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Teille
jotkaolette ajaneet Chevroletillanne kymmeniätuhansia kilo-

metrejä teettämättä täydellistä moottorikorjausta, juuri

Teille haluamme tiedoittaa seuraavaa:

Moottorin — autonne elinhermon — suorituskyvystä

ja kunnosta riippuu, voidaanko kuljetus suorittaa

perille sekä voidaanko se suorittaa niin taloudelli-

sesti, että Te saatte suurimman mahdollisen ansion.

Moottorin huolellinen tarkastus, sen bensiinin- ja

öljynkulutus ovat senvuoksi suurimerkityksellisiä,

joten ammattimiehen neuvojen noudattaminen moot-

torin täysikorjauksen tarpeellisuudesta on erittäin

tärkeätä.

Mutta
ennen korjausta kehoitamme Teitä tutustumaan

seuraavaan • • •



Uusi GM järjestelmä
Chevrolet-moottorin uusimista varten, minkä mukaan moot-
torinne uusitaan verrattain pienin kustannuksin jokseenkin
uutta vastaavaksi.

Kauttamme tarjoaa nimittäin General Motors Teille aivan
UUDEN uusintamoottorin entisen Chevrolet-moottorinne
tilalle hintaan Mk 4.250: —, sisältyen tähän hintaan myös
asentaminen.

Tämä moottorierä toimitetaan yhtenä KOKONAISUU-
TENA, joten asentaminen voidaan suorittaa erittäin ly-
hyessä ajassa.

Se merkitsee sitä, että Teidän ei tarvitse luopua autos-
tanne kuin 1 tai 2 päiväksi moottorin vaihtoa varten, kun
sensijaan vanhan moottorinne korjaus kestäisi n. viikon, ja
ennen kaikkea —

korjatun käytetyn moottorin asemasta saatte Te suunnilleen
samaan hintaan käytännöllisesti katsoen aivan UUDEN
moottorin, jotaei ole uudelleen porattu tai hiottu, vaan jonka
sylinterit ja männät ovat vakiosuuruutta!

Tämä uusi GM-järjestelmä Chevrolet-moottoreiden uusi-
miseksi on jälleen mainio todistus General Motorsin jatku-
vasta Chevrolet-vaunujen huollosta, josta juuri johtuu käy-
tettyjen GM-vaunujen erittäin vähäinen arvonaleneminen.

Mikäli aikomuksenne on porauttaa tai hiotuttaa Chevro-
let-moottorinne, niin antanette meille ensin tilaisuuden
uusintajärjestelmämme seikkaperäisempään selostamiseen.



Säästätte RAHAA

moottorinne tulee TALOUDELLISEMMAKSI

vaihtaessanne vanhan sylinteriryhmänne UUTTA

GM JÄRJESTELMÄÄ HYVÄKSIKÄYTTÄEN



koottu ja tarkastettu Chevrolet-tehtaalla

KÄSITTÄÄ SEURAAVAT
SYLINTERIRYHMÄ — JAKOPYÖRÄSTÖ — NOKKA-
AKSELI — KAMPIAKSELI — K I ERTOKANGET —

MÄNNÄT TAPPEINEEN — MÄN NÄNRENKAAT—
NOKKA-AKSELIN LAAKERIT— KAMPIAKSELIN
LAAKERIT — MOOTTORIN ETU Kl IN N ITYSLEVY

Ja maksaa autoonne asennettuna

Mk 4250
SISÄLTYEN HINTAAN SEURAAVAA:

Mikäli muita osia tai lisätyötä tarvitaan velotetaan siitä erikseen.

Chevroletin UUSINTAMOOTTORI

Vanhan moottorin irroitus ja hajoitus, venttiilien puhdistus ja hionta sekä vesi-
ja öljypumpun, kaasuttajan, bensiinipumpun ja ilmanpuhdistajan, käynnistinlait-
teiden sekä sähköjärjestelmän säätö ja siirto, uuden moottorin koonti ja kiinnitys
sekä tarvittavien tiivisteiden uusiminen.

Uusintamoottorin avulla saatte korjatun moottorin asemasta
käytännöllisesti katsoen

UUDEN MOOTTORIN



Seuraavat uudet ALKUPERÄISET osat sisältyvät
kaikkiin Chevrolet U USI NTA MOOTTOREI HI N

MALLEJA 1933—1939 VARTE N
(E I 1933 STAN DARD)

Kampiakseli on uusi.
HUOM.! Ei uudelleen-^
hiottu

UUSI!
Ei uudelleen hiottu'

Vakiosuuruiset — EI
YLISUURUUTTA! Ei
uudelleen porattu.

-<— Vakiosuuruutta

Uudet
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