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Laadultaan täyspitoinen, varusteil-
taan täydellinen, ajanmukaisuudeltaan johtava ja

hinnaltaan halpa — nämä ovat ne neljä seikkaa,

joitten vuoksi Chevrolet vuosi toisensa perästä
on maailman suosituin auto.

Ja tänä vuonna Chevrolet jälleen on ajanmukai-
nen, vieläkin täydellisemmin varustettu, vieläkin

täyspitoisempi — ja kuitenkin sen hinta on

todella halpa. Kaikista niistä suurista uutuuk-
sista, jotka Chevrolet 1935 tarjoaa, on uusi pans-

sarikatto ilman muuta merkittävin. Vahva, yhte-

näinen panssarikatto on uutattu kiinni tukevaan

teräskoriin ja tätä rakennetta vahvistaa vielä li-
säksi tukeva puurunko. Tämä on varmin, vastus-

tuskykyisin kori, mitä koskaan aikaisemmin on

rakennettu. Rakenne merkitsee vaunussa ajaville
ehdotonta varmuutta. »Panssarointi» suojeelee.
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Chevroletin koeteltu ja voittamaton 6-
sylinterinen kansiventtiili-moottori kehit-
tää 80 hevosvoimaa. Vaunun nopeus onkin
suurempi kuin voidaan vaatia. Bensiinin
ja öljyn kulutus on äärimmäisen pientä.

Kampiakseli on taottu teräkses-
tä ja painaa se 31.3 kg. Se on
varustettu tarkoin tasapainote-
tuilla vastapainoilla ja värinän-
vaimentajalla. .

Moottori on »tasapaLnoittamalla»
kiinnitetty, viidessä kohtaa on kumi-
tuet. Tämä estää mahdollisia moot-
torivärinöitä siirtymästä alustaan.

Chevrolet 1935 on nopea vaunu ja

kiihtyväisyydeltään erinomainen. Sen voimakas
kansiventtiili-moottori kehittää 80 hevosvo
äänettömästi, pehmeästi ilman vähintäkään värinää.

Sen kiihdytyspumpulla varustetun pudotuskaasut-
tajan ansiosta moottori salamannopeasti tottelee
jokaista kaasupolkimen painallusta. Chevrolet-

moottori on sitäpaitsi uskomattoman taloudellinen,

mikä johtuu m. m. oktan-säätimesta ja sytytysa-

settelusta, johon sekä kierrosluku että imu

vaikuttaa. Moottori käynnistetään starteraattorilla,

ainoalla täysin ajanmukaisella ja kuljettajan kan-
nalta mukavalla moottorin käynnistyslaitteella.
Moottorin kaikki liikkuvat osat painevoideltuvat.
Männät on sähkömenetelmällä tinapäällystetty.

Chevrolet-moottori on tehokas jataloudellinen, siksi
se on miljoonien autonomistajien ihannemoottori.

Kampiakselin laakerit ovat
poikkeuksellisen leveät,
mikä myös on syynä väri-
nättömyyteen. Laakereis-
sa on helposti uusittavat

_____-_______--—--_-_-__—_ metallisisäpinnat.

öljysäiliössä on sarja tuuti*
mia, jotka kovalla paineella
työntävät öljyä kiertokan-
kien alaosaa vasten.
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MASTER SEDÄN DE LUXE
4-ovinen, 5 pyörää.

Ylläolevasta kuvasta näkyy miten
vauhdikkaat v. 1935 Chevroletin ääriviivat ovat.

)hkeasti, mutta kauniisti pyöristetty panssari-

katto, huomattavasti kallella oleva tuulilasi, leveät,

eteenpäin kaarretut etuovet, korivyön ja kone-
peltien yhdensuuntaiset viivat sekä vahvat ja sula-
vamuotoiset lokasuojat miellyttävät heti katsojaa.
Huomatkaa, miten valonheittäjät on kiinnitetty

vahvoihin, virtaviivamuotoisiin pidikkeisiin ilman
tukirautaa — vauhtia kaikessa. Jäähdyttäjä on

silmiinpistävästi kallella ja sen kuvaa täydentää

uusi puskuri, jossa on pystysuorat tukisuojukset.
Pyörät ovat terästykistömallia, täyspuristetut ja

vahvat, ja astinlaudat, jotka yhdessä lokasuojien
alareunan kanssa muodostavat katkeamattoman
viivan, korostavat vauhtia. Kauttaaltaan harvinaisen

kaunis vaunu, joka on ajan vaatimusten mukainen.

Jäähdyttäjä on korkea ja kapea, valon-
heittäjät on asennettu vahvojen pylväitten
varaan. Ei tukitankoja, ei mitään ulospäin
työntyviä osia, jotka olisivat esteenä.



Chevroletissa on Bendix-jarrut, maailman
mainioimman jarrurakentajan suunnittele-
mat ja valmistamat. Tämä on parhaimpana
takeena, että jarrutusteho kaikissa olo-
suhteissa on pettämättömän varmaa. Jar-
rupinta on harvinaisen iso. Jarrukenkien
rakenteen vuoksi lisääntyy paine automaat-
tisesti — n. s. servovaikutus. Jarrut ovat
ainutlaatuisen kestävät ja pysyväisesti luo-
tettavat, sillä jarruhihnojenkin laatu on
erinomainen.

Ohjausvarren laakerointia ja voitelua on
huomattavasti parannettu ja erittäin vahva
akseli lisää ohjauksen tanakkuutta.

Ohjausvarressa on erikoinen pysäytinkö-
neisto, jonka avulla liikuntavapaus rajoit-
tuu itse ohjauskoneistossa pyörien liikkeen
vaikuttamatta siihen. Varsi on lyhyt, vahva.

Chevroletin varmuudesta vastaavat
monet seikat. Näistä on huomattava varsinkin —

paitsi uusi korirakenne — ehdottoman vai

Bendix-jouset, joissa jarrutuspinta on iso ja jotka

helposti voidaan hallita. Lisäksi on vielä paran-

nettu ohjauslaite, joka on aivan riippumaton pyö-

rien liikkeistä, eivätkä niin muodoin mitkään iskut
voi tuntua ohjauspyörässä. Varmuutta lisäävät
myös koeteltu polviniveljousitus — sen ansiosta

vaunu tarttuu varmemmin tiehen vaikeimmissakin
käänteissä ja suurim massakin vauhdissa — se seikka,

että kaikkiin hallintalaitteisiin pääsee helposti

käsiksi, esteetön näköala, mikä johtuu kapeista

kulmapylväistä, ja mukava ajoasento. Kaikissa
malleissa ovat tuuletinikkunat ja tuulilasi varmuus-
lasia. Valonheittäjät voidaan helposti ja varmasti

säätää jalalla. — Näinollen luotettava javarma vaunu.

Chevroletissa on koetellut
polviniveljouset. Kierrejou-
set toimivat öljyä täynnä ole-
vissa koteloissa, joissa myös
on kaikissa olosuhteissa te-

hokkaat iskunvaimentajat.

Bensiinisäiliö on
kokonaan uutta

rakennetta ja valmistettu
vain kahdesta osasta, jotka
sähköllä on uutattu yhteen.
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MASTER COACH DE LUXE
2-ovinen, 5 tai 6 pyörää.

CoACH ON AINA OLLUT SUOSITUIMPIA

malleja ja pidetään sitä tavallisesti ääriviivojensa

Huomatkaa oven leveys ja erittäin kaunis
muoto, kuljettajan kyynärtuki ja kaikkien
kahvojen käytännöllinen ryhmitys.

siesta kauneimpana. Poikkeuksellisen leveistä,

eteenpäin kaartuvista ovista pääsee helposti vau-

nun sekä etu- että takaosaan. Kaksi leveää ikku-
naa huolehtii hyvästä valaistuksesta ja näköalasta.
Tietysti tässä, kuten kaikissa muissakin Chevrolet-
malleissa, on Fisherin Alkuperäinen vedoton kori-

tuuletus, mikä aivan ratkaisevasti kohottaa mat-

kustajien viihtyisyyttä. Nyt on tuuletusikkuna

sitäpaitsi varustettu yläpuolelta ylimääräisellä pi-

sarasuojuksella. Uuden panssarikaton vuoksi kori

on niin tukeva ja varma kuin se ylimalkaan voi

olla. Vaunu on sitäpaitsi varustettu polviniveljou-
situksella ja jäykällä YK-kehyksellä, joten se ei

ole alttiina väännöille ja tärinöille samassa määrin

kuin muut vaunut, joissa on vahvistamaton kehys.
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MASTER SPECIAL SEDÄN DE LUXE
4-ovinen, 6 pyörää, matkatavarateline.

Todellinen loistovaunu, sopiva sekä
jokapäiväistä käyttöä että kaukomatkoja varten.

Jotta kaukomatka olisi todella miellyttävä, täytyy

vaunussa ennen kaikkea olla mukava ajaa. Muka-

vuutta lisää painon uusi jako, mikä sisältää sen,

että moottori on siirretty eteenpäin ja istuimet

sijoitettu käytännöllisesti katsoen pyörien keskivä-
liin. Sitäpaitsi jousitus on voitu synkronisoida etu-

pyörien ansiosta, jotka liikkuvat pystysuorassa

suunnassa toisistaan riippumatta, ja on vaunun

takaosan keikunta saatu poistetuksi ja käynti tul-
lut verrattoman tasaiseksi. Ja täyspitoinen sisustus

kohottaa viihtyisyyttä: istuimet ovat pehmeät ja

mallinsa puolesta ihanteelliset, sekä edessä että

takana on mukavat kyynärtuet ja tämän lisäksi
vaunussa on tietysti Fisherin Alkuperäinen vedoton
korituuletus. Huomatkaa uudet terästykistöpyörät.

MASTER TOURING COACH DE LUXE
2-ovinen, matka-arkku korin yhteydessä,
5 tai 6 pyörää, miten vain ostaja haluaa.

Sille, joka haluaa 2-ovisen vaunun,
on tämä kaunein ja miellyttävin malli, minkä it-

selleen voi toivoa. Eikä ole toista sopivampaa

vaunua, jossa pikkuväki voisi tulla mukaan pit-

källe ajelulle. Ei ole takaovia, jotka ymmärtämät-

tömyydessä voitaisiin avata, ja kauttaaltaan uutattu

teräskori, jossa on panssarikatto, on varmin, äänet-

tömin ja täyspitoisin kori, mitä tätä nykyä yli-

malkaan voidaan rakentaa. Erilliset istuimet lisäävät

ajomukavuutta ja leveistä, edestä avattavista ovista

päästään vaunun takaosaan vaivattomasti. Kyynär-

tuet, kojelaudassa oleva hansikaslokero ja monet

muut käytännölliset sisustusyksityiskohdat kohot-
tavat osaltaan viihtyisyyttä. Matkatavaroita varten

on runsaasti tilaa vaunun takaosan yhteyteen

rakennetussa matka-arkussa, jonka alaosassa yli-

määräisellä varapyörällä on erikoinen paikkansa.



Generaattori on varustettu sisäpuolisella
tuulettajalla, joka imee kylmää ilmaa, niin
että käämitys estyy kuumenemasta,

Kuvasta näkyy sivulla neljä mainitut öljy
säiliössä olevat suutimet.

Kun varapyörät ovat etulokasuojissa, ovat
ne tukevien, välittömästi kehykseen kiin-
nitettyjen pidikkeitten varassa. Pyörät
eivät siis rasita lokasuojia.

Öljypumpun teho saatu suuremmaksi teke-
mällä pyörijä ja siivet korkeammiksi.

Varmuutta silmälläpitäen on myös

uudessa Chevroletissa ilmajäähdytetty generaattori.

Sen sisään asennettu tuulettaja, joka imee il

estää käämitystä kuumentumasta yli normaalin. —

Voitelujärjestelmä on tehty täydellisemmäksi. Toi-
sessa paikassa on mainittu ne öljysuutimet, jotka

moottorissa altapäin ruiskuttavat öljyä; öljyn siir-

rosta huolehtiva pumppu ja kaikki öljyjohdot ovat

huomattavasti tehokkaammat. — Kun varusteisiin

kuuluu 6 pyörää, on varapyörien sijoittamiseen

kiinnitetty erikoista huomiota. Ne eivät ole loka-
suojien varassa, vaan on ne kiinnitetty vahvojen,
välittömästi kehyksessä kiinni olevien tukien va-

raan, joista ne on helppo irroittaa. Varapyöriä

näin kiinnitettäessä ei synny sitä kitinää, mikä
tavallisesti kuuluu, kun pyörät on puristettu loka-
suojiin. Pyynnöstä toimitetaan lukolliset pidikkeet.
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MASTER TOURING SEDÄN DE LUXE
4-ovinen, 5 pyörää, korin yhteydessä
matka-arkku.

TäMÄ CHEVROLETIN EHKÄ HIENOIN

malli voidaan asianomaisen toivomuksesta toimit-

Katsokaa, miten kauniisti kiinteä matka-
arkku sulautuu vaunun ääriviivoihin. —

Kun pyöriä on 5, säilytetään varapyörä
matka-arkussa olevassa lokerossa.

t joko 6 pyörällä, jolloin molemmat varapyörät

on asennettu lokasuojiin, tai s'llä, jolloin vara-

pyörä säilytetään matka-arkussa olevassa lokerossa.

Matka-arkku on osa koria, joka on täysin uutattu

panssarikori varustettuna Fisherin uutuudella, yhte-
näisellä teräskatolla. Tämän katon ansiosta kori
on maailman varmimpia. Sisustus on loistava ja

mukava, varusteet erittäin täydelliset. Missään
vaunussa ette aja mukavammin kuin Chevroletissa,

jossa on koeteltu polviniveljousitus. 6-sylinterinen
kansiventtiili-moottori toimii äänettömästi ja on se

sekä tehokas että taloudellinen. Kiinteästi korin

yhteydessä oleva matka-arkku on varkaita silmäl-
läpitäen varustettu luotettavalla lukolla ja on kan-
nessa tuki, jonka varaan luukku jää avattaessa.
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Chevroletin kehys on YK-mallia ollen
poikki- ja vinoliitokset erittäin vahvat.

Chevrolet-kehyksessä on kaksi pääosaa:
sisä- ja ulkokehys, jotka tukevasti on nii-

tattu toisiinsa. Kehyksen painoa vähen-
tävät sen eri osissa olevat reiät, mutta on

Tästä kuvasta näkyy, miten kehyksen eri
osat sovitetaan ja liitetään toisiinsa. •

Vaunussa, jossa on yksilöllinen

etujousitus, täytyy kehyksen olla erittäin tukeva.

Kehyksen on pystyttävä vastustamaan jokav i

tulevia vääntöjä. Chevroletin kehys onkin tästä

syystä kaksinkertainen: uiko- ja sisäpuolinen kehys
on niitattu kiinni toisiinsa ja tällöin on saatu

»laatikkorakenne», joka on äärimmäisen vankka.
Mutta tämä vankkuus on saavutettu painoa lisää-
mättä: kehyksen eri kohdissa on reikiä ja leik-
kauksia, kuten ilmalaivan rungossa. Sekä etu- että

takapäästään on kehys vahvasti taivutettu ja tästä

syystä on moottorin ja korin sijoitus saatu aiem-
maksi ja painopiste tullut lähemmäksi ajotietä.

Mikään rakenne ei pysty korvaamaan ehdottoman
äykän kehyksen ja yksilöllisen jousituksen yhdis-
telmää: jäykkä »silta» joustavissa kiinnikkeissä, on

erittäin kuvaava nimitys tästä kehysrakenteesta.

kehys silti ehdottoman kestävä.

Etumainen poikkikisko on laatikkomallia
ja tästä syystä se kestää paremmin rasi-
tukset kuin tavallinen akselipalkki.
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MASTER URHEILU-KUPEE DE LUXE
Ylimääräinen istuin kahdelle. Vaunu saata
vana joko 5 tai 6 pyörällä.

Chevrolet urheilu-kupee on ihanne-
vaunu sille, joka haluaa kahden istuttavan vaunun,

r >sä on ylimääräinen istuin kahdelle. Se on saa-

tavana joko 5 tai 6 pyörällä. Jälkimmäisessä tapa-

uksessa on varapyörät asennettu etulokasuojiin.

Haluttaessa on myös saatavana kupee, jossa lisä-
istuin on korvattu matkatavarasuojalla. Kupeen

hienojen, urheilumaisten ääriviivojen, sen kiihty-
väisyyden ja nopeuden, sen tarjoaman mukavan
ajoasennon ja täysin uutatun teräskorin vuoksi
se on ihannevaunu urheilua harrastavalle, joka

haluaa matkata nopeasti, mutta varmasti. Kuten
muissa Chevroleteissa, ovat tuulilasi ja tuuletinik-
kunat varmuuslasia. Automaattisen tuulilasinpuhdis-
tajan nopeutta voidaan säätää mielen mukaan. Valot
säädetään jalkakoskettimella. Aseteltava auringon-
suojus. Siirrettävä ohjaajanistuin. Loisto varusteet.

Kuvasta näkyy lisäistuin kohotettuna. Peh
mustus on joustava ja niin valmistettu
että matkustajien on mukava istua.
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CHEVROLET STANDARD 4-OVINEN SEDÄN

CHEVROLET STANDARD 2-OVINEN COACH Chevrolet on aina Chevrolet ja tämä
koskee myös halvempaa Standard-sarjaa. Mitä eri

malleihin tulee, on se aivan täydellinen. Ni:

se sisältää 4-ovisen Sedanin, 2-ovisen Coachin ja

Kupeen. Standard-sarja eroittautuu Master-sarjasta
pääasiassa siinä, että akselinväli on hiukan lyhy-
empi ja että yksilöllisen etujousituksen asemesta

on pitkät puolisoikeat liuskajouset, jotka on ta-

valliseen tapaan kiinnitetty. Standard-sarjassa on

tarjolla nopeita, mukavia ja kauniita vaunuja, jotka

ovat huomattavasti halvemmat kuin Master-vaunut,

ollen niissä kuitenkin joka kohdassa Chevrolet-

laatua. Vanhan, kunnossapidon puolesta kalliin
vaunun omistaja tekee kieltämättä hyvän kaupan
vaihtaessaan vanhan vaununsa ajanmukaiseen Stan-
dard-Chevroletiin, joka on oikea iso auto javarus-

tettu tyydyttämään kaikki nykyajan vaatimukset.

CHEVROLET STANDARD KUPEE
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Teknillinen eritelmä
Chevrolet Master de Luxe

Akselinväli: 113 =2.87 m. Raideväli: edessä 1.435 m.
takana 1.461 m.

Moottori: 6-syl. kansiventtiili-moottori. Sylinteriläpimitta
84.14x101.6 mm. Tilavuus 3.39 litraa. Puristussuhde
5.6:1. Jarrutettuja hevosvoimia 80/3200 kierr./minuu-
tissa.

Moottori viidestä kohtaa kiinnitetty, eristetty kehyksestä
pehmeällä kumilla.

Sylinteriryhmä: Sylinterit yhdessä ryhmässä ollen niitten
yhteydessä kampikammion yläosa. Sylinterikansi vent-
tiilikoneistoineen irroitettava.
nnät: Erikoisvalurautaa, tinalla päällystetyt ja varus-
tetut kolmella renkaalla: kaksi puristusrengasta, yksi
öljyrengas. Männäntapit pronssilaakereissa.

Kampiakseli: Staattisesti ja dynamisesti tasapainoitettu,
varustettu vastapainoilla ja värinänvaimentajaila. Paino
31.3 kg. Laakeroitu kolmeen laakeriin.

Nokka-akseli: Muotoon taottu, lämmöllä käsitelty, kol-
men laakerin varassa.

Venttiilit: kansi venttiilit, liikkuvat vaihdettavissa valurau-
taholkeissa. Vipuvarret laakeroitu läpiporatulle akse-
lille ja voideltuvat ne paineella. Koko venttiilikoneisto
on koteloitu öljytiiviiseen koppaan.

n. s. oktan—säätö. Käynnistinmoottori, jossa Bendix-
kytkin. Käynnistinmoottori kytketään kaasupolkimella
ja suorittaa irroittamisen automaattisesti vakumisää-
detty relee, kun bensiinimoottori alkaa käydä. Ken-
nosto: 6 voltin kennosto, jonka teho on 90 ampeeri-
tuntia.

Kytkin: Yksilevyinen kuivalamellikytkin täysin koteloitu,
Vaihdelaatikko: Synkronisoitu vaihdelaatikko, jossa kolme

vaihdetta eteen- yksi taaksepäin. 2. vaihde äänettö-
mästi toimiva.

Kehys: Puristettu teräskehys, parannettua »YK» raken-
netta.

Jouset: Edessä: yksilöllinen jousitus. Dubonnetin järjes-
telmää. Koko jousikoneisto on koteloitu öljytäyttei-
seen sylinteriin, jossa on myös kaksinkertaisesti vai-
kuttavat iskunvaimentajat. Takana: Puolisoikeat jou-
set, kromivanadiumterästä, koteloitu teräksisiin suo-
juksiin.Pituus. 1.372 m. Itsesäädettyvät jousikannattimet,
joissa kierteiset pultit. Delco nesteiskunvaimentajat.

Voitelujärjestelmä: Painevoitelu kampiakselin ja nokka-
akselin laakereihin sekä venttiilikoneistoon. Kojelau-

Kardaaniakseli: Karaistusta krominikkeliteräksestä, kote-
loitu kardaaniputkeen.

Taka-akseli: Puoleksi vapaa, banjomallinen koppa puris-
tettu yhdestä kappaleesta.

Pyörät: 17" terästykistöpyörät, 5.50x17 pailorenkaat.
Jarrut: Laajenevat Bendix 4-pyöräjarrut. 2 jarrukenkää

sa öljynpainemittari. Kampikammion tuuletus.
.inilaitteet: Carter-pudotuskaasuttaja kiihdytys-

pumppuineen. Yhdistetty ilmanpuhdistaja ja imuäänen-
vaimentaja. Termostaattisesti säädetty etulämmityslaite,
täysin automaattinen A. C.-bensiinipumppu ja ben-
siininpuhdistaja. 53 litran vetoinen bensiinisäiliö alustan
takapäässä. Sähköbensiinimittari kojelaudassa.

kussakin pyörässä. Jarrutuspinta yhteensä 1.098 sm2 .

Ohjauslaite: Puoleksi itse-estävä, ruuvi ja kaksinkertainen

Jäähdytystö: Harrison-kennojäähdyttäjä. V-muotoinen
jäähdyttäjän koppa ja sisäpuolinen ristikko. Keskipa-
koismallinen vesipumppu. 4-siipinen tuulettaja.

Sähkölaitteet: limajäähdytetty generaattori, jossa kolme
harjaa ja magneettinen relee. Virranjakajassa auto-
maattinen sytytysasettelu, johon vaikuttaa keskipakois-
säädin sekä imuputken imu. Asettelu voidaan myös
suorittaa käsin sytytysnakutusten ehkäisemiseksi —

rulla. Välitys 171/2:1. Teräksinen ohjauspyörä pääl-
lystetty kovakumilla. Koime puolaa. Ohjauspyörän lä-
pimitta 432 m.

Varusteet: Kaikissa malleissa tuuletin rintalevyssä, sisä-
puolinen jäähdyttätäjän ristikko, valonheittäjien jalka-
kosketin, taaksenäyttävä peili, kaksinkertainen, auto-
maattinen tuulilasinpuhdistaja, kojelauta, takaa valais-
tut kojeet aivan kuljettajan edessä, oikealla puolella
panelissa lukollinen lokero, sisäpuolinen äänitorvi.
Umpinaisissa malleissa on aseteltava auringonsuojus,
siirrettävät etuistuimet, kyynärtuet myös etuovissa,
huopakannatin, sisävalaistus, uutimet ja tuhkakuppi.
Tuulilasi ja tuuletinikkunat varmuuslasia.

Pidätetään oikeus muuttaa eritelmää ja varusteita.

GENERAL MOTORS
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