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United States Motors Corporation

yksi Amerikan huomattavimmista venemoottoritehtaista on vuosia val-
mistanut venemoottoreita, joitten useita eri kokoja käsittävän sarjan se
on nimittänyt „FALCON" sarjaksi. (Falcon-Haukka.)

Viimeisin tämän sarjan mainioista moottoreista on tehtaan merkillä
„FALCON 25" kauppaan laskema malli.

Tähän malliin on kiteytynyt tehtaan 14 vuoden kokemus, kokeilut ja
insinööritaito. Joskin moottori on tehoonsa verratuna yllättävän kevyt
ovat kaikki sen osat ja elimet mitoitetut erikoisen runsaasti, niin että
moottorista on saatu erikoisen varmakäyntinen ja kestävä. Sen käynti
on pehmeää ja tärinätöntä. Käyntiinpano on helppoa ja varmaa. Sen
kaikki kulumiselle alttiit osat ovat helposti vaihdettavissa. Sen ulko-
näkökin jo osoittaa, että on kysymys todella teknillisestikin kypsästä
tuotteesta. Varusteet siinä ovat mahdollisimman täydelliset. Valmistuk-
sen tarkkuudesta ja työn laadusta on takeena kuuluisan tehtaan vuosi-
kautinen maine.



Tyyppi: 4-sylinterinen, 4-tahtinen, sivuventtiilimoottori.
Moottorin mitat: Syl. halkaisija 3" (76,2 mm.) isk. pituus 3 7->" (88,9 mm.).

Syl. tilavuus 1.62 1.
Sylinterin kansi: eri kappaletta, edullinen räjähdystila.
Kampiakseli: täysin tasapainostettu, halk. 1 3/ xpainevoitelun vuoksi

läpi porattu.
Päälaakerit: vaihdettavat, pronssikuoriin valetut valkometalli laakerit,

laakerin pituus 2 Vs".
Kiertokanget: terästä, muottiin taotut, pituus 2 l Ja kertaa iskun pituus.
Kampilaakerit : halk. IV, pit. 1 1 x".
Männät: keveät teräsmännät, renkaita on 3, joista 1 on öljyrengas.
Männän tappi: halkaisija 3 /-±".

Venttiiliohjaukset: helposti irroitettavat.
Venttiilin nostajan ohjaukset: helposti irroitettavat.
Nokka-akselin laakerit: pronssia, mitat 1 5/s x2 ! /2 ja 1 3/s x i 5/8 .

Nokka-akselin hammaspyörät: vinohampaiset, äänettömät.
Vesipumppu: pronssinen, erikoisen kestävä hammaspyöräpumppu. Sen

avaaminen ja irroittaminen käy kädenkäänteessä.
Voitelu: täydellinen painevoitelu.
Perääntymiskytkin: runsasmittainen Paragon kytkin.
Sähkölaitteet: joko korkeajännitys magneetto nykäisykytkimellä tai pat-

terisytytys, käyntiinpano moottori ja generaattori.
Pakokaasukanava: kokonaan vesijäähdytetty, pakoputki voidaan kiin-

nittää kumpaan päähän tahansa.
Vauhtipyörän suojus: suolavettä kestävää alumiiniumi seosta.
Teho: 12,2 hv. 1000 kier. - 15,2 hv. 1250 kier. — 17 hv. 1500 kier.

— 20 hv. 1750 kier. — 22 hv. 2000 kier. — 25,2 hv. 2500 kier.
Paino: magneettosytytyksellä 135 kg, varustettuna käyntiinpanomootto-

rilla ja generaattorilla 145 kg.
Välitys: raskaampia veneitä varten voidaan moottori saada varustettuna

välityslaitteella, minkä välityssuhde on 2 : 1. Välityspyörästö lisää
moottorin koko painoa 20 kg.

Potkurin kiertosuunta: oikealle.



„Falcon 25" potkuritaulukko.
Suora käyttö Potkurin mitat

Veneen tyyppi [12x13-2 silpinen
)19x 10 3Kevyt hydroplaani ja runabout 14—15 jalk 45—55 I in x 12 3
|42x10 — 3 I

Kevyt hydroplaani ja runabout 16—18 jalk 36-48 12 — 3

Painavampi runabout 16—18 jalk 29~ 40 {12x14 —3
Kevyt runabout ja avovene 20 jalk 24—37 !1 3 xl 2

~

3
(liv 1Q 3Painavampi runabout ja avovene 22 jalk 16—24 Sic x1 q_ 3
fl4x 12 3Keskipainava-avovene 30 jalk 13—16 X in_3

2 : 1 välitys
148x 16 3Raskaampi avovene ja keveämpi katettu 20—24 jalk. 17—25 \iax i§ 3
il 8 X 16 3Raskaampi avovene ja keveämpi katettu 25—30 jalk. 14—22 . ft )8 ~

i2ox 14 3Raskaampi avovene ja keveämpi katettu 30—35 jalk. 13—19 ]g <<•
~

Öljyn jäähdytys: Moottorin öljysäiliö vetää, moottorin olessa nor-
maalisessa asennossa öljyä 4 litraa, ja on tämä määrä siksi runsas, että
öljy tavallisessa käytössä aina varmasti pysyy riittävän kylmänä. Jos
moottoria kuitenkin aijotaan käyttää erikoisen nopeassa pika- tai kilpai-
luveneessä tai sellaisessa käytössä, missä se jatkuvasti tulee äärimmil-
leen kuormitettua, niin voidaan moottoriin tehtaalta saada lisämaksusta
erikoinen öljyn jäähdyttäjä.

Potkuriakseli: Suoralla käytöllä on akselin halkaisija 7/s" ja käy-
tettäessä välitystä 2:1 on halkaisija 1 VV.



Varusteet: 'Falcon 25" moottorit lähtevät tehtaalta täysin käyttö-
valmiina. Standardivarusteihin kuuluu paitsi sellaiset kuin kokonaan prons-
sinen vesipumppu, kaasuttaja säätölaitteineen vielä öljynpainemittari, pot-
kuriakselin kytkin, käyntiinpanokampi käsikäyntiinpanoa varten, erikoinen
pumppu, millä öljysäiliö voidaan tyhjentään, työkalusarja, sytytyskynttilät
johtoineen. Moottoreissa, mitkä ovat varustetut välityksellä on myöskin
välityksen suojuskoppa suolavettä kestävää alumiiniumiseosta
Hinnat

Malli FA 2, mihin kuuluu perääntymiskytkin, korkeajännitysmag-
neetto varustettuna nykäisykytkimellä sekä kaikki edellä mainitut
standardi varusteet Smk. 19,250: —.

Malli FA 3, mihin kuuluu perääntymiskytkin, 6 voltin generaattori,
käyntiinpanomoottori, täydellinen varustelauta mittareineen sekä edellä
mainitut standardi varusteet Smk. 21,500: —.

Välityspyörästö : kumpaankin edellä mainittuun malliin, välitys-
suhde 2:1 Smk. 5,000: —.

Öljyn jäähdyttäjä: Smk. 1,350
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