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80 hevosvoi mainen kansiventt i M i-moottori
HEVROLETIN kestävyydestään ja erinomaisesta taloudellisuudes-
taan maailmankuulu 6-sylinterinenkansi venttiili-moottori on kaikissa

Chevrolet-malleissa 80 hevosvoimainen. Teillä on käytettävänä huo-
mattava voimaylijäämä ja juuri tämän ylijäämän ansiosta kiihtyväisyys
on niin suunnattoman nopea ja ajo miellyttävää. Puhumattakaan siitä,
mitä tämä merkitsee paremman taloudellisuuden jakestävyyden kannal-
ta, moottorin täyttä voimaa kun harvoin tarvitsee käyttää. 1T Chevrolet-
moottorissa on useita parannuksia, joista mainittakoon m. m.: vesi-
vaippa ympäröi, nyt sylinteriä koko sen pituudelta, mistä on seurauk-
sena parempi jäähdytys, pienempi polttoaineen ja öljyn kulutus.
Männät on sähköllä tinapäällystetty, minkä vuoksi sylinterien kulu-
minen on pienempää ja »kunnostusajoon» tarvitaan vähemmän aikaa.



Todella kaunis7Tlikeva ja varma
Panssarikattoinen teräskori on kieltämättä eräs auto-
tekniikan suurimpia saavutuksia. Se lisää ulkoasun
miellyttävyyttä, mutta sitäpaitsi se on ensiarvoinen var-
muustekijä. Katto on sulavampi ja kauniimpi ja pysyy
sellaisena koko vaunun eliniän. Panssarikattoinen teräs-
kori takaa vaunussa ajaville täyden turvallisuuden.
1TYhtenäisestä panssarikatosta johtuu,ettäkori pysyy kiin-
teänä, tukevana kokonaisuutena, mikä ei olisi mahdollista,
jos katto olisi valmistettu jostain muista aineksista. Tämä
seikka ja kauttaaltaan tukeva rakenne on myös syynä sii-
hen, ettei panssarikorista kuulu häiritsevääkitinää—kuuluu
vain kaunis, täyteläinen ääni, kun ovi työnnetään kiinni.

Mukavuuden kannalta on tuuletus tär
keä. Fisherinalkuperäinenvedotonkori-
tuuletus— jotamonesti on jäljitelty,kui-
tenkaanonnistumatta— täyttääkaikki
vaatimukset tehokkaan ilmanvaihdon
suhteen, eikä kiusallista vetoa esiinny.



Uusi kehysrakenne

pHEVROLET 1936'n laatikko-
kehys on jälleen uusi keksintö,

minkä General Motors on ottanut
käyttöön autoilun hyväksi. 5T Leveät,
vahvat laippakiskot niitataan yh-
teen kehykseksi, jokaon äärettömän
vankka. Koko pituudeltaan se on
laatikonmuotoinen. Kehyksen poik-
kikiskot kertovat, miten vastustus-
kykyinen tämä kehys on vääntöjä
ja taittoja vastaan. Vahvalle laa-
tikkokehykselle rakennettu vaunu
omaa sisäistä tukevuutta ja var-
muutta sietäen suurimmat rasituk-
set. Uuden rakenteen ansiosta on
kehys kepeä, mutta on se silti yhtä
tukeva ja kestävä kuin varemmin.

Todellinen ajomukayuus edellyttää oikeata jousitusta. Chev-
rolet de Luxe'n polyiniveljousitus-samaa mallia kuin jousitus
markkinoiden kalleimmissa loistoväunuissa ja maailman no-
peimmissa kilpavaunuissa— tasoittaakuoppien ja epatasaisuuk-
sien aiheuttamat töytäykset, poistaa »laukkaamiset» ja estää
vaunua keikkumasta. Vaunu pysyy varmasti ajosuunnassa.



KT ESTEJARRUT ovat tämän vuoden Chevroletin suuri
uutuus. Mitä vaadittekaan ihanteelliselta jarrustolta?

Pehmeää, tasaista jarrutusta? Pettämätöntä varmuutta?
Ettei se häiritse vaunun ohjattavuutta? Että voitte pysäh-
dyttää vaunun tarvitsematta 'väellä ja voimalla' painaa
jarrupoljinta? 1T Chevroletin nestejarrut täyttävät kaikki

nämä vaatimukset. Niitten ansiosta vaunussa
ajaminen on mukavaa ja rauhallista, sillä tie-

detään, että vaunu voidaan kaikissa
tilanteissa täysin hallita. Mutta niit-
ten vuoksi on myös sekä Teidän
itsenne ja vaunussa ajavien että
kaikkien kaduilla ja teillä koh-
taamienne turvallisuus taattu.
17 Chevrolet 1936'ssa on kaksi
toisistaan täysin riippumatonta jar-
rustoa — takajarruihin vaikuttava
käsijarru on nimittäin mekaninen.
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CHEVROLET DE LUXE 1936
COACH • TOURINGCOACH ■ SEDÄN
TOURINGSEDAN • U R H E I LU - K U P E E

AKSELINVÄLI: 113" = 2,87 m.
MOOTTORI: 6-sylinterinen kanssiyenttiilimoottori.

Jarrutettuja hv. 80 3 200 kierr./min.
MANNÄT: Erikoisvaluraudasta, tinalla päällystetyt.
KAMPIAKSELI: Staattisesti ja dynamisesti tasa-

painoitettu. Kolmesta kohtaa laakeroitu.
NOKKA-AKSELI: Kolmesta kohtaa laakeroitu.
VENTTIILIT: Kansiyenttiilit. Koko venttiilikoneisto

on koteloitu öljy tiiviiseen koppaan.
VOITELUJÄRJESTELMÄ: Paine voitelukampilaake-

reihin,nokka-akselin laakereihin ja ventiilikoneistoon.
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ: Carter yläimukaa-

suttaja, jossa kiihdytyspumppu. Yhdistetty ilman-
puhdistaja ja imuäänenvaimentaja. Termostaatti-
sesti säädetty etulämmityslaite, kokoautomaattinen
A. C.-polttoainepumppu ja bensiininpuhdistaja. 53
litran vetoinen bensiinisäiliö alustan takapäässä.
Sähköbensiinimittari kojelaudassa.

JÄÄHDYTYSTÖ: Harrison-kennojäähdyttäjä.
SÄHKÖVARUSTEET: Ilmajäähdytetty generaattori.

Automaattinen sytytysasettelu. Oktaanisäätö. Käyn-
nistys tapahtuu kaasupolkimella. Akku: 6 voltin
akku, teho 90 ampeerituntia.

KYTKIN: Yksilevyinen kuivalamellikytkin, täysin
koteloitu.

VAIHDELAATIKKO: Synkronisoitu vaihdelaatikko.
KEHYS: Puristettu teräskehys, parannettua »YK»

rakennetta.
JOUSET: Edessä: Dubonnetin yksilöllinen jousitus.

Takana: puolisoikeat jouset, kromivanadiumterästä,
koteloidut jousituppiin, jotka ovat teräksestä.

PYÖRÄT: 17" Terästykistöpyörät. 5,50x17 pallorenkaat.
JARRUT: 4-pyöränestejarrut. Kaksi jarrukenkää

kussakin pyörässä. Käsijarru on mekaninen.
OHJAUSLAITE: Puoleksi itse-estävä, ruuvi- ja kak-

soisrulla.

CHEVROLET 1936
COACH • TOURING COACH ■ SEDÄN ■ TOURING
SEDÄN ... 2 HENG. CABRIOLET • URHEILU-KUPEE

AKSELINVÄLI: 109" = 2,77 m.
MOOTTORI: 6-syl. kansiventtiilimoottori.
MÄNNÄT: Erikois valurautaa, tinalla päällystetyt.
KAMPIAKSELI: Staattisesti ja dynamisesti tasapai-

noitettu. Kolmesta kohtaa laakeroitu.
NOKKA-AKSELI: Kolmesta kohtaa laakeroitu.
VENTTIILIT: Kansi venttiilit. Koko venttiilikoneisto

koteloitu öljytiiviiseen koppaan.
VOITELUJÄRJESTELMÄ: Painevoitelukampilaake-

reihin, nokka-akselin laakereihin javenttiilikoneistoon
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ: Carter yläimukaa-

suttaja, jossa kiihdytyspumppu. Yhdistetty ilman-
puhdistaja ja imuäänenvaimentaja. Kokoautomaat-
tinen A. C. polttoainepumppu ja bensiininpuhdistaja.
53 litran vetoinen bensiinisäiliö alustan takapäässä.
Sähköbensiinimittari kojelaudassa.

JÄÄHDYTYSTÖ: Harrison kennojäähdyttäjä.
SÄHKÖVARUSTEET: Ilmajäähdytetty generaattori.

Automaattinensyty tysasettelu. Oktaanisäätö. Taval-
lisenmallinen käynnistin poljin. Akku: 6 voltin 90
ampeeritunnin teho.

KYTKIN: Yksilevyinen kuivalamellikytkin, täysin
koteloitu.

VAIHDELAATIKKO: 3 vaihdetta eteen 1 taaksepäin.
Toinen vaihde äänettömästi toimiva.

KEHYS: N.s. laatikkomallia, uutetut pituussuuntai-
set palkit laipoilla vahvistettu. Myös poikkikiskot
ovat laatikkomallia ja vahvistettu laipoilla.

JOUSET: Puolisoikeat jouset edessä ja takana, kromi-
vanadiumterästä. Kierteiset, itsesäädettyvät jousi-
kannattimet.

PYÖRÄT: 17" Terästykistöpyörät. Renkaitten koko:
5,25 x 17.

JARRUT: Bendix nestejarrut, sisäpuolelta laajenevat,
kokonaan koteloidut 4-pyöräjarrut.

OHJAUSLAITE: Puoleksi] itse-estävä, ruuvi- ja kak-
soisrulla.VARUSTEET: Kaikissa malleissa on rintalevyssä tuu-

« letinluukku, jäähdyttäjän ristikko, valonheittäjät
säädetään jalalla, taaksenäyttävä peili, kaksinkertai-
nen automaattinen tuulilasinpy yhki ja,ko jetaulu, j oka
on takaa valaistu, panelissa oikealla lukittava loke-
ro, konepellin alla äänitorvi. Katetuissa malleissa on
asetettava auringonsuojus, asetettava etuistuin,
kyynärtuet etuovissa, huopakannatin, sisävalaistus,
verhot ja tuhkakuppi. Varmuuslasia ikkunoissa.
Fisherin Alkuperäinen vedoton korituuletus kaikissa
malleissa.

VARUSTEET: Kaikissa malleissa rintalevyssä tuule-
tinluukku, jäähdyttäjän ristikko, valonheittäjät
säädetään jalalla, taaksenäyttävä peili, automaatti-
nen tuulilasinpuhdistaja, takaa valaistu kojetaulu,
panelissa oikealla lukittava lokero, äänitorvi kone-
pellin alla. Katetuissa malleissa on aseteltava aurin-
gonsuojus, aseteltava etuistuin, huopakannatin, sisä-
valaistus ja verhot. Varmuuslasia kaikissa ikkunoissa.
Fisherin Alkuperäinen vedoton korituuletus kaikissa
malleissa.

Pidätetään oikeus muuttaa ylläolevia eritelmiä ja varusteita.

GENERAL MOTORS Otavan Syvä paino
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CHEVROLET DE LUXE COACH on ulko-
asultaan sangen miellyttävä vaunu. Siinä on run-
saasti tilaa S henkilölle. Isot ikkunat, jotka ovat
varmuuslasia, tarjoavat esteettömän näköalan.
Istuimet ovat syvatja joustavat pehmeästi, selus-
tat ovat korkeat ja mukavat. Ovet ovat leveät,
joten vaunuun astuminen ja siitä poistuminen on
vaivatonta. Panssarikori on äänetön ja tukeva.

L

CHEVROLET TOU-
RING COACH kuu-
luu jo loistoluokkaan
kaikessa, paitsi hin-
tansa puolesta. Ääri-
viivat ovat hienot,
kiinteä matka-arkku
on tilava, moottori on
nopea ja eloisa. Ja
ajomukavuus saa Tei-
dät unohtamaan kel-
lon jakilometrit. Tästä
syystä tämä vaunu on-
kin Chevroletin — ja
koko automaailman —

suurin sensatk) tänä
vuonna.Chevrolet 1936

j on arvokas vaunu.

Vaunun takaosassa on enemmän tilaa kuin varhemmin,
istuimet ovat syvemmät ja mukavammat, verhoilu on
korkeata laatua. Uusi Chevrolet on kaiken puolin viih-
tyisämpi ja mukavampi kuin jokin toinen saman hinta-
luokan vaunu. — Sisustus on mahdollisimman hieno.

■

CHEVROLET SEDÄN, todellinen all-
round-vaunu, rakennettu uudelle, akselinvälil-
tään pitemmälle alustalle. Siinä on 80 hevos-
voimainen moottori, laatikkokehys ja varmat
nestejarrut. Tilavuutensa ja mukavuutensa,
hienoutensa ja suorituskykynsä puolesta
se on hintaluokassaan kiistämätön johtaja.
■' ■■:'■■'':-.:■■ .'■' ' "'■ ■■ ■'■' '■ " :- ■■' / . : .'.- ■■:■'.'■-.'■ ■' "-.'.•''■ :

CHEVROLET DE LUXE TOU-
RING SEDÄN. Chevrolet de Luxe-
sarjan mainioin edustaja. Sen koko
ulkoasussa on hienostunut leima.
Panssarikorin ääriviivat ovat kau-
niit ja sopusuhtaiset. Tämä vaunu
on sekä tarjoamansa mukavuuden
että sisustuksensa loistavuuden puo-
lesta suurenmoinen. Tilaa on yllin
kyllin. Vaunun takaosan yhteyteen
rakennettu matka-arkku on tilava,
joten vaunuun ei tarvitse ottaa
tilaa vaativia matkatavaroita. Vau-
nu toimitetaan joko yhdellä tai
kahdella varapyörällä varustettuna.

Kiinteä matka-arkku takana.
Matkatavaroiden lisäksi voidaan
matka-arkussa säilyttää myös vara-
rengas jatyökalut. Sillä tilaa on run-
saasti. On tietysti paljon miellyt-
tävämpää tarpeen vaatiessa käsi-
tellä puhdasta rengasta. Sitäpaitsi
se on paremmin suojassa varkailta.

CHEVROLET CAB-
RIOLET on urheilu-
vaunu, jota . olette
odottanut. Avoin tai
katettu, miten vain
haluatte — javain yk-
sinkertaisella otteella.
Rakennettu sekä no-
peita kaukomatkoja
että lyhyitä ajeluja
silmälläpitäen. Ikku-
nat siinä ovat, kuten
kaikissa tämän sarjan
vaunuissa, varmuusla-
sia. — Verraton vaunu.

Ohjaajan osastossakin istuu erittäin mukavasti. Koje-
taulu on uusi ja on kojeet nyt ryhmitetty aivan kuljet-
tajan eteen. Oikealla puolella on lokero, jossa voijaan-
säilyttää hansikkaita ja ylimalkaan pieniä esineitä.


