
■~1

jokainen
Laatu B

autornies
tietää että

Automaattinen Vix

J



Laatu A 1 Laatu A 2

Laatu Special Vix
Sopii kaikkiin ilmajäähdytyskoneisiin, kiinteisiin« ja venemoottoreihin,

lentokoneisiin y.m.
L J



auto kulkee etenkin kesäisenä kosteana tai sumuisena iltana, — yönä paremmin kuin muulloin.
Hyvä. — Sillä tavalla pitäsi auton kulkea aina, ainakin oman mielipiteenne mukaan, — eikö niin?

Se käy päinsä kun autossanne on Vix bensiininsäästäjä!

Mikä on Vix?
Se on koko maailmassa patentin saanut erikoiskoje, joka säästää bensiiniä ja öljyä ja voi*

daan kiinnittää jokaiseen autoon, traktoriin, vene* ja kiinteään moottoriin, ilmajäähdytysmootto*
reihin y.m.

Periaate Vix säästäjässä on, että se erikoisputken kautta, joka on yhdistetty jäähdyttäjän
hukkaputkeen, kerää lämmintä kosteata ilmaa ja sekottaa sen bensiinikaasuun. Kone kulkee
silloin paremmin.

Kun kostea lämmin ilma sekottuu bensiinikaasuun, niin tämä vesihöyry, tultuaan sylinte*
riin kaasun yhteydessä valmistaa seoksen, joka vaikuttaa auton käyntiin edullisesti.

Kun lämmin vesihöyry tulee sylinteriin, laajenee se, saaden kaasun kanssa aikaan paremman
räjähdyksen ja puristuksen kuin bensiini yksin.

Jokainen automies tietää tämän.
Koska ylläoleva siis on huomattu oikeaksi niin jatketaan.
Ilmakostuttaja on jokaiselle autonomistajalle tärkeä, sillä se

saastaa vähintäin 25 u/o bensiiniä ja oljya.
Tämä säästö on taattu, mutta tiedämme, että 35 % on Suomessakin jo saavutettu.
Se merkitsee bensiinilitraa kohden n. Smk. l: —

Pirssiauto kuluttaa esim. Helsingissä 15 litraa päivässä — siis n. 5,000 lt. vuodessa, Smk. 1:—
litraa kohden vastaa 5,000: — vuodessa säästöä.

Löytyykö siis joku autonomistaja Suomessa, joka ei halua Vix bensiininsäästäjää autoonsa
— haluamme mielellämme tietää, kuka hän olisi ja minkä takia.

Vix säästää kuten sanottu taatusti vähintäin 25 % bensiiniä ja öljyä autoissa, traktoreissa
y.m. vesijäähdytys* sekä »Special»*laadun avulla ilmajäähdytysmoottoreissa, lisää koneen voimaa ja
kiihtyväisyyttä. Se on siis laite, jonka jokainen auton ja moottorin omistaja haluaa itselleen
hankkia. Se voidaan kiinnittää tunnissa autoon. Hintansa se maksaa kuukaudessa tai kah=
dessa. Sen jälkeen on se ostajan nöyrä palvelija, antaa ansioita ostajille edelleen useita vuosia
niin kauan kuin autoa käytetään.

Paremmin kuin aikaisemmin vetää auto kun siinä on Vix.
Se on todettu. Monet mäet, missä vaihdetta tavallisesti on pitänyt muuttaa — menee au*

tonne hyvällä vauhdilla ilman vaihdetta, autonne vetokyky kasvaa, kun siinä on Vix.
Jokaisesta myydystä annamme 5 vuoden takuun.
Takaamme ettei Vix aparaatti missään suhteessa vahingoita moottorianne.
Ellette ole tyytyväinen ja ellei Vix vastaa yllämainittuja vähimpiä lupauksia, otetaan Vix*

aparaatti täydestä hinnasta takaisin, jos palautus tapahtuu 15 p:n sisällä Vix*aparaatin saamis«
päivästä.



Vix*aparaattia on 5 eri laatua ja ovat sen hinnat paikoilleen montteerattuina seuraavat:

Automaattinen Smk. 1,500: — sopii joka autoon.
Laatu B » 1,000: - » » »

Laatu A 1 » 500: — » » »

Laatu A 2 » 600: — sopii vanhaan T. ForcUautoon.
Teknillinen » 230: — » » » » 1926.

Todistuksena ylläolevista Vix ominaisuuksista, oheenliitämme muutamia selontekoja maas*

samme jo saavutetuista kokemuksista.

Reo 2 t. kuorma=auto, Automaattinen »Vix». Säästö 31,2 %.

Kuljetusliike »Kuljetusvoima», H:ki.

Chevrolet 1 t. kuorma*auto, Laatu B. »Vix», Säästö 25 %.

Metsänomistajain Metsäkeskus Oy., Helsinki,

Cadillac henkilövaunu. Laatu Automaattinen »Vix». Säästö 29,5 %.

Sörnäs Ab., H:ki.

Ford henkilöauto, Laatu A 1»Vix». Säästö 28,5 %.

Uuno Sinervä, H:ki.

Chevrolet 1 t. kuorma*auto, Laatu B »Vix». Säästö 35 %. 10° pakkasessa.
Helsingin Säkkitehdas H:ki.

Meillä on myös todistuksia »Vix»'in ominaisuudesta estää kovan karstan muodostuminen
moottoriin.

Tiedustelkaa! Kokeilkaa!
Ette menetä mitään.

Voitatte paljon.

Asiamiehiä otetaan.
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