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Automobilerna Serie 1926
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Touring 4-44, 6-66, 8-88



Sedan 4-44



Brougham 6-66, 8-88



Sedan 6-66, 8-88



Roadster 4-44, 6-66, 8-88



SPECIFIKATION
4-44

RAM. — 5-32" pressat stål, 7 tvärstag, runt tvärstag fram och bak.
AXLAR. — Framaxeln pressad och särskilt förstärkt för 4-hjulsbromsar. Bakaxeln

semi-floating, försedd med spiralskurna spets- och kronkugghjul av nickelstål.
BROMSAR. Fyrhjuls-hydraulisk Lockheed fotbroms. Handbroms som

kardanbroms och verkar jämt på båda bakhjulen.
TRANSMISSION. — Kugghjulen äro i olja härdat chromnickelstål. Axeln mon-

terad på kullager.
MOTOR. — 4-cylindrig, cylinder-diameter 3 W (92 m/m) och slaglängd 5"

(127 m/m), utvecklar enl. SAE 21,03 HK. eller 42 HK. vid 2200 varv.
Vevaxeln försedd med 5 huvudlager. De rymliga vattenkanalerna för-
hindra maskinens överhettning.

HJUL. - Artillerityp med 30 x 5,25" ballongringar.
KOPPLING. — Enkellamell-system.
UNIVERSALKOPPLING. — Kultyp, fordrar ringa omsorg och bör oljas ändast

var 7000:de kilometer.
FJÄDRAR. — Halvelliptiska. Främre fjädrarnas längd 38 3/s" (97,5 cm) och

bakre 56 3/4" (144 cm), bredd 2" (50,8 cm).
TANDNING och BELYSNING. — Remy-system.
HJULBAS. — 120" (3,05 mtr).

6-66 och 8-88
RAM. — Av pressat stål, 8-88 av 7-32" och 6-66 av 3-16", försedd med 7 tvär-

stag, runda tvärstag fram och bak.
AXLAR. -- Framaxeln pressad och särskilt förstärkt för fyrhjulsbromsar. Bak-

axeln pressad av ett stycke.
BROMS. — Fotbromsen verkar som kontraktionsbroms på alla fyra hjulen, hand-

bromsen som kardanbroms.
TRANSMISSION. — Kugghjulen äro av i olja härdat chromnickelstål. Axeln

monterad på kullager.
MOTOR. - - 8-88 är 8-cylindring, rak typ i ett block. Cylinderdiameter 3 Vi"

(82,5 m/m) slaglängd 4 V2" (114 m/m), utvecklar enl. SAE 33,80 HK.
Vevaxeln försedd med 5 st. huvudlager. De rymliga vattenkanalerna för-
hindra maskinens överhettning. Drives med ljudlös kedja. 6-66 samma
som 8-88, men har 6 cylindrar och utvecklar enl. SAE 25,35 H.K. Vev-
axeln försedd med fyra huvudlager.

HJUL. - Artillerityp 6-66 och 8-88, ha 30 x 5,77" ballongringar.
KOPPLING. Enkellamell-system.
UNIVERSALKOPPLING. — Kulmodell, fordrar ringa omsorg och bör oljas ändast

var 7000:de kilometer.
FJÄDRAR. — Halvelliptiska. Framfjädern 38 3/4" (97,5 cm) och bakre 57" (145

cm) lång.
TANDNING och BELYSNING. — Remy-system. Automatisk tandning och av-

brytaren har 2 avbrytningsvev.
HJULBAS. — 8-88 129" (327 cm) och 6-66 121" (307 cm).
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KORGMODELLERNA

KONSTRUKTION: — Sedan, Brougham, Touring och Roadster; ram av bästa alm,
asp och ek. Fogningarna starka, förenade med skruv. Plåtarbete av prima
stålplåt. Dörrarna sällsynt breda.

KUPEKORG. — Korgen av utvalt alm och ek. För att fullständigt förhindra
gnisslande har använts särskilt filtämne, vilket hittills har förekommit
ändast i de dyraste vägarna.

VINDGLAS. — Sedan, Brougham och Kupé ha vindglas av Brewster-typ, utom
Sedan 4-44, vars vindglas består av en rak ruta. Touring och Roadster
ha vindrutan i 2 delar och tillåter ventilation efter behag.

MÅLNING och STOPPNING. — 8-88 och 6-66 Sedan : högsta klass Mohairplysch,
Sedan och Brougham 4-44: prima tyg; Brougham kan på beställning för-
ses med läderöverdrag. Kupén med prima velour. Touring och Roadster
äkta spanskt läder. Alla modellerna, utom kupén, äro målade med py-
roxylinfärger. Sista glansen har utförts med polering för hand, icke med
fernissa, så att ytan är ytterst hållbar.

UTRUSTNING. — Inre beslag äro i alla täckta modellerna av Butlers fabrikat,
men gjorda enl. särskilda ritningar tor Auburn. Dörrglasena försedda med
vevöppnare. Bakglaset i Sedan är försedt med lätthandterlig öppnare.
Belysningsavbrytaren å ratten. Alla instrument äro grupperade på instu-
mentlådan under en glaskiva. Framme ventilator. 8-88 och 6-66 ha
moto- och bensinmetare på instrumenttavlan.
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