N:o 81 pituus 8"
. 82 „ 10"
„ 83 „ 12"
. 84 „ 15"

„ 72 „ 10"
> 73 „ 12"

. 85 „ 18"
„ 86 „ 24"
„ 87 „ 30"

. 74 „ 15"

Autopihtejä

15° kulma

N:o 20 "hauenleuka" pituus 6"
„ 31 „ „ 8"
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Sarja-jakoavaimia

51—57 „ „ 28 „ 32 „

N:o 614, aseteltavia, pituus 7"

N:o 9/10 kaksoisjakoavain, pituus 4"— 6"
„ 70/71 „ „ 6"— 8"
„ 71/72 „ „ 8"—10"
. 72/73 „ „ 10"—12"

51—55 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ja 20 mm
51—56 edelliset sekä 22 ja 26 mm



Auton jousiteräksiä.
Maailmankuulun sheffieldiläisen terästehtaan

Arthur Balfour & Co., Ltd. valmistetta.
Parhainta manganipiiterästä, joka tunnetusti on

jousiteräksenä voittamatonta.
Tämä teräs on taottava 850—950 C asteen

lämmössä, karkaistava 830 asteen lämmössä ja
jäähdytettävä öljyssä, minkä jälkeen se on kuu-
mennettava 350 asteeseen ja jäähdytettävä uudel-
leen öljyssä.

Iskunvaitnentajia.
Iskunvaimentaja „Cord M on erit-

täin tehokas ja käytännöllinen.
Sen kuori on vesi- ja tomutiivis,
kuulalaakereilla varustettuna se
toimii täysin äänettömästi.
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Autonpuskureita

VulkanOimiskOtieita. Valmistaja: Vulkaniseringskompaniet, Tukholma

Etu- ja takapuskureita erittäin lujia ja siroja, koti-
maista ,yalmistetta.

Vulkanoimiskone „0.K.",
malli Special, johon kuuluu
vieressä kuvatut laitteet. Ko-
neella voi vulkanoida kaikki
korkeapainerenkaat pienim-
mästä koosta aina 6" asti,
kaikki pallorenkaat 7,30" asti
sekä kaikki sisärenkaat.

Kone on erittäin taloudel-
linen, sillä venttiilien avulla
voidaan pitää lämpimänä
ainoastaan niitä muotteja,
joita kulloinkin käytetään.
Höyrypannuun mahtuu 40
litraa vettä. Polttoaineena
voidaan käyttää halkoja tai
hiiliä, mutta voidaan kone
sovittaa myöskin paloöljyllä
tai kaasulla lämmitettäväksi.



Vulkanoimiskone „0.K.", malli N:o 1 A.

Vulkanoi kaikki korkeapainerenkaat 6" saakka,
pallorenkaat 7,30" saakka ja kaikki sisärenkaat.

Kanvasleikkauskone „American",

erittäin käy-
tännöllinen ja
kestävä, leik-
kaa cord ja

kanvasvahvik-
keet 3"—7"

ilman erikois-
ta koneen
asettelua.

Hartford Special.

Hiomakone Malli TM 3,

Hartford „995" Special.

on varustettu kuulalaakereilla ja kahdella hihna-
pyörällä.
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Akkumulaattoreja.

Auto-akkumulaattoreja.

Radio-akkumulaattoreja.

The Hartford Battery Mnfg. Co valmistetta

11-levyinen akkumalaattori eboniittilaati-
kossa, levyt tehokkaasti kumilla eristetty.
Sopii Fordiin, Chevrolettiin,Essex'iin ja mui-
hin keveisiin autoihin.

„Kultanauha" R3KIIA. Täysin taattu, kestävä
akkumulaattori autoja varten. Eboniitti-
laatikossa.

„KultanauhaM R3KI3A. Sama kuin edellinen,
mutta 13-levyinen.

„Kultanauha" RH 70. Erittäin kestävä 70 am-
peeritunnin varauksella, eboniittilaatikossa.

„Kultanauha" RH 100, rakenteeltaan kuin edelli-
nen, mutta 100 ampeeritunnin varauksella,
eboniittilaatikossa.

erikoisesti niille, jotka haluavat saada to-
della ensiluokkaisen akkumulaattorin huo-
kealla hinnalla. Varaus 90 amp. tuntia.






