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Merkkien selitykset:

"A" = Gargoyle Mobiloil "A" "HGL" = Gargoyle Hypoid Gear Lubricant
Arc = Gargoyle Mobiloil Arctic Mg 2 = Gargoyle Mobilgrease N:o 2

"G" = Gargoyle Mobiloil "G" Mg 5 - Gargoyle Mobilgrease N:o 5
"CW" = Gargoyle Mobiloil "CW" IS = IsKunvaimennusöijy Voco Shock Absorber Oil Special

k. = kesällä t. = talvella
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"*") = Katsokaa tekstissä olevia ohjeita.

Chevrolet-antojen vuoden 1937 malleissa on tavallinen etuakselisto eikä sellaista
erikoista etupyöräjousitusta, mikä on malleissa De Luxe ja Imperial. Vuoden 1937
Chevrolet-autojen jousipultit, jousenriipukkeet, olka-akselit ja yhdystangot voidellaaD
Gargoyle Mobilgrease N:o 2:11 a jokaisen 1500 km:n jälkeen. *

I i
*) Ei koske vuoden 1937 mallia.
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öljy on tänä aikana vaihdettava useammin kuin
normaalisissa olosuhteissa ja joka tapauksessa se on
tehtävä ensimmäisten 500 km:n, sitten seuraavien
1000 km:n ja vielä lisäksi niitä seuraavien 1500 km:n
ajon jälkeen. Lisänä polttoaineessa on käytettävä

Moottorin kunfoonajo.
Mobil Upperlube Ylävoiteluöljyä pakkauksessa olevan
sekoitusohjeen mukaisesti.

Kuntoonajoaikana suositellaan moottorin voiteluun:
Kesällä: Gargayle Mobiloil Arctic.
Talvella: Gargoyle Mobiloil Arctic Special.

Moottorin voitelu.
Chevrolet-henkilöautoihin suositellaan:

Kesällä: Gargoyle Mobiloil "A"
Talvella: Gargoyle Mobiloil Arctic.

jälkeen ja käytetty öljy laskettava pois heti ajon pää-
tyttyä, kun moottori vielä on lämmin. Huuhdelkaa
sitten moottori puhtaaksi n. 2—3 litralla ohutta n.s.

Talvisuosittelu koskee yleensä lämpötiloja alle 0° C.
Tarkistakaa päivittäin, että kampikammion öljytaso on
oikea. Öljy on vaihdettava jokaisen 3000 km:n ajon

huuhteluöljyä ja täyttäkää tuoreella vuodenaikaa var-
<«n sopivalla öljylaadulla. (Huom.! Moottorin huuh-
teluun ei koskaan saa käyttää paloöljyä.)

Vaihdelaatikon voitelu.
Vaihdelaatikkoa varten suositellaan:

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C».
Talvella: Gargoyle MobUoä »CW».

Tarkistakaa joka 3000 km, että öljytaso on oikea.

Jokaisen 9000 km:n jälkeen on käytetty öljy lasket-
tava pois ja vaihdelaatikko huuhdeltava huuhtelu-
öljyllä, minkä jälkeen se täytetään tuoreella vuoden-
aikaa varten sopivalla öljylaadulla.

Toko-okseliston voitelu.
Taka-akseleihin suositellaan Gargoyle Hypoid Gear

Lubrieantia. Tarkastakaa jokaisen 3000 km:n jäl-
keen, että öljymäärä on oikea. Tätä öljyä ei taka-
akseliin kuitenkaan missään tapauksessa saa lisätä,
ellei aivan varmasti tiedetä, että sitä siellä on ennes-
tään.

Gargoyle Hypoid Gear Lubricant on erikoisöljy
hypoidivaihteita varten eikä sitä missään tapauksessa
taa sekoittaa muunlaatuisiin öljyihin. Jos epävar-

Kiihdytyspumpun akseli.

Öljy on vaihdettava jokaisen 8000 km:n jälkeen.

muutta olisi olemassa, mitä öljyä vaihdettaessa vii-
meksi on käytetty, on taka-akselisto kokonaan tyhjen-
nettävä sekä myös huuhdeltava puhtaaksi. Huuhtelu
suoritetaan parhaiten huuhteluöljyllä, mutta hyvin
tärkeätä on, että huuhteluöljy taka-akselista tarkoin
poistetaan, ennenkuin se täytetään Gargoyle Hypoid
Gear Lubricantilla.

Poistakaa pölysuojus ja voidelkaa Gargoyle Mobil-
grease N :o 2 :11a.
Jarrukilven holkki.

Erikoisia ohjeita.
Etupyörien laakerit.

Tätä voideltaessa on vaunun etuosaa kohotettava.
Poistakaa hoikin sisäsivulla oleva tappi ja täyttäkää
säiliö Gargoyle Mobilgrease N:o 5:llä. Tämä voitelu-
kohta on ainoastaan malleissa De Luxe ja Imperial.
Jarrusto.

Irroittakaa pyörät ja peskää laakerit bensiinillä
sekä täyttäkää ne sitten hyvin Gargoyle Mobilgrease
JY.-o 5:llä. Huom. Napahylsyä ei saa täyttää rasvalla.
Käsijarrun nivelet ja tangot.

Voidellaan muutamalla pisaralla moottoriöljyä jokai-
sen 1500 km:n jälkeen.

Katsokaa, ettei nestetaso milloinkaan laske alem-
maksi kuin puoleen säiliön sisällöstä. Muussa tapauk-
sessa tulee ilmaa johtoihin eivätkä jarrut toimi.

Jos öljyä, bensiiniä tai muuta sellaista ainetta tun-
keutuu jarrustoon, turmeltuvat kumitiivisteet ja kumi-
johdot.

Älkää puhdistukseen koskaan käyttäkö muuta kuin
spriitä.

Jarrunesteeksi suositellaan vain joko Yoco Brake
Fl%id Specialia, tai G.M.-jarrunestettä.

Taununalustan voitelu.

Polvinivelkammio.
Irroittakaa tulppa ja täyttäkää Voco Shock Absor-

ber Oil Specud-iskunvaimennusöljyllä tai General
Motorsin polvinivelöljyllä täyttöaukon reunoihin.
Ilmanpuhdistaja.

Suodatin irroitetaan ja pestään bensiinillä. Kun
bensiini on haihtunut, kastetaan suodatin moottori-
öljyyn. Antakaa liian öljyn valua pois, ennenkuin
kiinnitätte suodattimen paikoilleen.

Ohjauskierukka.
Älkää käyttäkö painevoitelunippaa, sillä rasva voi

silloin painautua ohjausputkeen.
Jos voitelu suoritetaan ulkona tai lämmittämät-

tömässä autovajassa lämpötiloissa alle +10° C, suosi-
tellaan Gargoyle Mobilgrease N:o 2:n asemesta käy-
tettäväksi Gargoyle Mobilgrease N:o 1 :tä.

Irroitirtlaakeri.
Poistakaa kytkinkotelon tarkistuslevy ja täyttäkää

öljykuppi.

RenkaatTilavuudet litroina Renk
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Moottori 4.7 4.7 4.7
Vaihdelaatikko 0.7 0.7 0.7 De Luxe-.-.j 6.00X16
Taka-akselisto 1.9 2.1 1.9 iTmnprial fionXifi
Bensiinisäiliö 56.0 56.0 56.0 Imperial j 6.00X16
Jäähdytystö 13.» 13.0 13.0 j ;Chevrolet 1987 6.00X16
Polvinivelkammio • • • 2.3 2.3 —

Oikeapaine
Edessä i Takana

Jälkipainos kielletään.

1.8 kg/cm 2 2.0 kg/cm 2,

2.0 kg/cm 2 2.25kg/cm 2

1.8 kg/cm2 2.0 kg/cm2

Oy. VÄLIO-MTO Äb,
Vaasa.-Pub. 2489

Maaliskuu 1937.


