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FORD-TAKUU
ON VOIMASSA AINOASTAAN OI-
KEITA VARAOSIA KÄYTETTÄESSÄ

Ford-vaunu valmistetaan valikoiduista
raaka-aineista käyttäen apuna maa-
ilman parhaimpia tarkkuusmittoja.
Siksi se voidaan myydä takuulla, joka
täysin turvaa ostajan kaikkia mahdol-
lisia valmistus- tai ainevikoja vastaan.

Ford Motor Company takaa kaikki
toimittamansa valmisteet ja vaihtaa
uuteen tai korjaa jokaisen valmistuk-
seltaan tai aineeltaan vialliseksi osoit-
tautuneen osan. Sellaisten osien vaih-
tamisesta johtuvan työn suorittaa Ford-
myyjä ilmaiseksi.

Muistakaa siis pyytää valtuutetulta
Ford-myyjältä kirjallinen takuusitou-
mus, jossa takuuehdot määritellään
seikkaperäisesti.

Käyttäkää vaunussanne ainoastaan
oikeita Ford-osia, joita turvaa sama
takuu kuin itse vaunuakin.



Alkulause
Tämä kirja sisältää tarpeelliset tiedot Ford-kuorma-

vaunujen oikeasta hoitamisesta ja käyttämisestä. Muka-
vuuden vuoksi olemme yhdistäneet niiden käyttöä koskevat
ohjeet sekä neuvot yleisimpien väärinkäytösten välttämiseksi
yhdeksi luvuksi, joka on varustettu otsakkeella »Omistajan
vastuu» (Ks. sivu 5). Lukekaa se huolellisesti, sillä ohjeiden
noudattaminen lisää suuresti kuormavaununne tarjoamaa
tyydytystä ja nautintoa.

4-sylinterisen kuormavaunun erityiset ohjeet ja seli-
tykset ovat selostetut tämän kirjan viimeisillä sivuilla.

Täydelliset ajo-ohjeet ja säätöjen yksityiskohtaiset se-
litykset ovat jätetyt pois tästä kirjasta. Paikallinen Ford-
myyjänne selittää eri säätövivut ostajille, joilla ei ole en-
nestään ajokokemusta.

Käyttökulujen tarkka kirjaaminen on ilmeisesti enemmän
kuin mikään muu seikka vaikuttanut siihen, että kuorma-
vaunujen omistajat pitävät Ford-kuormavaunusta. Ellette
jo pidä tarkkaa luetteloa, kehoitamme Teitä tekemään niin.

Virheettömän toiminnan takaamiseksi on suositeltavaa,
että voitelu- ja korjaustyöt annetaan valtuutetun Ford-
myyjän suoritettaviksi; sellaisten omistajien varalta, joilla
ei ole tilaisuutta viedä autoansa valtuutetun Ford-myyjän
luo voitelua ja huoltoa varten, on tarpeelliset ohjeet koottu
erikoiseksi luvuksi, joka alkaa sivulta 9. Tämän luvun huo-
lellinen tutkiminen vähentää laiminlyöntien mahdollisuutta.

Vaunun eri kohdat on yksityiskohtaisesti selostettu
alkaen sivulta 19.

Antamalla tarkastaa ja tarkistaa ajoittain moottorin
suorituskykyyn vaikuttavat eri kohdat voitte pysyttää
moottorinne tehon korkeimmillaan. Miten tällaisissa tarkas-
tuksissa ja tarkistuksissa tulee menetellä on selostettuna
sivulla 19 otsakkeella »Moottorin kunnostus».

Silloin kun korjaukset tai osien vaihdokset ovat tarpeen,
on tärkeätä, että käytätte oikeita Ford-osia ja että työn
suorittavat ammattitaitoiset asentajat. Ammattitaito on
aivan yhtä tärkeää vaununne huollossa kuin sen rakenta-
misessakin. Ford-myyjät käyttävät erikoisen kouluutuksen
saaneita mekanikkoja ja ainoastaan oikeita osia.



Pääominaisuudet ja mitat
Moottori 90-asteen, 8-sylinterinen, V-mallia. 90-

asteen kampiakseli
Sylinterin läpimitta 3 ] / ](i (77.8 mm)
Iskun pituus 3 3 /4 (95.25 » )

Neljä nopeutta eteen ja yksi taaksepäin.
Kuiva yksilevykytkin vaimennusmallia.

Jarrut: Nelipyöräjarrut, sisältä laajenevaa tyyppiä.
Toimivat jalkapolkimen avulla. Erilliset
»parkkeeraus»-jarrut takapyörissä. Sääde-
tään käsitangon avulla.
Koko jarrutuspinta 475 neliötuumaa.

Voimansiirto:
Kytkin:

Jarrutettuj a hevosvoimia 80

Ohjauslaite: Puoli-ehkäisevä kartiokierukka- ja sektori-
tyyppiä. Välityssuhde 17 :1.

Voitelujärjestelmä: Hammaspyöräpumppu puristaa öljyn kaik-
kiin kampiakselin, kiertokankien ja nokka-
akselin laakereihin. Moottorin muut osat
voidellaan roiske voitelun avulla. Öljysäi-
liön tilavuus 5 lt.

Jäähdytysjärjestelmä Termosyfoonijäähdytys, pumpun kiihdyt-
tämä. Tilavuus 22 ltr.

Polttoainej ärjestelmä Hydrostaattinen polttoainemittari.
Kaksoisputkinen yläimukaasutus.
Kalvopumppu.

Taka-akseli: Täysin kuormittamatonta tyyppiä. Taka-
akselin työntövoima vaikuttaa kardaani-
putken kautta. Kaksinkerroin laakeroitu
kard aanihammaspy öra.

Renkaat: 6.00x20 renk. Ilmanp. 45 naul. = 3 ilmak.
6.50X20 » » 50 » =3.4 »

7.00X20 » » 55 » =3.7 »

tyyppiä) Ilmanpaine 80 » =5.4 »

32 x 6 renkaat (10-kudos-
kerr. raskasta raken-

32 x 6 renkaat (8-kudos-
kerr. kuormavaunu-

Netta) Ilmanpaine 90 » =6 »

32 x 7 renkaat Ilmanp. 100 » =6.7 »

Kääntösäde: 131 y2 tuum.konealusta 46 jalk. =14 m.
157 » » 57 » =17.4 »

Maavara: 9 tuumaa (22.86 sm.)
Moottorin numero on myös kuormavaunun
sarjanumero. Numero on leimattu kytkin-
kotelon kanteen sekä kehyksen sivukappa-
leeseen koneseinämän vasemman pitimen

Moottorinumero:

etupuolelle.
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Omistajan vastuu
Ford-kuormavaunu on suunniteltu ja rakennettu siten,

että se palvelee omistajaansa turvallisena, mukavana ja
taloudellisena kuljetusvälineenä mahdollisimman pitkän ajan.
Kuitenkaan ei mikään teknillinen kekseliäisyys tai valmis-
tuksen huolellisuus voi korvata järkevää hoitoa eikä väärin-
käyttöjen välttämistä.

Seuraavat neuvot on annettu kuormavaunun käytön
helpoittamiseksi:

On tärkeätä, että perehdytte ajokoneistoon ja että olette
selvillä niistä seikoista, jotka tarvitsevat ajottaista huomiota,
jotta koneisto toimisi tehokkaasti. Nämä seikat selostetaan
perinpohjaisesti sivuilla 9—lB.

Suorittaessanne vaihtamisen siirtäkää vaihdetanko niin
kauaksi kuin se menee. Tämä vähentää hammaspyöräin
kulumista.

koska tämä voi aikaansaada kytkimen luistamisen, kuluttaen
ennen aikojaan kytkinlevyjen pintoja ja irroituslaakeria.

Älkää pitäkö ajaessanne jalkaanne kytkinpolkimella,

Antakaa tarkistaa kytkinpolkimenne, silloin kun vapaa
liikunta tulee yhtä tuumaa pienemmäksi.

Painakaa alas kytkinpoljin, silloin kun panette moot-
torin käyntiin, erittäinkin kylmällä säällä. Tämä vähentää
käynnistimen rasitusta sekä kennoston kulumista.

Säilyttäkää oikea ilmanpaine renkaissa ei ainoastaan ren-
gaskulutuksen pienentämiseksi japolttoaineen säästämiseksi,
vaan myös turvallisuuden lisäämiseksi ja jarrutuksen sekä
ohjauksen helpoittamiseksi (ks. pääominaisuuksia sivulla 4).

Älkää käyttäkö etupyörissä ulkorenkaita, joissa on suuria
paikkoja. Ne pilaavat pyörien tasapainon ja haittaavat jat-
kuvasti turvallisuuttanne ajaessanne suurin nopeuksin.

Pyörien ja takapyöränakselien mutterit ovat aina pidet-
tävät kireällä. I'ämä on tärkeätä.

Vaunu on varustettu lujilla ovi-, ohjaus- ja sytytyslukoilla.
Eukitkaa kuormavaununne jättäessänne sen seisomaan. Mer-
kitkää muistiin eri avainten numerot. Näin menetellen sääs-
tytte haitoilta siltä varalta, että jokin avain sattuisi huk-
kaantumaan.

Älkää käyttäkö moottoria, silloin kun öljyn taso on mit-
tarissa olevan merkin »FJXL,» alapuolella. Kuitenkaan ei ole
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tarpeen lisätä öljyä, ennenkuin pinta on laskenut% tuumaan
mittarin alapäästä. Tarkastakaa öljyn taso joka 150 km:n
jälkeen ajaessanne suurin nopeuksin tai raskain kuormin.

Kuormavaunuj a erittäin tomuisissa olosuhteissa käyttä-
vien omistajien tulisi varustaa autonsa Fordin öljykylpytyyp-
pisellä ilmanpuhdistajalla moottorin sisäosien nopean kulu-
misen estämiseksi.

Moottorin käyttäminen tyhjänä tarpeeksi kauan, jotta
venttiilit ehtivät jäähtyä, ennenkuin sytytys katkaistaan
pidentää venttiilin ikää, silloin kun moottoria käytetään
raskain kuormin tai ajettaessa suurin nopeuksin.

Älkää käyttäkö kuomulakkaa uuteen kuomuun. Kuomu-
lakkaa ei pidä käyttää, ennenkuin maali alkaa murtua.

Älkää lisätkö kylmää vettä liiaksi kuumenneeseen
jäähdytysjärjestelmään. Antakaa moottorin jäähtyä, ennen-
kuin lisäätte vettä, silläkylmän veden sylintereille aiheuttama
äkkinäinen lämmönvaihdos voi särkeä ne.

Uusi kone tarvitsee enemmän huolellista silmälläpitoa
ensimmäisten ajopäivien aikana kuin sen jälkeen, kun osat
ovat perinpohjin sovittuneet toisiinsa. Parhaiden tulosten
saavuttamiseksi ei uutta vaunua ole ajettava nopeammin
kuin 35 km. tunnissa ensimmäisten 500 km. aikana.

Kun ilma on kylmä
Jäähdytysjärjestelmä oh suojeltava jäätymiseltä talvella

käyttämällä sopivaa jäätymistä ehkäisevää ainetta.
Älkää panko moottoria käymään vinhasti, silloin kun se

on kylmä.
Painakaa kaasuttajan kuristustanko (Choke) kokonaan

sisään, heti kun moottori on lämmennyt riittävästi, niin että
se voi käydä tasaisesti. Jos käynnin annetaan jatkua liian
kauan kaasuttajan kuristustangon ollessa ulkona, aiheuttaa se
tuntuvaa öljyn ohentumista moottorin öljysäiliössä.

Tyhjentäkää vesi ja pohjasakka polttoainepumpusta,
niin usein kuin se on tarpeen jäätymisen estämiseksi.

Bensiinin tai veden ohentamalla moottoriöljyllä on vain
pieni voiteluarvo, ja kilometriluvusta huolimatta on sen
tilalle pantava sakeudeltaan ja laadultaan asianmukaista
öljyä. Varokaa öljyn ohentumista, erittäinkin kylmällä
ilmalla, jolloin moottoria käytetään lämpötilan ollessa yli-
normaalin.
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V-8-moottorin käynnistys
(1) Avatkaa ohjausput-

keen kiinnitetty lukko kier-
tämällä avainta puoli kier-
rosta myötäpäivään.

(2) Siirtäkää sytytys
katkaisija oikealle —• asen
toon »on» (Ks. kuva 1).

(3) Varmistukaa siitä,
että vaihdevarsi on vapaa-
asennossa (siinä asennossa,
jossa sitä voidaan vapaasti
liikuttaa sivuttain).

Ohjaus- ja sytytys lukko(4) Vetäkää kaasutta-
jan kuristustankoa (Choke)
ulos. Jos kone on kylmä,

Kuva 1.

vetäkää tanko kokonaan ulos. (Älkää vetäkö ulos kaasut-
tajan säätötankoa, sillä kaasuttajan kuristustanko avaa it-
sestään kaasuläpän riittävästi käynnistystä varten.)

(5) Painakaa käynnistinkosketinta. (Kylmällä säällä käy
käynnistys helpommin kytkimen vapaana ollessa.)

(6) Heti koneen käynnistyttyä poistakaa jalkanne käyn-
nistinkoskettimelta. (Antakaa moottorin käydä kylmällä
säällä 30 sekuntia tai enemmän kytkinpolkimen ollessa
vielä alaspainettuna.)

(7) Painakaa kaasuttajan kuristustankoa niin syvälle kuin
mahdollista, samalla varoen, ettei moottorin tasainen käynti
häiriinny. Heti kun moottori on lämminnyt painakaa
kuristustanko kokonaan sisään.

Tärkeätä! — Pannessanne lämpimän moottorin käyntiin
on kaasuttaj an kuristustanko vedettävä ulos ainoastaan siinä
tapauksessa, ettei moottori lähde käyntiin tavallisella sekoi-
tuksella, koska muuten on olemassa mahdollisuus, että moot-
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tori saa liian runsaan kaasuseoksen. Josnäin kuitenkin kävisi,
vetäkää kaasuvipu hitaasti ulos ja samalla kun kaasuttajan
kuristustanko pidetään tavallisessa asennossa, antakaa käyn-
nistinmoottorin pyöräyttää konetta muutamia kierroksia,
jotta runsas kaasuseos poistuisi. Älkää koskettako kaasu-
poljinta poistaessanne runsasta seosta, koska kaasupolkimen
nopea liike panee kiihdytyspumpun työntämään bensiiniä
kaasuttajan kurkkuun, mikä lisää polttoaineen määrää jo
ennestään liiaksi polttoaineella kyllästetyssä moottorissa ja
tekee uudelleenkäynnistyksen vaikeaksi.

Välttäkää käyttämästä moottoria vinhasti erittäinkin
käynnistettäessä, kun moottori on kylmä.

FORD HUOLTO

Tämä kautta maailman
tunnettu sinivalkoinen kil-
pi takaa Teidän Ford-vau-
nullenne siistin, kohteliaan
ja tehokkaan huollon.

Se takaa Teille, että työn suorittavat koke-
neet Ford-mekanikot erikoiskonein ja
että saatte oikeita alkuperäisiä Ford-osia.
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Voitelu ja hoito
Oikean voitelun ja ajottaisten tarkistusten tärkeyttä ei

voida liiaksi tähdentää. Ford-kuormavaunujen voitelu ja
hoitotyö voidaan jakaakahteen ryhmään; ensimmäiseen ryh-
mään kuuluvat osat, jotkavaativat huomiota joka 1.500 km.
ja toiseen osat, jotka vaativat huomiota kahdesti vuodessa
tai joka 8.000 km. ajon jälkeen. Kräänlaatuisissa ajoissa
on useamminkin tapahtuva tarkistus suotavaa. Pitäkööt
kuormavaunujen käyttäjät ennen saamiansa kokemuksia
ohjeenaan tähän nähden tai pyytäkööt neuvoja Ford-
myyjältä.

Sivuilla 16 ja 17 julkaistu voitelukaava osoittaa, miten
Ford-kuormavaunua on voideltava. Oikea voitelu on erittäin
tärkeätä kuormavaununne kunnossapysymiselle; senvuoksi
tulisi Teidän seurata näitä ohjeita erittäin huolellisesti.

Kaikki Ford-myyjät ovat varustautuneet tarjoamaan
voitelu- ja hoitopalvelusta kuormavaunullenne.

Ryhmä I
Moottorin voitelu

Kaikki moottorin osat voidellaan öljysäiliöstäkäsin siten,
että hammaspyöräpumppu painaa öljyn kaikkiin kampi-
akselin, kiertokankien ja nokka-akselin laakereihin. Muut
osat saavat roiske voitelun.

Ford-kuormavaunun moottorin kampitappilaakerit ovat
lentokoneissa käytettyä tyyppiä, josta käytetään yleisesti
nimitystä »copperlead» (kuparilyijy), ja ne kykenevät hyvin
kestämään erittäin korkeita kampitappilaakerin paineita ja
lämpötiloja. Mutta koska ne sisältävät hyvin runsaasti
kuparia, ei Ford V-8-kuormavaunun moottorissa voida
edullisesti käyttää öljyjä, joilla on korkea happamuus.
Kaupassa esiintyy laajalti muutamia öljyjä, joissa öljyhappo
on vapaana. Näitä öljyjä ei ole hyvä käyttää Ford V-8-
kuormavaunun moottorissa.

Kun uudella kuormavaunulla on ajettu 500 km., on syytä
puhdistaa öljysäiliö tyhjentämällä vanha öljy; tämä on jäl-
leen suoritettava ajettuanne 1.500 km. sekä senjaikeen
aina 1.500 km. kuluttua. Öljy valuu ulos paremmin lampi-
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Kuva 2

mana. Uutta moottoriöljyä on lisättävä noin 5 1. Öljyn
tulee olla sopivaa sakeudeltaan ja laadultaan.

Öljytaso on tarkastettava joka 150 km. jälkeen, ja öljyä
on lisättävä tarpeen mukaan, jotta se saavuttaa oikean
tason. Koska moottori kuluttaa enemmän öljyä ajettaessa
suurin nopeuksin, on öljyn tasoa tarkattava huolellisesti
ajettaessa raskain kuormin tai jatkuvasti suurella nopeudella.

Oikean öljytason tarkastamiseen käytetään mittapuikkoa,
joka sijaitsee moottorin vasemmalla puolella (ks. kuva 2)
seuraavasti: vetäkää mittapuikko ulos •— kuivatkaa se —

asettakaa puikko takaisin ja poistakaa se jälleen.
Öljyn jättämä merkki osoittaa sen pinnan. Kun öljy

ulottuu kohtaan, johon on merkitty sana »full» (täynnä),
on öljypinta korkeimmillaan. Mittapuikossa olevan merkin
»full» yläpuolelle ulottuvasta öljystä ei ole juuri mitään
hyötyä ja se häviää pian. Ei ole tarpeellista lisätä öljyä
ennenkuin öljypinta on laskenut noin y 2 tuumaan mitta-
puikon alapäästä katsottuna. Missään tapauksessa ei öljy-
pinta saa laskeutua sen kohdan alapuolelle, johonon merkitty
sana »danger» (vaara).

Asettaessanne öljypinnanmittapuikon paikoilleenpainakaa
puikko pohjaan saakka. Muussa tapauksessa vuotaa öljyä ulos.

Moottorissa on käytettävä ainoastaan ensiluokkaista
moottoriöljyä. Tällainen öljy leviää helpommin laakeri-
pinnoille ja pienentää hankauskuumuutta. Sen on oltava
riittävän jäykkää, jotta laakeripintojen välinen paine ei
työnnä öljyä syrjään, jolloin metallipinnat joutuvat suora-
naiseen kosketukseen keskenään. Ala-arvoisilla öljyillä on
taipumus nokeentua ja pikeentyä helposti ja tarttua män-
nän renkaisiin, venttiilivarsiin ja laakereihin.

Kylmällä ilmalla on moottorissa ehdottomasti käytettävä
ohuempaa öljyä, jotta moottorin voitelu tapahtuisi häiriinty-
mättä. Jäätymisen alapuolella olevissa lämpötiloissa on
käytettävä öljyä, jonka jäykkyys eli viskositeetti on S.A.E.
No. 20 (Amerikan Autoinsinöörien Tiiton laatiman asteikon
mukaan). — 18° C. alapuolella olevissa lämpötiloissa sopii
käyttää talviöljyä, jonka jäykkyys on S.A.E. No. 10. Vält-
tämätöntä on kuitenkin, että nämä talviöljyt ovat ohuita.



KÄSIKIRJA 11

Yleensä öljy, jonka jäykkyys on S.A.E. No. 40 soveltuu
käytettäväksi kesällä (lämpötilojen ollessa jäätymisen ylä-
puolella). Osissa, joissa lämpötilat ylittävät (32° C), on
käytettävä öljyä, jonka jäykkyys on S.A.E. No. 50.

On huomattava, että nämä luokitukset koskevat ainoas-
taan jäykkyyttä eikä laatua. Välttämätöntä on niinikään,
että öljy on muutenkin asianmukaisesti puhdistettua.

Rungon voitelu
Runko on voideltava joka 1.500 km. jälkeen. On muka-

vinta antaa Ford-myyjän suorittaa rungon voitelu ja moot-
torin öljyn vaihto samalla kertaa.

Kytkimen irroitinlaakerin voitelu
Kytkimen irroitinlaakeri voidellaan rasvakupin avulla,

joka sijaitsee kytkinkotelon oikealla puolella. Joka 1.500 km.
jälkeen kuppi on kierrettävä niin syvälle kuin se menee,
täten pakoitetaan voiteluaine laakeriin. Senjaikeen on kuppi
irroitettava ja täytettävä uudelleen hyvälaatuisella paine-
voitelurasvalla ja asetettava paikoilleen sekä kierrettävä sitä
2 y 2a 3 kierrosta.

Huomautus! Kytkin on kuivalevykytkin, eikä sitä ole
voideltava missään tapauksessa.

Ohjauslaitteen voitelu
Joka 1.500 km. jälkeen on ohjauslaitteen kotelon tulppa

poistettava ja hammaspyörävoiteluöljyä lisättävä tulpan
reiän tasoon saakka. Käyttäkää ainoastaan hammaspyörä-
voiteluöljyä, älkääkä koskaan käyttäkö rasvoja ohjaus-
laitteessa. Hammaspyörävoiteluaine, jonka jäykkyys on
S.A.E. No. 160 soveltuu käytettäväksi kesällä. Talvella
käytettäköön voiteluainetta, jonka jäykkyys on S.A.E.
No. 110 (90).

Täyttäkää virranjakajan edessä oleva öljykuppi moottori-
öljyllä joka 1.500 km. jälkeen.

Pankaa jonkun verran Ford-virranjakajarasvaa (Ford
No. »M4601») virranjakajan nokkaan (ks. kuva 22).

Virranjakajan voitelu
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Vaihdelaatikko
Joka 1.500 km. jälkeen on jäykkyydeltään ja laadultaan

sopivaa vaihdelaatikkoöljyä lisättävä riittävästi, jotta öljy-
taso ulottuu täyttötulppaan saakka. (Ks. tarkempia ohjeita
sivulla 15).
Taka-akseli

Joka 1.500 km. jälkeen on lisättävä riittävästi jäykkyy-
deltään ja laadultaan sopivaa hammaspyöräöljyä, kunnes
öljypinta ulottuu täyttötulppaan saakka. (Ks. tarkempia
ohjeita sivulla 15.)
Generaattori

Generaattorin laakerit voidellaan generaattorin kummas-
sakin päässä olevista pienistä öljyreiistä. lisätkää hiukan
öljyä joka 1.500 km. ajon jälkeen.

Joka 1.500 km. jälkeen on murtonivelen kotelo täytettävä
murtonivelvoiteluaineella, mikä on kokoonpantu sylinteri-
öljystä, jota on vahvistettu suovalla. Kuormavaunu on
varustettu kolmella voidepuristinpidikkeellä, kuten kuva 3
osoittaa (voidepuristinrasva ei ole sopivaa murtonivelille).

Murtonivelet

Voidepuristimen käyttö
Jotta voiteluaine saadaan pakoitetuksi kaikkiin kartio-

maisilla voitelupidikkeillä varustettuihin kohtiin, käytetään
korkeapainevoidepuristinta. Tällä puristimella pakoitetaan
voiteluaine sisään 140 kg/sm 2 paineisena, joten saavutetaan
perinpohjaisempi ja tehokkaampi voitelu kuin millään
muulla tavoin.

Ford-myyjät ovat varustautuneet suorittamaan tämän
työn, mutta voidepuristin kuuluu myös jokaisen kuorma-
vaunun työkaluvarusteisiin siltä varalta, ettette voi päästä
Ford-myyjän luokse.

Voidepuristin täytetään siten, että sen yläkansi ja mäntä
poistetaan. Käyttäkää korkealaatuista voidepuristinrasvaa
kaikkiin laakereihin, joissa on kartiomaiset voitelupidikkeet
(lukuunottamatta kolmea pidikettä, joita varten on määrätty
murtonivelrasvaa, ks. kuva 3). Puristakaa öljy tiiviisti
välttäen ilmakuplien syntymistä. Täyttäkää puristin ainoas-
taan astian ulkopuolella olevaan kirjoitukseen saakka.
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Voidepuristinta painettaessa kartiomuotoisia pidikkeitä
vastaan liikkuu painetappi eteenpäin painaen voiteluaineen
nokkaan ja siitä suoraan pidikkeen läpi laakeriin erittäin
korkean paineen alaisena.

Kun paine kädensijassa on hellittänyt ottakaa puristimen
säiliöstä kiinni toisella kädellä ja vetäkää kädensija takaisin
toisella kädellä, jolloinse on valmis purkamaan uuden voitelu-
panoksen seuraavalla eteenpäin tapahtuvalla työnnöllä.

13

Jouset
Jouset on voideltava ohuella grafiitinsekaisella öljyllä.

Polttoainepumppu
Tyhjentäkää polttoainepumppuun kertynyt sakka tyh-

jennyshanasta (ks. kuva 6). Jos pumppuun on kertynyt
huomattavan paljon vettä tai sakkaa, on polttoainesäiliö
myös puhdistettava.

Ensimmäisten 500km. jälkeen on sylinterikannenmutterit
kiristettävä moottorin ollessa lämmin. Tämän jälkeen ne
eivät kaipaa mitään huomiota, ellei kantta irroiteta.

Sylinterikannen mutterit

Renkaat
Renkaiden ilmanpainetta on tarkastettava ja riittävästi

ilmaa on lisättävä (oikeat ilmanpaineet ovat ilmoitetut si-
vulla 4). Erilainen renkaitten ilmanpaine aiheuttaa epä-
tasaisen jarrutuksen ja raskaan ohjauksen.

Jäähdyttäjä
Jäähdytysjärjestelmään on tarpeen vaatiessa lisättävä

vettä ja jäätymistä ehkäisevää nestettä.
Valot

On syytä tarkastaa tuon tuostakin kuormavaunun valot
ja asettaa tarvittaessa uusia lamppuja.
Kennosto

Joka 1.500 km. jälkeen tai joka 2 viikon kuluttua on
kennosto tarkastettava ja riittävästi tislattua vettä lisättävä,
jotta neste kohoaa oikealle tasolle. Jos vesi vähenee nopeasti
kennostossa, merkitsee se tavallisesti liian suurta lataustehoa,
mikä on korjattava. (Ks. täydellisiä ohjeita sivulla 46.)
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K äynnistinmoottori
Käynnistinmoottorin laakerit on voideltu tehtaassa,

eivätkä ne kaipaa mitään hoitoa.

Jarrunivelet
Pankaa muutama pisara öljyä kaikkiin jarrujärjestelmän

haarukkatappeihin.
Konepellin nauhoitukset

Pankaa kyllästettyä voiteluvahaa konepellin nauhoi-
tuksiin.
Ovet

Pankaa kyllästettyä voiteluvahaa iskulevyihin ja sin-
kattuihin kohtiin.

Pankaa ovien saranatappeihin sellaista voiteluainetta,
jolla on korkeat lävitsetunkeutumisominaisuudet käytet-
täessä, mutta joka haihtuu osaksi käytön jälkeen jättäen
vahakerroksen saranapuikolle.
Kaasuttajan äänenvaimentaja ja ilmanpuhdistaja

Päällyslevy eli kansi ja huopa ovat poistettavat kaasutta-
jan äänenvaimentajasta ja muu osa äänenvaimentajasta on
pestävä bensiinillä. Senj aikeen kun bensiini on kuivunut,
kastakaa verkko moottoriöljyyn ja asettakaa se jälleen
paikoilleen. Älkää puhdistako huopaa tai kastako sitä öljyyn.

Jos kuormavaunua käytetään tomuisissa olosuhteissa,
saattaa olla välttämätöntä puhdistaa äänenvaimentaja useam-
min. Erittäin likainen äänenvaimentaja lisää polttoaineen
kulutusta.

Erittäin tomuisissa olosuhteissa käytettävät kuorma-
vaunut on parasta varustaa Fordin öljykylpy tyyppisellä
ilmanpuhdistajalla. Tiedustelkaa niitä Ford-myyjältä.
Öljykylpytyyppinen ilmanpuhdistaja

Fordin öljykylpytyyppisellä ilmanpuhdistajalla varuste-
tuissa kuormavaunuissa on öljysäiliö poistettava ja puhdis-
tettava sekä uutta öljyä lisättävä tarpeelliseen korkeuteen
asti. Pitäkää puhdistajassa aina öljyä.
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Voitelu ja hoito
Ryhmä II

Kahdesti vuodessa, mieluimmin syksyllä ja keväällä, tai
joka 8.000 km. jälkeen, on ryhmään I kuuluvien voitem- ja
hoitotöiden lisäksi suoritettava seuraavat työt:
Taka-akselin ja vaihdelaatikon voitelu

Keväisin ja syksyisin on taka-akselin voiteluaine poistet-
tava taka-akselista ja vaihdelaatikosta ja kotelo puhdistet-
tava paloöljyllä. Uutta voiteluainetta on tämän jälkeen
lisättävä kotelon öljyntäyttöaukkoon saakka. Käyttäkää
ilmasto- ja käyttöolosuhteisiin sopivia voiteluainelaatuja
(ks. kaavaa sivuilla 16 ja 17).
Etupyörät

Kaksi kertaa vuodessa tai joka 8.000 km. jälkeen -—

joka tapauksessa heti kun kuormavaunua on käytetty ilman
etupyörän sisempää napakantta — on etupyörän navat
poistettava ja laakerit janavan sisus pestävä puhtaiksi palo-
öljyllä jatäytettävä lyhytkuituisella, soodapitoisella saippua-
rasvalla, 'täydelliset napojen irroitusohjeet annetaan si-
vulla 38.
Takapyörät

Kaksi kertaa vuodessa tai joka 8.000 km. jälkeen on
takapyörän navat poistettava (ks. ohjeita sivulla 38) ja na-
pojen sisukset ja laakerit pestävä puhtaiksi paloöljyllä ja täy-
tettävä napa lyhytkuituisella soodapitoisella saippuarasvalla.
Sytytys

On syytä tarkastaa määräajoin katkojakärkien välit
sekä sytytystulpan kärkien välit ja suorittaa tarpeellinen
kärkivälien tarkistus. (Täydelliset moottorin kunnostusohjeet
annetaan sivulla 19.)
Kennosto

Pitäkää kennoston johdot ja johtojen liitokset puhtaina
jakireällä.
Kytkin

Tarkastakaa kytkinpolkimen liikuntavara ja pitäkää se
tarkistettuna. (Täydelliset ohjeet sivulla 34.)
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Voitelu- ja hoitokaava
Kuva 3

17

fvoidepuristinöijyä JOKA 500 KM, 1500 KM JA SIITÄ LÄHTIEN JOKA 1500 KM JÄLKEENRasvakuppi täytettävä

ja täyttäkää hyvälaatuisella moottori- © Poistakaa pohjasakka @ Virranjakajarasvaa nokkaliuskoihin

SS5SafcUri iB Tu\ Pffila SfUt viJ !ko;f eettia N: ° ,f (P) Lisätkää tislattua vettä /fl\ Kyllästettyä voiteluvahaa konepellin
lo.lT.rf hooV/.ivior, lämpömäärän ollessa jaatymapisteen alapuolella. MJ/ VV nauhoituksiin, ovien iskulevyihin ia

ja kaasupoljin) Käyttäkää S.A.E. viskositeettia N:o 40 lämpö- smKauumin Konmn

(E) öIfXÄ ****" °"eSSa Jaät y ma Pisteen yläpuolella. TooöTntlTstiÄ.Ä") (5) Ohutta kuivatyyppistä voiteluainetta
viskositeetti N:o 110 (90)' ta- Tarkastakaa loka 150 km iälkeen ia täyttäkää sm. « ...

° V 'en Sarano,F,m

vella, S.A.E. viskositeetti N:o larKastaKaa jOKa iou Km jaiKeen ja tayttaKaa >p. Ruiskuttakaa jousiin
160 kesällä tarpeen mukaan. f Vy (ohutta öljyä) /p\ Peskää siivilä bentsiinissä, sittenkun se

vj_y on kuiva kastakaa siivilä moottoriöljyyn
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Jarrut
Tarkastakaa jarrupolkimen liike ja suorittakaa korjaus,

jos jarrupoljin liikkuu lähemmäksi kuin kahden tuuman
etäisyydelle lattialaudasta poljinta painettaessa. (Ks. sivu 43.)

Puhdistakaa polttoainepumpun siivilä ja tyhjentäkää
sakka.

Polttoainepumppu

VAATIKAA OIKEITA

FORD-OSIA
Väärennetyt osat tulevat
ajan niittaan kalliiksi ja
saattavat aiheuttaa vau-

nullenne vakavia vaurioita.

MUISTAKAA: SINIVALKOINEN KILPI!
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Moottori
Ford-kuormavaunun 8-sylinteristä moottoria suunnitel-

taessa ja rakennettaessa on säilytetty ne aikaisempien
I ;ord-moottorien rakenneperusteet, jotka takasivat niiden
tehokkuuden, pitkän iän ja hyvän maineen.

Kuvat 4 ja5 esittävät moottorin läpileikkauksia. Moottori
on 90-asteen tyyppiä ja kampiakseli on myös 90-asteista
mallia. Kahdeksan sylinteriä ja kampikammio on valettu
yhdeksi kappaleeksi, mikä takaa vastaavien osien pysyvän
alati oikeassa suhteessa toisiinsa.

Kampiakselin kaulatappilaakerit ovat yleisesti kupari-
lyijyksi (»copper-lead») nimitettyä tyyppiä, ja ne kykenevät
hyvin kestämään erittäin korkeita kaulatappilaakerin pai-
neita ja lämpötiloja (ks. »moottorin voitelu» sivu 9).

Nokka-akselia käyttää välittömästi kampiakseliin sijoi-
tettu viistohampainen hammaspyörä tehden ketjuvälityksen
tai välipyörät tarpeettomiksi.

Virrankatkaisijaa ja-jakajaa käyttää nokka-akseli, tehden
akselit, hammaspyörät j.n.e. tarpeettomiksi, joten kulumi-
sesta aiheutuvat tarkistukset eivät tule kysymykseen.

Jotta voitaisiin ottaa huomioon kaikki seikat, jotka
voivat vaikuttaa moottorinne suorituskykyyn, on alempana
oleva koetus- ja tarkistusmenetelmä laadittu niiden oikeata
järjestystä silmällä pitäen.

Moottorin käynnin tarkistus

r\ Tarkastakaa kennoston tila ja kennoston johdot.
n Poistakaa japuhdistakaa kaikki sytytystulpat mieluimmin
D hiekkapuhalluspuhdistajalla.
£ Asettakaa sytytystulppien kärkien välit .025 tuumaisiksi.

Q Tarkastakaa kunkin sylinterin puristus puristusmittarilla.
Kaikkien sytytystulppien tulee olla irti, silloin kun tämä
puristuskoe toimitetaan, ja kaasuläpän tulee olla aivan
auki. Käyttäkää käynnistintä moottorin kiertämiseen. Mit-
taria käytettäessä kiertäkää moottoria, kunnes neula lakkaa
siirtymästä eteenpäin.

Hätätilassa tiellä, jolloin Teillä ei ole saatavissa puristus-
mittaria, voitte suorittaa väliaikaisen koetuksen kam-
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mella poistamalla sytytystulpat 5-8-3-2 ja koettelemalla
sylinterit 1-4-6-7. Poistakaa sitten sytytystulpat 1-4-6-7
ja asettakaa sytytystulpat 5-8-3-2 paikoilleen sylinterien
5-8-3-2 koettelemiseksi. Vahvistakaa havaintonne puristus-
mittarin avulla.

p Jos mittari osoittaa, että puristus vaihtelee yli 10 nau-
laa (lbs.) yhdessä tai useammissa sylintereissä, peittäkää

männän yläosa moottoriöljyllä renkaiden tiivistämiseksi ja
uudistakaa koetus. Jos mittarin osoittama luku korjaantuu
siitä, ovat renkaat syynä puristushäviöön. Jos tämä menet-
tely ei ole korjannut mittarin osoittamaa lukua, on vika
venttiileissä. Te ette voi tarkistaa moottorin käyntiä tyy-
dyttävästi puristuksen ollessa alhaisen tai epätasaisen.
p Poistakaa virranjakaja ja asettakaa katkojakärkien väli

.012"—.014" katkoj anvivun ollessa nokan korkeimmalla
kohdalla. Pitäkää huolta siitä, että sytytyssäädön lukko-
ruuvi on lukittu, silloin kun tarkastatte katkojakärkien
välejä (ks. A kuva 22). Katkojavivun jousi jännityksen
pitäisi olla 22—27 unssin välillä.

Silloin kun katkojan kärjet ovat palaneet tai pahasti
rosoiset, on parasta tarkastaa kondensaattori kiinnittäen
erityisesti huomiota maajohtoon.

Kärjet palavat tai tulevat rosoisiksi joko sentähden,
että kondensaattori on viallinen tai se ei ole maadoitettu,
kennoston kosketus on huono tai siksi, että kärkien väli on
liian lyhyt. Tarkastakaa kondensaattori aina silloin, kun
katkojakärjet ovat tulleet rosoisiksi. Älkää kuitenkaan
vaihtako kärkiä tarpeettomasti. Katkojavivun kärjet tulevat
rosoisiksi melko usein, mutta kosketusruuvin kärjet ovat siitä
huolimatta vielä käyttökelpoisia.

Väliaikaiset korjaukset matkalla, jolloin uusia kärkiä ei
ole saatavissa, voidaan suorittaa poistamalla katkoj avipu-
asennelma ja kääntämällä se toisin päin, sillä melkein jokai-
sessa tapauksessa kuopat muodostuvat »katkaisu»-puolelle,
joten kääntämällä kärjet tällä tavalla saatte jälleen aikaan
puhtaan kosketuksen »katkaisu»-puolella.

|_j Kiertäkää sytytystulpat paikoilleen ja asettakaa korkea-
jännitysjohto jen päät tulppiin kiertämättä niitä mutte-

reilla kiinni.

Q Asentakaa virranjakaja jälleen paikoilleen.
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Moottorin poikittaisleikkans
Kuva 4
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Käynnistäkää moottori. Antakaa sen käydä tyhjänä.

J Koetelkaa vuoron perään jokaista sytytystulppaa puu-
vartisella ruuvitaltalla. Jos kipinä hypähtää yli 1/i6" ruu-

vitaltalle, on tulpan vastus liian suuri, joten se on uusittava.
Koetelkaa kipinän pituutta kunkin sytytystulppalangan
sytytystulpan puoleisesta päästä. Nostakaa vain lankaa

kustakin sytytystulpasta vuoron perään, pitäen lankaa 3/s"
etäisyydellä sylinterikannesta. Kipinän pitäisi hypätä tämän
välin yli jatkuvasti. Jos tämä pitää paikkansa kaikkiin
8 johtoon nähden, jatkakaa tarkastusta »L» kohdan mukaan.

Ellette ylläolevia ohjeita noudattaen saa 3 /s" kipinää
yhdestä tai useammasta sytytystulppien johdosta, poistakaa
virranjakajan kytkentälevyt ja sivukannet (ks. kuva 23).

Sulkekaa sytytysvirta, maadoittakaa puuvartinen ruuvi-
taltta virranjakajan runkoon, pitäen ruuvitaltan kärkeä
noin 3/s" etäisyydellä pyörijän keskustaa ympäröivästä
metallinauhasta. Moottoria kierrettäessä, pitäisi kipinän
ilmaantua pyörijän ja ruuvitaltan väliin. Jos 3/s" kipinä
ilmestyy säännöllisesti, ei tarvitse enempää koetella ensiö-
virtapiiriä ja käämiä.

Jos voidaan saada ainoastaan 3/s" lyhyempi kipinä, on
vika todennäköisesti siinä, että pyörijässä, kondensaattorissa
tai käämissä oikosulku.

Kllei huomata mitään kipinää, ei ensiövirtapiiri ole ehjä
tai kondensaattorissa on oikosulku. Knsiövirtapiiristä saa-
daan selkoa tarkkaamalla kuvia 18 ja 19.

Jos pyörijästä saadaan tyydyttävä kipinä eikä sytytys-
tulpassa huomata mitään kipinää, ovat sytytystulpan johto,
kytkinlevy tai virranjakajan sivukannet lyhytsulussa, mikä
johtuu todennäköisesti siitä, että moottoria on käytetty
jonkun aikaa sytytystulppajohdon ollessa irtaantunut joko
sytytystulpasta taikka kytkinlevystä.

Viallisen osan löytämiseksi pitäkää moottoria kierret-
täessä kutakin sytytystulppajohtoa vuoron perään 3/s" päässä
sylinterikannesta. Jokainen johto, josta kipinä hypähtää
tämän 3/s" välin, on kunnossa eikä kaipaa lisätarkastusta.
Mitään johtoa, joka tässä kokeessa osoittautuu vialliseksi,
ei kuitenkaan ole hyljättävä, ennenkuin on tutkittu, onko
kytkentälevyissä ja sivukansissa vuoto, ja havaittu, ettei sel-
laista ole.
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Pysäyttäkää kone ja pankaa sytytystulppien mutterit
paikoilleen.

M Tarkistakaa tuulettimen hihna, jos se on tarpeellista.
M Tarkastakaa letkuliitokset saadaksenne selville, onko

niissä vuodon merkkejä.

Q Kiristäkää imuputkiston mutterit. Tukkikaa kaikki ilma-
vuodot imuputkistossa, tuulilasin puhdistimessa ja vir-

ranjakajan alipainejohdoissa.

P Kiristäkää sylinterikannen mutterit.

Q Poistakaa sakka polttoainepumpusta.

P Puhdistakaa polttoainepumpun siivilä.
C Puhaltakaa polttoaine johdon läpi tarkastaaksenne onko

siinä esteitä.

Tyhjentäkää kaasuttaja

M Käynnistäkää moottori. Jos polttoainepumppu antaa
bensiiniä ja moottori käynnistyy 20 sekunnissa tai

lyhemmässä ajassa, on polttoainepumppu kunnossa.
\l Antakaa moottorin käydä riittävän kauan lämmetäkseen,

ennenkuin kaasuttaja tarkistetaan.
\A/Tarkistakaa kaasuläpän säätöruuvi B—ll km. tyhjä-

käynnille tunnissa suurella vaihteella.
V Polttoaineen tyhjäkäyntisäätöventtiilit (jotka näkyvät

kuvasta 7) säätävät bensiinimäärän käyttöä varten pie-
nellä nopeudella.

Aukaisemalla venttiilin säätöruuvia saadaan väkevämpi
sekoitus. Kiertämällä sitä kiinni saadaan laihempi sekoitus.
Tarkistakaa yksi kaasuttajan puoli kerrallaan. Kääntäkää
säätöruuvia hitaasti kiinni, kunnes moottori alkaa käydä
raskaasti tai epätasaisesti; kiertäkää sitten hitaasti auki,
kunnes moottori alkaa käydä nopeasti ja tasaisesti. Vihdoin
kiertäkää ruuvia jälleen kiinni hyvin hitaasti juuri sen verran,
että moottori alkaa käydä tasaisesti tyhjäkäyntiään. Näin
menetellen saadaan sekoitus säädetyksi toiselle kaasuttajan
puolelle; menetelkää samoin kaasuttajan vastakkaiseen puo-
leen nähden.
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Tavallisesti tarkistus on oikea, kun polttoaineen tyhjä-
käyntitarkistusruuvit ovat 5/s—

3 /4 kierrosta auki.
Näiden tarkistusten jälkeen voi olla tarpeellista pienentää

moottorin nopeutta takaisin B—ll8—11 kilometriin tunnissa
kaasuläpän tarkistusruuvin avulla.
V Suorittakaa kuormavaunulla tiekoe. Jos moottori nakut-

taa kuormitettuna, säätäkää alipainejarrua juuri sen
verran, että nakutus häviää. KHei moottori nakuta, kiertä-
kää alipainejarrun säätöruuvia, kunnes moottori alkaa nakut-
taa. Säätäkää senjaikeen vain sen verran, että nakutus häviää.
Kun alipainejarrun tarkistus on täten suoritettu, voi osoittau-
tua tarpeelliseksi säätää myös alkuperäistä sytytystarkis-
tusta (virranjakajan oikea puoli, ks. »A» kuva 22) tiekokeen
osoittamalla tavalla, jotta moottori toimisi mahdollisimman
hyvin.
"7 Kuormavaunun ollessa suuressa vaihteessa, ajakaa

B—ll8—11 km. tunnissa; painakaa jarrupoljinta hitaasti,
lisätkää samalla kaasua, jotta nopeus pysyy B—ll8—11 km.
tunnissa. Lisätkää kuormitusta kunnes jokainen moottorin
isku voidaan tuntea. Jos sytytys ei toimi kunnollisesti,
voidaan se tällöin havaita. Jos edelläviitoitettua menettelyä
on tarkkaan noudatettu, on sytytyksen epäsäännöllisyyteen
todennäköisesti syynä takertunut venttiili, joka ei ollut
takerruksissa puristuskoetuksen aikana. Jos huono puristus
havaitaan vain moottorin lämpöisenä ollessa, voi se olla
merkkinä siitä, että venttiilivarren ja nostajan välinen
liikuntavara ei ole oikea.
Matkalla sattuvat viat

Olemme mikäli mahdollista ottaneet huomioon eri seikat,
jotka voisivat aikaansaada vaikeuksia moottorin käynnissä,
ja olemme suunnittelussa ottaneet huomioon häiriöitten
estämisen. Jos vika kuitenkin ilmaantuisi, on käännyttävä
valtuutetun Ford-myyjän puoleen. Ellei myyjää ole lähet-
tyvillä, on etsittävä vian syy, jolloin vika voidaan helposti
poistaa.
Moottorin toiminta tarvitsee:

Polttoainejärjestelmän, joka takaa riittävän bensiinin
ja ilman sekoituksen moottoriin.

Sytytysjärjestelmän, joka aikaansaa sytytystulpan kär-
kien välillä kipinän, jolloin kaasuseos syttyy.
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Moottorin
pitkittäisleikkaus Kuva

5
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Kaasuseoksen oikean puristuksen sylintereissä ennen
syttymistä.

Jäähdytysjärjestelmän liian kuumenemisen estämiseksi.
Voitelujärjestelmän vähentämään hankauskuumuutta ja

estämään liikkuvia osia tarttumasta toisiinsa.
Kaikki nämä järjestelmät on selostettu yksityiskohdittain

tässä kirjassa.
Vian löytämiseksi toimitaan seuraavalla tavalla:
Polttoaine

Irroittakaa polttoainepumpun jakaasuttajan välinen johto
kaasuttajasta. Jos moottorin vääntäminen käsikammen tai
käynnistinmoottorin avulla ei aiheuta bentsiinin virtaamista
tästä johdosta, ei kaasuttaja saa riittävästi polttoainetta.

Jos tämä koe osoittaa, ettei kaasuttaja saa riittävästi
polttoainetta, on polttoainepumpun siivilä (ks. kuva 6) tar-
kastettava ja puhdistettava. Ellei tämän siivilän puhdista-
minen korjaa vikaa, on polttoainepumppua ja polttoaine-
johtoa tutkittava edelleen (ks. sivu 30).
Sytytys

Jokaisessasytytystulpassa tulee syntyä kipinä jokatoisella
moottorin kierroksella, käytti moottoria käynnistinmoottori
tai käsikampi. Todetaksenne tämän koskettakaa puuvarti-
sella ruuvitaltalla sylinterikantta ja sytytystulpan mutteria
koneen käydessä. Ellei kipinää esiinny, on sytytysjärjestel-
mässä jokin vika (ks. sivu 52).
Puristus

Moottorin puristus voidaankoetella vääntämällä moottoria
käsikammen avulla. Vääntäkää moottoria hitaasti kiinnittä-
mällä huomiotanne eroavaisuuteen kunkin sylinterin puristus-
asteessa verrattuna muihin sylintereihin. Jokainen puristuk-
sessa havaittu eroavaisuus vaikuttaa moottorin toimintaan
ja on se korjattava.

Päästäksenne selville siitä, minkä sylinterin puristus on
alhainen, tulee Teidän ensin perehtyä moottorin sytytys-
järjestykseen.

V-8-moottorin sytytysjärjestys on 1-5-4-8-6-3-7-2. Oikean-
puoleisessa ryhmässä olevat sylinterit ovat numeroidut 1-2-3-4
sylinterin numero 1 ollessa edessä. Vasemmassa ryhmässä
olevat sylinterit ovat numeroidut 5-6-7-8, sylinterin numero 5
ollessa edessä. (Vasen ja oikea ovat katsottuina ajajan
istuimelta.)
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Puristusiskut voidaan eritellä koettelemalla 4 sylinteriä
kerrallaan. Tämä voidaan suorittaa poistamalla sytytys-
tulpat 5-8-3-2 koeteltaessa 1-4-6-7 puristusta. Pankaa sitten 4
sytytystulppaa jälleen paikoilleen ja poistakaa sytytys-
tulpat 1-4-6-7 sylinterejä 5-8-3-2 koetellessanne.

Eroittaaksenne renkaiden aiheuttaman puristushäviön
venttiilien puristushäviöstä, senj aikeen kun on löydetty sylin-
teri tai sylinterit, joiden puristus on alhainen, peittäkää
männän päällys koetuksen aikana öljyllä renkaitten tiivistä-
miseksi ja koetelkaa uudelleen sylinterin puristusta. Jos
puristus on vieläkin alhainen, on vika venttiileissä.

Jos puristus on korjaantunut öljyä pantaessa männän
päälle, on vika männän renkaissa.

Koneen lämpöisenä ollessa havaittu puristushäviö voi olla
merkkinä virheellisestä venttiilien liikuntavarasta venttiili-
varsien ja nostajain välillä.

Venttiilien liikuntavara on täsmällisesti järjestetty moot-
torin ollessa kylmänä jakäyttämättä tarkistusruuveja y.m.s.
siten, että se on riittävän suuri venttiilin suurimman mahdol-
lisen laajentumisenkin huomioon ottaen. Venttiileissä ja
venttiilien istukoissa käytetyt erikoiset Ford-teräslajit teke-
vät ne pystyviksi vastustamaan jatkuvansuuren nopeuden ja
raskaiden kuormien aiheuttamia korkeita lämpömääriä, syn-
nyttämättä mitään haittoja, paitsi milloin sytytys on myöhäi-
nen. Virrankatkojakärkien välit on tarkastettava määrä-
ajoin sekä uudelleen sovitettava katkojavivun kulumisen
mukaisesti.

Venttiilit

Oikea liikuntavarakaikille V-8-venttiileilleon .0125—.0135
tuumaa.

Silloin kun venttiilit kaipaavat huoltoa, viekää kuorma-
vaunu valtuutetun Ford-myyjän luokse.

Jos sallitaan moottorin käydä tyhjänä niin kauan, että
venttiilit ehtivät jäähtyä, ennenkuin sytytys suljetaan, piden-
tää se huomattavasti venttiilien ikää ajettaessa kuorma-
vaunulla jatkuvasti suurilla nopeuksilla tai raskain kuormin.
Jäähdytys ja voitelu

Jos moottori kuumenee liikaa, tarkastakaa moottorin öljyn
pinta ja vesimäärä jäähdyttäjässä ja täyttäkää kumpikin
tarpeen mukaan. Jos veden pinta on erittäin matalalla, on
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moottorin annettava jäähtyä, ennenkuin uutta vettä lisä-
tään, jottei sylinterien äkillinen supistuminen kylmän veden
vaikutuksesta vioittaisi niitä.

Ford-moottoria jäähdyttää vesi, joka kiertää sylintereitä,
räjähdyskammioita ja venttiilien istukkoja ympäröivien vesi-
vaippojen kautta. Vesi pysyy liikkeellä termosyfoonijärjes-
telmän avulla, jasen virtausta kiihdyttää kummankin sylinte-
rikannen etupuolella oleva keskipakoisvesipumppu. Nämä
pumput vetävät kuumentuneen veden moottorista ylempään
jäähdyttäjän säiliöön, josta se virtaa alaspäin lukuisten
putkien lävitse alempaan jäähdyttäjän säiliöön ja takaisin
moottorin vesivaippoihin. Jäähdyttäjän putkien ympärille
asetetut levyt poistavat tehokkaasti kuumuuden niiden
läpi kulkevasta vedestä. Kuumuus säteilee sitten näistä
ilmavirtaan, jota jäähdyttäjän taakse sijoitettu tuuletin
vetää jäähdyttäjän lävitse.

Jäähdytysjärj estelma

Veden ulostuloletkuihin on järjestetty termostaattiset
venttiilit. Nämä venttiilit estävät veden kiertokulun jääh-
dytysjärjestelmässä, kunnes moottorin lämpötilaon kohonnut
sille asteelle, jolla moottorista saadaan suurin suorituskyky
ja taloudellisuus.

Jäähdytysjärjestelmän puhdistaminen
Koko järjestelmä on silloin tällöin huuhdeltava puhtaaksi.

Sitä varten on avattava tyhjennyshanat (kunkin sylinteri-
ryhmän sivulla, edessä, veden tulokohdan takana) ja asetet-
tava letku jäähdyttäjän täyttckaulaan antamalla veden vuo-
taa jäähdyttäjän läpi noin 15 min. ajan, eli kunnes se tulee
ulos kirkkaana.

Jäähdytysjärjestelmän hoito talvella
Pakkassäällä on käytettävä jäätymistä ehkäisevää liuosta

jäähdytysjärjestelmässä estämässä veden jäätymistä.
Alkohooli, jäähdyttäjäglyseriini tai etyyliglykooli kelpaa-

vat jäätymisen estämiseen. Nämä ovat kaikki orgaanisia
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nesteitä. Nämä liuokset, kuten vesikin, ruostuttavat rauta-
osia. Tästä syystä etyyliglykooli ja muutamat kaupassa ole-
vat glyseriinit sisältävät tehokasta ruosteenestämisainetta.
Sellaiset liuokset ovat havaitut tyydyttäviksi.

Suolaliuokset, kuten kalsiumi tai magnesiumkloriidi, nat-
riumsalisyylihappo j.n.e., hunaja, glukoosi ja sokeriliuokset
sekä öljyt ovat erittäin vahingollisia, eikä niitä pitäisi koskaan
käyttää.

Ennenkuin jäätymistä estävä liuos lisätään jäähdytys-
järjestelmään, on tärkeätä, että koko järjestelmä huuhdellaan
perusteellisesti, kuten ylempänä on selostettu. Sylinteri-
kansien tiivisteiden tulee olla hyvässä kunnossa ja aina
tiukalla estääkseen liuosta vuotamasta kampikammioon, jossa
se voisi aikaansaada moottorin työskentelevien osien kiinni-
takertumista.

Haihtuminen tai häviäminen voi heikentää jäätymistä
estävää liuosta, joten sitä on tarkastettava usein, varsinkin
ankaralla säällä.

Alkohooli voi pehmittää lakkausta, siksi on tärkeätä varoa
läiskyttämästä sitä millekään kuormavaunun maalatulle
pinnalle. Jos näin sattumalta tapahtuisi, on heti huuhdeltava
pinta runsaalla vedellä.

Sopivan jäätymistä estävän liuoksen saa kaikilta valtuute-
tuilta Ford-myyjiltä, samoinkuin täydelliset ohjeet, kuinka
moniprosenttista seosta on käytettävä eri pakkasasteilla.

Tuulettimen hihnan tarkistus
Tuulettajaa, vesipumppuja ja generaattoria käyttää sama

V-muotoinen hihna. Tarkistus suoritetaan irroittamalla
generaattorin kannattimen kiristyspultti (ks. kuva 5) ja
siirtämällä generaattoria ylöspäin. Oikea tarkistus on sellai-
nen, että hihna pääsee liikkumaan 3/i"—1" kohdassa, jokaon
puolivälissä vesipumpun jakampiakselin hihnapyörän välillä.
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Polttoainejärj estelma
Bensiinimittari

Kojelaudalle asennettu hydrostaattinen bensiinimittari
osoittaa säiliössä olevan polttoaineen määrän. Mittari toimii
siten, että säiliöön upotettuun ilmakupuun suljettuun ilmaan
vaikuttaa bensiinin paine. Ollen itsesäätävä ja täysin auto-
maattinen se ei kaipaa mitään huolenpitoa, paitsi että
mittariputken liitoskohdat ovat tiiviit eikä niissä ole mitään
esteitä.

Jos nesteen taso mittarissa vaihtelee nopeuden vaihdel-
lessa, johtuu se epäilemättä johtoon tiivistyneestä vedestä,
missä tapauksessa on käännyttävä valtuutetun Ford-myyjän
puoleen.

Jos olisi välttämätöntä panna lisää nestettä mittariin,
on nestettä hankittava valtuutetulta Ford-myyjältä, koska
mittarin tarkkuus on riippuvainen käytetyn nesteen ominais-
painosta.

Polttoainepumppu
Polttoainepumppu sijaitsee moottorin päällä kaasuttajan

takana ja käyttää sitä nokka-akselissa oleva epäkesko. Se
vetää bensiinin säiliöstä jasiirtää sen kaasuttajaan. Pumppu
toimii automaattisesti eikä juuri tarvitse muuta huolenpitoa
kuin puhdistusta ja johtojen tiivistämistä.

Pumpun rakenteeseen sisältyy sakan javeden kokooja, joka
voidaan tyhjentää pumpun sivussa olevastatyhjennyshanasta.

Vika
Ellei kaasuttaja saisi riittävästi bensiiniä, on syynä

todennäköisesti jokin seuraavista seikoista:
(1) Bensiinisäiliö on tyhjä.
(2) Siivilä on likaantunut, missä tapauksessa se on

puhdistettava.
(3) Bensiinijohdossa on vuoto, joten johtoon pääsee

ilmaa. Vuoto on tietenkin korjattava, jonka jälkeenpumppu
jälleen toimii moitteettomasti. Kun moottoria kierretään
noin 20 sekuntia käynnistinmoottorilla, täyttyy pumppu
polttoaineella.
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Polttoainepumppu
Kuva 6

Ilmavuotoon on joskus syynä se, että sakkakammion
tyhjennystulppa ei ole oikein paikoillaan. Kiristäkää tyh-
jennystulppaa vian korjaamiseksi.

(4) Jos bensiiniä tulee pumpun alaosassa olevasta reiästä,
osoittaa se todennäköisesti, että pumpun kalvo on kulunut,
missä tapauksessa kääntykää Ford-myyjänne puoleen.

Kaasuttaja
Kaasuttaja on kaksoisyläimumallia, varustettuna kiih-

dytyspumpulla jakuristusläpän varaventtiilillä. Kaasuttajan
toiminta on täysin automaattinen. Kaikki tarkistukset on
tehty valmistettaessa ja pysyvät ne jatkuvasti oikeina, ellei
niitä muutella. Tyhjäkäyntitarkistus on kuitenkin uudelleen
suoritettava»sisäänajon» jaikeen määräajoin. Ford-myyj anne
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Kaasuttaja
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suorittaa tämän tarkistuksen silloin, kun palautatte kuorma-
vaununne tarkastettavaksi ensimmäisten 500 km. käytön
jälkeen.

Tarkistus
Moottorin tyhjäkäyntinopeus on säädettävä kaasuläpän

tarkistusruuvin (ks. kuva 7) avulla siten, että se vastaa B—ll8—11
kilometrin tuntinopeutta.

Tyhjäkäyntiseoksen säätö. Antakaa koneen lämmitä hy-
vin ja katsokaa, ettei imuputkistossa tai tuulilasin puhdis-
timessa tai virranjakajan alipaine johdoissa ole mitään ilma-
vuotoja. Tyhjäkäyntinopeus on säädettävä, kuten yllä on
osoitettu.

Kuvassa näkyvät polttoaineen tyhjäkäyntitarkistus-
venttiilit säätävät bensiinin määrän ajoa varten pienin
nopeuksin.

Kääntämällä tarkistusruuvit auki saadaan väkevämpi se-
koitus. Kääntämällä ne kiinni saadaan laihempi sekoitus.
Tarkistakaa yksi kaasuttajan puoli kerrallaan. Kääntäkää
venttiiliä sisään hitaasti, kunnes moottori alkaa vitkastella
tai käydä epätasaisesti; kääntäkää sitten hitaasti ulos, kunnes
moottori alkaa »pyörähdellä». Vihdoin kääntäkää tarkistus
jälleen sisään hyvin hitaasti juuri sen verran, että moottori
alkaa käydä tasaisesti tällä nopeudella. Näin menetellen
saadaan sekoitus säädetyksi toiselle kaasuttajan puolelle;
menetelkää samoin kaasuttajan vastakkaiseen puoleen
nähden.

Näiden tarkistusten jälkeen saattaa olla tarpeellista pie-
nentää moottorin nopeutta takaisin B—ll8—11 kilometriin tun-
nissa kaasuläpän tarkistusruuvin avulla (ks. kuva 7).

Ford-myyjänne tarkistaa kaasuttajanne Teille 500 km.
tarkastuksessa.
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Kytkin
Ford-kuormavaunujen kytkin on kuiva yksilevykytkin.

Kytkintä käyttää jalkapoljin. Kytkimen avulla moottorin
voima siirretään vaihdelaatikkoon tai irroitetan siitä.

Kuva 5 esittää kytkimen eri osia.

Tarkistus

Kytkimen irroitinlaakerin ja kytkinlevyn irroittajien väli
on jatkuvasti säilytettävä entisellään ja sen suuruutta osoit-
taa kytkinpolkimen liikuntavara. Kun kytkinlevyjen pinnat
kuluvat, on välttämätöntä tarkistaa tämä väli. Tarkistus on
oikea, kun kytkinpolkimen liikuntavara on yhdestä ja
yhdestäneljännesosa tuumasta yhteen tuumaan. Tämä tar-
kistus voidaan helposti suorittaapoistamalla tappi (ks. kuva 8)
ja kiertämällä kytkimen irroitintankoa. Kun tankoa kierre-
tään auki, pienenee kytkinpolkimen liikuntavara, kun sitä
kierretään kiinni, lisääntyy liikuntavara. Kun tarkistus on

suoritettu, on tappi ja sok-
kanaula varmasti pantava
paikoilleen. On syytä antaa
valtuutetun Ford-myyjän
suorittaa tämä tarkistus, sil-
loin kuin se osoittautuu
välttämättömäksi.

Väärinkäyttö

Jos ajaessa pidätte jal-
kaanne kytkinpolkimella,
aikaansaa se irroitinlaakerin
ja kytkinlevyn pintojen en-
nenaikaista kulumista jate-
kee välttämättömäksi lukui-
sat tarkistukset sekä kyt-
kinlevyn kulutuspintojenKytkinpolkimen tarkistus

Kuva 8 uusimisen.
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Voimansiirto
Ford-kuormavaunun voimansiirto on .valitsevaa liuku-

pyörätyyppiä.
Kuva 9 osoittaa kuormavaunussa käytettyä voiman-

siirtolaitetta. Osa kotelosta ja hammaspyöristä on leikattu
pois, jotta eri pyörät, laakerit y.m. näkyisivät paremmin.
Peräytysvälipyörä on piirretty puoleksi läpinäkyväksi, jotta
sen toisella puolella oleva vasta-akselin peräytyspyörä näkyisi.

Vaihdetangon ollessa neljännen nopeuden asennossa, ta-
pahtuu veto suoraan. Voima siirtyy kokonaan rulla- tai
kuulalaakereissa jokaisessa neljässä nopeudessa eteenpäin

Kytkin- ja vaihdelaatikko
Kuva 9
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ja ■— peräytysvälipyörää
lukuunottamatta — myös-
kin peräytysvaihteessa.

Vaihdetangon tulee aina
olla vapaa-asennossa moot-
toria käynnistettäessä. Ku-
va 10 esittää vaihdetangon
asentoja.

Hoito
Vaihdelaatikossaon käy-

tettävä ainoastaan neste-
mäistä hammaspyöräöljyä,
jonka pinta on pidettävä
täyttötulpan korkeudella.
Tulppa sijaitsee vaihdelaa-
tikon sivulla.

Vaihdetangon eri asennot
Kuva 10

Kytkimen irroittaminen moottoria käynnistettäessä vä-
hentää kennoston rasitusta ja helpoittaa käynnistämistä,
varsinkin kylmällä säällä.

Taka-akseli
Voimansiirto vaihdelaatikosta taka-akseliin tapahtuu kyt-

kinakselin, kahden murtonivelen ja rullalaakereille sijoitetun
vetoakselin kautta.

Kytkinakseli on suunniteltu niin, että se voidaan helposti
poistaa, jotta murtoniveliin j.n.e. voidaan päästä käsiksi
ilman, että tarvitsee irroittaa rungon muita osia. Tämä seikka
yhdessä heti vaihdelaatikon takana olevan irroitettavan
poikkituen kanssa helpoittaa voimansiirtolaitteiden ja kyt-
kimen huoltoa.

Ford-kuormavaunun akseli on täysin kuormittamatonta
tyyppiä. Näin rakennettuna kantaa kuorman akselinkotelo,
joten itse akselit vapautuvat kaikesta rasituksesta paitsi itse
voimansiirrosta (ks. kuva 11). Kaikki työntövoimat siirtyvät
kardaaniputken kautta kehykseen. Käyttämällä valmistuk-
sessa Ford-erikoiskoneita on osien tarkkuus saatu niin täs-
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Taka-akseli Kuva
11
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kiinni asianomaisella putkiavaimella ja sitten kierrettävä
malliseksi, että tarkistukset eivät ole tarpeellisia. Hammas-
pyörien ja laakerien liikuntavarat ovat pysyvästi oikeat.

Maallikon ei pidä yrittää suorittaa suurempia kuorma-
vaunun akselin korjauksia. Valtuutetut Ford-myyjät ovat
varustautuneet ja harjaantuneet tähän työhön.

Takapyörän akselit
Fordin täysin kuormittamattoman kuormavaunun taka-

akselit voidaan helposti poistaa ilman erikoistyökaluja ja
tarvitsematta poistaa takapyörien napoja: Poistamalla näky-
vissä olevat kahdeksan mutteria vaarnaruuveista, voidaan
taka-akseli irroittaa navasta lyömällä lujasti laippaan, jol-
loin kolme kartiomaista jousilaattaa irtaantuu ja akseli
voidaan poistaa.

Asentaessanne jälleen takapyörän akselia paikoilleen pitä-
kää huolta siitä, että tiiviste on sille kuuluvassa paikassa.
Asettakaa paikoilleen kolme suippenevaa kartiota ja jousi-
laatat. Vetäkää takapyörän akselin laippaa ylös kireälle
ensin näihin kolmeen kohtaan. Täten käy päinsä saada
kartiot keskittämään takapyörän akselin. Kiristäkää kaikki
takapyörän akselin laipan mutterit. Takapyörän akselin
aipan mutterien tulee olla aina kiristettyinä.

Takapyörän navan poistaminen

Takapyörän akselin tultua poistetuksi voidaan päästä
käsiksi takapyörän laakerin muttereihin. Kuormavaunun
työkaluvarusteisiin on pantu erityinen putkiavain takapyörän
laakerin mutterin poistamista ja laakerin tarkistusta varten.

Siinä on kaksi mutteria ja pidätinlaatta. Ulommaisen
mutterin tultua poistetuksi, voidaan mutterinpidin jarasvan-
pidätin vetää ulos. Pidätinlaatta on varustettu kahdella
5 /i6-tuumaisella 18-kierteisellä reijalla sen poistamisen hel-
poittamiseksi.

Pidätinlaatan tultua poistetuksi voidaan tarkistaa tai
poistaa sisempi eli tarkistusmutteri. Sitten kun navan
laakerin mutterit ovat poistetut, voidaan poistaa taka-
pyörän navat ja laakerit. Napaa ja laakereita jälleen asen-
nettaessa paikoilleen on laakerimutteri kierrettävä lujasti
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auki 1/8 kierrosta liikuntavaran aikaansaamiseksi ja lukittava
mutteri paikalleen pidättimen ja ulommaisen mutterin kanssa.

Etuakseli
Ford-kuormavaunun

etuakseli on suunniteltu si-
ten, että se takaa mahdolli-
simman suuren turvallisuu-
den ja vakavuuden kaikilla
nopeuksilla ajettaessa sekä
huonoilla että hyvillä teillä.
Akselia pitää paikoillaan V-
muotoinen tukirauta, joka
on laakeroitu rungon poik-
kitukeen. Tämä kiinnitys-
tapa pitää akselin oikeassa
asemassa jarrutankoihin,
ohjausliitoksiin ja olka-tap-
peihin nähden, kuormasta,
teiden laadusta tai kuorma-
vaunun nopeudesta riippu-
matta. Tavallisissa olosuh-
teissa on ainoa tarvittava
huolenpito voitelu ja eri oh-
jausliitosten oikea tarkistus.
Edullisinta olisi antaa täl-
laiset tarkistukset Ford-
myyjän tehtäviksi.

koeteltava, pyörivätkö pyö-
rät tasaisesti heilumatta liiaksi sivuille. Päästäksenne selville
siitä, liikkuvatko ne liiaksi sivuille, tarttukaa renkaan sivui-
hin ja ravistakaa pyörää. Älkää erehtykö luulemaan löysiä
olka-akselin holkkeja löysiksi laakereiksi. Pankaa kiila olka-
akselin ja akselin väliin tehdessänne tämän kokeen päästäk-
senne selville viasta ja korjataksenne olka-akselin hoikin
väljyyden. Jos olka-akselin holkit ovat kuluneet niin paljon,
että ne on uusittava, kääntykää Ford-myyjän puoleen.

Etuakseli
Kuva 12

Etupyörät on silloin täl-
löin nostettava koholle ja
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Etupyörän laakerin tarkistus
Jos laakerissa on liiaksi liikuntavaraa voidaan se korjata

seuraavalla tavalla:
Poistakaa navan kansi. Irroittamalla sokkanaula voi' aan

etupyörän laakerin mutteri, laakerit ja napa irroittaa tai
tarkistaa.

Asetettaessa pyörää paikoilleen tai suoritettaessa tarkis-
tusta on tarkistusmutteria kiristettävä tiukasti ja sitten
kierrettävä takaisin noin x/4kierrosta, minkä jälkeen sokka-
naula on pantava jälleen paikoilleen. Älkää koskaan käyt-
täkö vaunua ilman etupyörän navan kansia.

Pyörät
Levypyörien asennus

Hyvin tärkeätä on, että kuormavaunun pyörät asennetaan
oikein. Seuraavia ohjeita on noudatettava huolellisesti.
Napoja asennettaessa tai pyörän vaarnaruuveja tai mutte-
reita uusittaessa tulee käyttää oikeakierteisiä vaarnaruuveja-
alustan oikealle puolelle ja vasenkierteisiä vasemmalle puo-
lelle. Oikea ja vasen katsottuina ajajan istuimelta eteenpäin.
Kaikki vaarnaruuvit ja mutterit ovat varustetut selvillä
»R» ja »L» (oikea ja vasen), ja niitä on siten käytettävä.
Oikea- ja vasenkätisiä kierteitä käytetään kaikissa pyörä-
asennelmissa, jotta voitaisiin olla varmat siitä, että pyörien
mutterit pysyvät kireällä, silloin kun kuormavaunua käyte-
tään syvässä liejussa j.n.e.

Pyörien tulee olla puhtaat. Aina ennen pyörien asennusta
navalle on tutkittava, että reijat, joihin mutterin pyöristetty
pinta kiertyy, ovat vapaat liasta sekä että pyörän navan-
puoleinen sivu ja sitä vastaava navan laippa ovat puhtaat.
Sama koskee molempia kaksoistakapyörien kosketuspintoja.
Jos kosketuspinnoille jää likaa, eivät ne liity tiiviisti toisiinsa,
josta johtuu pyörän jääminen höllälle, sen holkkuminen ja
kuluminen. Tarkastakaa tätä seikkaa, erittäinkin vara-
pyöriä asennettaessa, joihin on saattanut tulla tiekuraa.
Uppokantaiset reijat on puhdistettava huolellisesti.
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Kaksoispyörät ovat kiinnitetyt kaksinkertaisilla mutte-
reilla. Sisempi on kiinnitetty välittömästi pyörän napaan
holkinmuotoisella pyörän sisemmällä mutterilla varman ajon
jarenkaiden pysyvän suuntauksen aikaansaamiseksi. Sisempi
on asennettava ja kiristettävä, ennenkuin ulompi pyörä lain-
kaan pannaan paikoilleen. Ulommainen pyörä liukuu sisä-
pyörän mutterien yli, ja ulommaiset mutterit pitävät sitä
vuorostaan paikoillaan. Etupyörää eli yksinkertaista pyörää
pitää paikoillaan yksinkertainen mutteriryhmä.

Mutterit on kiristettävä kuormavaunun pyörien ollessa
nostettuina koholle. Ulommaisen pyörän muttereita on
löyhennettävä vähintäin kaksi täyttä kierrosta haluttaessa
kiristää sisempiä muttereita. Sisempien muttereiden kiristä-
mistä ei saa laiminlyödä. Asentaessanne pyöriä tai kiris-
täessänne muttereita suorittakaa tämä työ ristiin rastiin
eikä peräkkäisessä järjestyksessä.

Käyttäkää tähän tarkoitukseen tavallista, vaunun mu-
kana seuraavaa avainta. Tämän avaimen varsi on riittävän
pitkä, joten sitä käyttämällä mutterit saadaan kiristetyiksi
kunnollisesti kiinni, käyttämättä mitään erikoista jatkovartta.

Kiristäkää kaikki pyörän mutterit ajettuanne uudella
kuormavaunulla ensimmäiset 80—160 kilometriä.
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Ohjauslaite
Ford-kuormavaunun ohjauslaite on kartiomaista kierukka-

ja sektorityyppiä, suhteessa 17: 1. Kierukka pyörii itse-
tarkistuvilla kartiomaisilla rullalaakereilla eikä tarvitse juuri
muuta hoitoa kuin ajottaista voitelua (ks. sivu 11).

Kulumisen aiheuttamia tarkistuksia voidaan suorittaa.
Näihin tarkistuksiin ei maallikon ole ryhdyttävä, vaan on
syytä kääntyä valtuutetun Ford-myyjän puoleen.

Epätäydellisesti täytetyt renkaat, väärin tarkistetut jarrut
tai väärä pyörien suuntaustai väärä laakerientarkistus vaikut-
tavat huomattavasti kuormavaunun ohjaukseen. Nämä koh-
dat pitäisi tarkastaa, ennenkuin ryhdytään mihinkään ohjaus-
laitteen tarkistukseen. Paikallinen valtuutettuFord-myyjä voi
nopeasti löytää ja korjata jokaisenohjausta häiritsevän vian.
Älkää vaarantako turvallisuuttanne epätarkoilla tarkistuksilla

Ohjauslaite
Kuva 16
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Jarrut
Jarrujärjestelmään kuuluu 4 sisältä laajenevaa jalka-

jarrua, yksi kussakin pyörässä, joitakäyttävät jarrupolkimet
sekä lisäksi kaksi seisottelujarrua, yksi kumpaisessakin taka-
pyörässä, joita käyttää käsi jarrutanko.

Käsi jarrujärjestelmä on riippumaton jalkajarruista.
Jarrut ovat mekaanista mallia, ja niiden yksinkertainen

rakenne takaa varman ja tehokkaan toiminnan kaikissa
olosuhteissa.

Jarrujen tarkistaminen
Ennen jarrujen tarkistamista on renkaiden ilmanpaine

tarkastettava ja tehtävä yhtäläiseksi.
Jarrut voidaan parhaiten tarkastaa ajokokeissa. Kun

renkaat ovat varustetut sopivalla ilmanpaineella ja ajokoe
osoittaa, että jarrutoiminta ei ole yhdenmukainen eri pyörissä
tai että jarrupoljin liikkuu lähemmäksi kuin kahden tuuman
etäisyydelle lattialaudasta, on jarrut tarkistettava. Val-
tuutetut Ford-myyjät suorittavat tämän tarkistuksen täs-
mällisesti, nopeasti ja huokealla hinnalla.

Älkää vaarantako turvallisuuttanne epätarkoilla tar-
kistuksilla.

Tarkistaminen tapahtuu kiertämällä kiinni kussakin pyö-
rässä oleva tarkistusruuvi. (Ks. kuvia 11 ja 12). Pykälä tai
pari riittää tavallisesti. Nostakaa aina pyörä maasta nähdäk-
senne, etteivät jarrut laahaa tämän tarkistuksen jälkeen.
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Sähköjärj estelma
Ford-sähköjärjestelmään kuuluu 6-volttinen, 90-amperi-

tuntinen, 17-levyinen kennosto, joka on suunniteltu ja
rakennettu Ford-vaunun vaatimuksia silmälläpitäen.

Kennoston hoito

Joka toinen viikko on kennoston neste tarkastettava,
jotta nähtäisiin, ulottuuko se oikealle korkeudelle. Liuosta
(elektrolyyttiä) tulee olla niin paljon, että se ulottuu täyttö-
putkien alareunaan. Jos se on tämän kohdan alapuolella, on
tislattua vettä lisättävä, kunnes nesteen pinta saavuttaa
oikean korkeutensa. Kennostoon käytettävä vesi on säily-
tettävä puhtaissa, peitetyissä lasi-, porsliini-, kumi- tai lyijy-
astioissa. Kylmällä ilmalla on lisättävä vettä vasta vähää
ennen, kuin moottori pannaan käyntiin, jottalataus sekoittaisi
veden ja liuoksen ja estäisi jäätymisen. Kennostoa pääsee
helposti käsittelemään poistamalla pieni levy, joka on per-
mantolaudassa ajajan istuimen edessä.

Jotta kennosto voitaisiin poistaa kuormavaunusta, on
välttämätöntä irroittaa lattialauta. Kun kennosto asetetaan
takaisin vaunuun, on pidettävä huoli siitä, että sen POSI-
TIIVINEN napa maadoitetaan, kuten kuva 18 osoittaa.

Höllät tai vikaantuneet johdot lisäävät virran vastusta,
kohottaen generaattorin volttimäärän, kunnes jännityksen
säätäjä aukenee estäen generaattoria lataamasta täysin ken-
nostoa (ks. myös »Jännityksen säätäjä», sivu 46).

Pitäkää kennoston täyttötulpat ja johdon päät kireällä
ja kennoston kansi puhtaana. Jos ulkopuolella on jotakin
nestettä, on se pyyhittävä ammoniakkiin kastetulla rievulla.
Vaseliinikerros suojelee johdon päitä syöpymiseltä. On erit-
täin tärkeätä, että kennosto on aina lujasti kiinnitetty kan-
nattimeen. Jos kannattimet höltyvät, liikkuu kennosto edes-
takaisin, mistä johtuu johtojen höltyminen, kennojen särky-
minen ja muita vikoja. Kun korjaukset ovat välttämättömiä
tai kun auto on pantava talvikorjuuseen, on kennosto vietävä
valtuutetulle Ford-myyjälle säilytettäväksi. Älkää jättäkö
kennostoa kokemattomien huostaan.
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V-8

sähköjärjestelmäKuva
18
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Generaattori
Generaattori on kiinnitetty koneen yläpuolelle, sen etu-

päähän, ja se on varustettu jännityksen säätäjällä, joka
pienentää latausvirran vahvuutta silloin, kun kennosto tulee
täysin ladatuksi tai silloin kun generaattorin jännitys tulee
jostain muusta syystä niin korkeaksi, että se vahingoittaa
generaattoria, hehkulammpuja y.m.

on sovitettava kunkin omistajan yksilöllisiä
tarpeita silmälläpitäen. Esim. omistajan, joka tekee pitkiä
päivämatkoja, on parasta pitää latausvirtaa alhaisempana
kuin omistajan, joka tekee lukuisia pysähdyksiä tai käyttää
valojaan tai sähkövarusteitaan jatkuvasti.

Generaattorin soveliain latausteho on sen pienin mah-
dollinen latausteho, jolla se pitää kennoston täysin ladattuna.
Vaatikaa Ford-myyjää huolellisesti tarkistamaan tämä seikka.

Generaattorin lataustehon lisääminen tai vähentäminen.
Kun generaattorin lataustehoa on lisättävä tai vähennet-

tävä, poistetaan generaattorin kansi ja siirretään kolmatta
harjaa (näkyy kuvasta 5). Kun lataustehoa on lisättävä,
siirretään kolmatta harjaa pyörimissuuntaan, ja kun sitä on
vähennettävä, siirretään harjaa päinvastaiseen suuntaan.
Generaattorin latausmäärä selviää kojetaulussa olevasta
amperimittarista. Katsokaa, että jännityksen säätäjän kärjet
ovat suljetut. Suljettua asentoa osoittaa varustelaudan
amperimittari, mikä näyttää latausta, silloin kun moottorin
nopeutta lisätään tyhjäkäynnin yli, jos jännityksen säätäjän
kärjet ovat suljetut.

Jännityksen säätäjä
Ford-kuormavaunussa oleva jännityksensäätäjä vähentää

itsetoimivasti lataustehoa, silloin kun generaattorin jännitys
saavuttaa noin 8 1/2 volttia. Generaattorin jännitys lisään-
tyy itsetoimivasti voittaakseen sen latausmäärään kohdis-
tuvan vastuksen, joten kennoston latauksen ollessa alhaisen
vastus on mitätön ja generaattorin jännitys vastaavasti
alhainen.

Kennoston tullessa täysin ladatuksi nousee kennoston
jännitys volteissa, ja generaattorin jännitys volteissakasvaa



KÄSIKIRJA 47

oi
>

a
cö

M
fl

"£>
44
ö
CJ oi
'o §
£«
_o
=0°
44
43
:a)
en
00



48 FORD-KUORMAVAUNUN

vastaavasti. Kun generaattorin jännitys on lisääntynyt
lähes 872 volttiin, aukenevat jännityksen säätäjän kärjet.

Nämä kärjet jäävät auki, kunnes itsetoimivan virran-
katkojan (releen) kärjet aukenevat myös katkaisten virta-
piirin jännityksensäätäjään. Niinpäkäytännössä huomataan-
kin, että ajettaessa jatkuvasti pysähtymättä tai hiljentämättä
moottoria tyhjäkäynnille generaattori lakkaa lataamasta,
silloin kun kennosto tulee täyteen, eikä lataa uudelleen, ennen-
kuin moottorin käyntiä on vähennetty riittävästi, jotta itse-
toimivan virrankatkojan kärjet pääsevät aukenemaan, jol-
loin virtapiiri releen korkeavastustien kautta katkeaisi ja
kärjet palaisivat suljettuun asentoon.

Niinpä huomataan, että käynnistettäessä jälleen, kuten
esim. liikennevalon takia tehdystä pysähdyksestä, generaat-
tori alkaa ladata uudelleen ja jatkaa lataamista, kunnes se
on korvannut sen sähkövoiman kennostossa, joka on tullut
käytetyksi siitä lähtien, kuin jännityksen säätäjän kärjet
aukenivat viimeksi.

Käynnistinmoottori
Käynnistinmoottori on asennettu koneen oikealle puolelle.

Se ei vaadi osakseen muuta huolenpitoa kuin sen, että
johdot pidetään puhtaina ja kireinä.
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Valot
Valokatkaisija sijaitsee

ohj ausputken päässä ohjaus-
pyörän keskellä. Kun valo-
katkaisija osoittaa suoraan
alaspäin, ovat valot sam-
muksissa. Kun siirretään
vartta oikealle tai vasem-
malle sulkeutuvat eri virta-
piirit (ks. kuva 20). Täl-
lä katkaisijalla säädetään
myöskin kojelaudan lampun
ja takalampun virtapiirit. Merkinantotorven kosketin ja

valokatkaisija

Valosulake Kuva 20

Elleivät lamput syty, silloin kun katkaisija on pantu
johonkin »on»-asentoon, tutkikaa kojelaudan edesssä konesei-
nämän takana olevaa sulaketta. Jos sulake on palanut, on,
ennenkuin se korvataan toisella sulakkeella, tarkastettava,
eri johtoliitoksia.

Etuvalojen kunnossapito
Kun kuormavaunu toimitetaan, ovat etulyhtyjen poltto-

pisteet oikein määrätyt jaasetellut, jatäyttävät ne asetukset.
Valojen polttopisteen tarkistus on etukäteen suoritettu

kaikissa Ford-etuvaloissa, joten ne eivät kaipaa mitään
huomiota. Polttopiste pysyy paikoillaan, niin kauan kuin
käytetään oikein valmistettuja lamppuja.

Siinä tapauksessa, että lamppujen suuntaus häiriintyy,
ovat ne viipymättä uudelleen suunnattavat. Ford-myyjillä
on tähän tarvittavat varusteet.

Asettakaa kuormavaunu seisomaan tasaiselle pinnalle
valkean seinän eteen, joka on 7,5 m (25 jalan) päässä etu-
valoista, kuten kuva 21 osoittaa. Kuormavaunun keskiviivan
tulee olla 90 asteen (suorassa) kulmassa seinästä. Tämän

Etuvalojen polttopisteen suuntaus
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seinän tulee olla puolipimeässä taikka tarpeeksi suojattuna
suoraan lankeavalta valolta, jotta valokohdat näkyisivät
selvästi. Seinä on merkittävä mustilla viivoilla seuraavasti:

Suuntaamalla taka-ikkunan keskipisteen läpi muodosta-
kaa kohtisuora viiva seinälle jäähdyttäjän tulpan kanssa,
kuten kuva 21 osoittaa (ks. vaunun keskiviivaa).

Maalatkaa kaksi pystysuoraa viivaa lisäksi seinälle. Nämä
viivat esittävät molempien etulyhtyjen keskiviivoja, ja niiden
tulee olla tarkalleen 31 tuumaatoisistaan kumpaisenkin ollessa
15 x/2 tuumaa viivasta, joka esittää vaunun keskiviivaa
(ks. kuva 21).

Maalatkaa vaakasuora viiva seinälle, kuten kuva 21
osoittaa, samalle korkeudelle kuin etulyhtyjen keskiviiva.

Etuvalot suunnataan liikuttamalla lyhtyjä, senjaikeen
kuin kannattimen pohjassa olevaa mutteria on jonkin
verran hellitetty.

Kumpaisenkin etulyhdyn valoläikän tulee kohdistua suo-
raan eteenpäin, t.s. valosoikioiden keskipisteiden tulee olla
31 tuuman etäisyydellä toisistaan.

Lyhdyt on aseteltava niin, että kirkkaiden kohtien ylä-
osa tulee olemaan vaakasuoralla viivalla seinällä.

Oikea etulamppu
oikein suunnattuna

Molemmat etulamput
oikein suunnattuina

Kuva 21
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Moottorin sytytys
Kennostosta saadaan sylinterien kaasuseoksen sytyttämi-

seen tarvittava sähkövirta. Induktiokäämi muuntaa matala-
jännitevirran korkeajännitevirraksi, jolla on riittävä jännite
kipinän synnyttämiseen sytytystulppien kärkien välille.
Virrankatkojan kärjet keskeyttävät matalajännitevirran sään-
nöllisin väliajoin, samalla kun virranjakajan pyörijä jakaa
korkeajännitevirran kuhunkin oikeassa
syty tvs jär jestyksessä.

Virranjakaja ja virrankatkoja

Ford V-8-kuormavaunun virranjakaja sijaitsee moottorin
etupuolella, ja sitä käyttää välittömästi nokka-akseli, joten
monet osat ovat tarpeettomia.

Keskipakoissäätäjän painojen jouset säätävät sytytyksen
automaattisesti myöhäisemmäksi vaunua käyntiinpantaessa.
Tämä keskipakoissäätäjä tekee sytytyksen automaattisesti
aikaisemmaksi oikeassa suhteessa moottorin nopeuden suure-
nemiseen.

Alipainejarru säätää sytytyksen automaattisesti myöhäi-
semmäksi kuormituksen mukaan.

Alipainejarru

Imujarrun muodostaa mäntä, jota säädettävä jousipainaa
säätäjän levyn jarrutuspintaa vasten. Koska räjähdyksen
nopeus riippuu puristussuhteestä, ei myöhäisemmän syty-
tyksen tarve suurempaa kiihtyväisyyttä tai voimaa varten
ole yksinomaan riippuvainen moottorin nopeudesta.

Sytytystulpat

Niillä sytytystulpilla, joilla Ford-moottorit ovat varus-
tetut tehtaalta lähtiessään, saavutetaan parhaimmat tulokset.
Erikoisia »kylmiä» (»cold») tulppia tavallisuudesta poikkeavaan
kovaan liikenteeseen on saatavissa Ford-myyjiltä. Kärkien
välin pitää olla .025 tuumaa korkeinta tehoa varten.
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Virranjakajan tarkistus
Ford 8-sylinteristen kuormavaunujen erittäin tehokasta

sytytysjärjestelmää' tulee ainoastaan kouluutettujen Ford-
mekaanikkojen tarkistaa. Mikään muu seikka ei vaikuta
kuormavaunun toimintaan yhtä ratkaisevasti kuin väärin
tarkistettu sytytys, joka aikaansaa huonon suorituskyvyn,
suuren polttoaineen kulutuksen ja moottorin liikakuume-
nemisen.

Häiriöt
Paras varmuus tiellä sattuvia vikoja vastaan on antaa

jonkun valtuutetun Ford-myyjän tarkastaa määräajoin
sytyty s jär jestelmä.

Jos kuitenkin sattuisi häiriöitä, jotka sivulla 28 selostetun
tutkimuksen perusteella on huomattu johtuviksi sytytys-
viasta ja jos valtuutettua Ford-myyjää ei ole lähettyvillä,
voidaan vika korjata seuraavalla tavalla:

(1) Irroittakaa induktiokäämin mutterista punainen johto
(ks. kuva 22).

(2) Kääntäkää sytytyskatkaisija »on» asentoon.
(3) Koskettakaa irroitetulla johdolla sylinteriä. Ellei

kipinää synny käyttäen kuvia 18 ja 19 ohjeenanne, tarkas-
takaa jokainen johto ja yhdyskohta löytääksenne vian.

(4) Jos kipinä syntyy, kun sytytyskatkaisijan ja induktio-
käämin välinen johtoon maadoitettu sylinteriin, eikä mitään
kipinää huomata tulpissa, kuten sivulla 22 on mainittu, pois-
takaa virranjakajan sivukannet ja kytkentälevyt ja tarkas-
takaa katkojakärjet (ks. sivu 22). Jos kärjet ovat kuluneet,
rosoiset tai palaneet, tulee katkojakärjet ja kondensaattori
korvata uusilla (pahasti palaneet katkojakärjet ovat tavalli-
sesti merkkinä siitä, että kondensaattorissa on vika tai
kennoston johdot ovat huonosti). Jos kärkien väli on väärin
tarkistettu, sovittakaa väli .012—.014 tuumaksi, kun katkoja-
vipu on nokan ylimmällä kohdalla. Antakaa valtuutetun
Ford-myyjän tarkastaa työnne.

(5) Ellei vika ole korjautunut, irroittakaa virranjakajan
kytkinlevyt ja sivukannet. Kääntäkää kiinni syty tyskatkaisij a.
Maadoittakaa puuvartinen ruuvitaltta virranjakajan runkoon
pitäen ruuvitaltan terää noin 3 /8 tuuman etäisyydessä pyöri-
jän keskustaa ympäröivästä metallinauhasta (ks. kuva 23).
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Virrankatkoja ja kela

53



54 FORD-KUORMAVAUNUN

Kun moottoria väännetään, pitäisi kipinän syntyä pyö-
rijän ja ruuvitaltan välillä. Jos 3 /s tuuman kipinä syntyy
säännöllisesti, voidaan ensiövirtapiirin jakäämin muutkoette-
lut jättää sikseen.

josvoidaan saada ainoastaan 3 /s tuumaa pienempi kipinä,
on vika todennäköisesti siinä, että pyörijä, kondensaattori
tai käämi ovat lyhytsulussa.

Ellei mitään kipinää huomata, ei ensiövirtapiiri ole
täydellinen jossain kohdassa virranjakajan piirissä. Virran-
jakajassa olevasta ensiövirtapiiristä päästään selville tar-
kastamalla kuvaa 22.

Jos pyörijässä saadaan tyydyttävä kipinä eikä mitään
kipinää huomata sytytystulpissa, sytytystulpan johdot,
kytkentälevyt tai virranjakajan sivukannet ovat lyhytsulussa,
mikä johtuu todennäköisesti siitä, että moottoria on käytetty
jonkin aikaa jonkin sytytystulpan johdoista ollessa irrallaan
joko sytytystulpasta tai kytkinlevystä. Löytääksenne vial-
lisen osan menetelkää seuraavasti: konetta väännettäessä
pitäkää vuoron perään kutakin sytytystulpan johtoa(sytytys-
tulpan puoleista päätä) 3/s tuuman etäisyydessä sylinterikan-
nesta. Jokainen johto, josta tulee kipinä tälle 3 /s tuuman
välille, kelpaa ja voidaan jättää pois lisäkoetuksista. Mitään
johtoja, jotka eivät vastaa myönteisesti tähän koetukseen,
ei saa jättää sikseen, ennenkuin kytkentälevyt ja sivukannet
ovat tutkitut vuodon toteamiseksi eikä sitä ole voitu todeta.

(6) Tarkastakaa sytytystulppien kärkien väli. Puhdista-
kaa tulpat ja sovittakaa väli 0.025 tuumaksi.

Sytytyksen tarkistus

Alipainejarrun tarkistusruuvi (ks. kuva 22) on väline,
jotavoidaan käyttää sytytyksen tarkistamiseksi vastaamaan
käytettävän polttoaineen laadun asettamia vaatimuksia ja
sitä liikennelaatua, jossa kuormavaunua käytetään.

Tarkistus erikoispolttoaineelle saadaan seuraavasti:
Kiertäkää tarkistusruuvia ulos, kunnes moottori »nakut-

taa» kuormituksen alaisena. Kiertäkää sitten tarkistusruuvia
sisään juuri sen verran, että nakutus häviää. Kiristäkää tar-
kistusruuvin lukkomutteria tarkistuksen säilyttämiseksi.
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Virranjakajan poikkileikkaus
Kuva '21!
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Ford 4-sylinterinen kuormavaunu
Edellisillä sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeet Ford V-8-

kuormavaunun käytöstä ja hoidosta. Nämä ohjeet kokonai-
suutena katsottuna koskevat myös 4-sylinterisellä moottorilla
varustettuja Ford-kuormavaunuja. 4-sylinterisille kuorma-
vaunuille ovat vain muutamat eriävät ohjeet tarpeellisia.

Sekä V-8- että 4-sylinterisiä kuormavaunuj a koskevien
yhteisten ohjeitten toistamisen välttämiseksi on seuraavassa
ainoastaan sellaisia 4-sylinteristen kuormavaunuj en ohjeita,
jotka eroavat aikaisemmin tämän kirjan ensimmäisessä osassa
annetuista ohjeista.

4-sylinterisen moottorin käynnistys
Käynnistettäessä 4-sylinteristä moottoria, sen jälkeenkun

sytytyskatkaisija on käännetty päälle, on tarpeellista:
(1) Vetää ulos kuristusventtiilin nappula noin 1/2 tuumaa

tai kunnes kaasupoljin liikkuu hitaasti alaspäin.
Kiertäkää kylmällä säällä kuristusnappulaa täyden kier-

roksen verran vastapäiväiseen suuntaan. (Kiertäkää se
takaisin niin pitkälle, kuin se menee, heti kun moottori on
lämminnyt.) (Älkää milloinkaan käyttäkö moottoria tämän
tarkistuksen ollessa auki, sitten kun moottori on lämmennyt.)

(2) Vetäkää ulos kuristusläpän nappula, pitämällä sitä
ulkona, sillä aikaa kuin Te —

(3) painatte käynnistinnappulaa.
(4) Heti kun moottori alkaa käydä päästäkää sekä

käynnistin- että kuristusläpän nappula (jouset palauttavat
nämä molemmat normaaliasentoon). (Käynnistin vääntää
moottoria helpommin, jos kytkin on irroitettu.)

(5) Painakaa kaasunsäätönappula (»Throttle») sisään.
(Tämä hiljentää moottorin tyhjäkäyntinopeuteen.)

4-sylinterisen moottorin mitat
Sylinterin läpimitta 3 7/s tuumaa.
Iskun pituus 4 1/i tuumaa.
Jarrutettuja hevosvoimia 50.
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus 14 ltr.
Sytytystulppien kärkiväli .030 tuumaa.
Virtapiirin katkaisijan kärkiväli .018—0.22 tuumaa.
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Syttymisjärj estys 1-2-4-3
Poistoventtiilin liikunta-
vara .020—.022 tuumaa

Imuventtiilin liikuntava-
ra .010—.013 tuumaa

4-sylinterisen moottorin
tuulettimen hihnan tar-
kistus.

Sekä tuuletinta että ve-
sipumppua käyttää sama
akseli, jota »V»-muotoinen
hihna pyörittää. Tarkistus
tehdään helposti irroitta-

Vesipumpun tiivistemutterin tarkistus
Kuva 25

Malla generaattorin kannattimen ja moottorin ruuvi ja siir-
tämällä generaattoria itseenne päin. Älkää kiristäkö hihnaa
enemmän kuin on välttämätöntä luistamisen ehkäisemiseksi.

4-sylinterisen moottorin vesipumpun tiivistemutteri.
Tiivistettä käytetään vedenpitävän liitoksen muodostami-

seksi vesipumpun akselin ympärille. Jos syntyy vuoto, voi-
delkaa vesipumpun akselia vesipumpun voitelupidikkeen
kautta, kiristäkää sitten tiivistemutteri. Tähän tarkoitukseen
käytetään ruuvitalttaa, kuten kuva 25 osoittaa. Älkää
kiristäkö mutteria enemmän kuin on tarpeen vuodon lopet-
tamiseksi.

4-sylinterisen moottorin kaasuttaja
Ford 4-sylinterisessä moottorissa käytetty kaasuttaja toi-

mii täysin automaattisesti ja takaa oikein tasoitetun sekoi-
tuksen ilmaa ja polttoainetta kaikilla nopeuksilla. Tämä
on saavutettu käyttämällä sarjaa suutimia, jotka vaikut-
tavat eri nopeuksilla.

lukuunottamatta neulaventtiiliä ja tyhjäkäyntitarkis-
tusta, kaikki kaasuttajan tarkistukset ovat kiinteitä, joten
ainoa seikka, mikä voi vaikuttaa kaasuttajaan olisi lian tai
veden pääseminen siihen. Puhdistamalla se silloin tällöin
voidaan olla varmoja siitä, että kuormavaunun käyttö
voi tapahtua keskeytyksittä.' Kun haluatte puhdistaa kaa-
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suttajan, poistakaa sen pohjassa oleva tyhjennystulppa ja
tyhjentäkää muutaman sekunnin ajan.

Kaasusekoituksen säätö
Vetämällä ulos kuristusläpän nappula (joka sijaitsee koje-

laudalla) sulkeutuu kuristusventtiili kaasuttajassa päästäen
runsaan kaasuseoksen sylintereihin käynnistystä varten kyl-
mällä säällä. Kun nappula päästetään irti, palaa se jousen
vaikutuksesta normaaliasentoon.

Tämä nappula on myöskin kaasuttajan neulaventtiilin
tarkistin. Kiertämällä nappulaa vastapäivään tulee poltto-
aineen ja ilman sekoitus rikkaammaksi. Venttiili on kier-
rettävä takaisin (myötäpäivään), heti kun moottori tulee
lämpöiseksi. Moottoria ei saa milloinkaan käyttää tämän
tarkistuksen ollessa auki.

Kaasuttajan tarkistimen kiertäminen liian pitkälle vasem-
malle aikaansaa »rikkaan sekoituksen». Sellaisessa seoksessa
on liian paljon bensiiniä, ja sitä on käytettävä ainoastaan
käynnistämiseen ja lämmittämiseen. Jos annetaan moottorin
käydä liian rikkaalla sekoituksella, syntyy liian paljon hiiltä
ja liikakuumenemista, jotapaitsi se tuhlaa polttoainetta.

Tyhjäkäyntisäädön asettelu
Kun kone on lämminnyt, painakaa kojelaudan kaasun-

säätönappula sisään. Säätäkää kaasuläpän tarkistus-
ruuvi niin, että moottori käy riittävän nopeasti seisah-
tumatta. Kiertäkää sen jälkeen tyhjäkäynnin ilmansäätö-
ruuvia kiinni tai auki, kunnes moottori käy tasaisesti tai
hypähtelemättä. (Tavallisesti 1 1/4-—1 3 /4 kierrosta auki on
oikein.) Kiertäkää sitten hitaasti kiinni kaasuläpän tarkistus-
ruuvia, kunnes moottori saa hiukan lisänopeutta.
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4-sylinterisen sytytysjärjestelmä
4-sylinterisen moottorin sytytyshäiriön syyn poistaminen

(1) Irroittakaa musta-sinijuovainen johto virranjakajasta.
(2) Kääntäkää sytytyskatkaisija »ON» asentoon.
(3) Koskettakaa irroitetulla johdolla sylinteriä. Ellei

kipinää synny käyttäen kuvaa 29 ohjeenanne, tarkastakaa
jokainen johto jayhdistin taaksepäin kennoston läpikennos-
ton maadoitukseen asti virtapiirissä olevan vian löytämiseksi.

(4) Jos kipinä syntyy, kun sytytyskatkaisijan ja käämin
välinen johto on maatettu sylinteriin, katsokaa että käämin
javirranjakajan (paksu kumipäällysteinen) johtomuodostavat
hyvän kosketuksen molemmissa päissä. Jos kosketus on
hyvä, poistakaa virranjakajan kansi ja tutkikaa katkoja-
kärkiä (ks. kuva 27). Jos kärjet ovat kuluneet, rosoiset tai
palaneet, on katkojakärjet ja kondensaattori korvattava
toisilla (pahasti palaneet kärjet johtuvat tavallisesti vialli-
sesta kondensaattorista tai huonoista kennoston johdoista)
tai jos kärkien väli on väärin aseteltu, sovittakaa väli .018—

.022 tuumaksi, kun katkojavipu on nokan ylimmällä koh-
dalla. Antakaa valtuutetun Ford-myyjän tarkastaa työnne
niin pian kuin mahdollista.

(5) Tarkastakaa sytytystulppien kärkien väli. Puhdista-
kaa ja sovittakaa väli .030 tuumaksi.

4-sylint. moottorin virrankatkaisija
Kuva 27
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4-sylinterisen moottorin virranjakaja ja -katkaisija.
Ford 4-sylinterisen moottorin virranjakaja sijaitsee moot-

torin yläosan oikealla puolella.
Keskipakoissäätäjän painojen jouset säätävät sytytyksen

automaattisesti myöhäisemmäksi vaunua' käyntiinpantaessa.
Tämä keskipakoissäätäj a tekee sytytyksen automaattisesti
aikaisemmaksi oikeassa suhteessa moottorin nopeuden suu-
renemiseen.

4-sylinterisen moottorin sytytyssäädön tarkistus
Vaunu on varustettu välineillä sytytyssäädön tarkis-

tamiseksi silmälläpitäen käytettävän polttoaineen laadun
vaatimuksia sekä liikennekäytön laatua (ks. »A», kuva 28).

4-sylinterisen moottorin sytytys tehdään aikaisemmaksi
siirtämällä kipinävälin säätövartta (ks. »A», kuva 28) vasem-
malle (kiristäkää lukkoruuvi varmistukseksi tämän säädön
jälkeen)

4-sylinterisen virranjakaja takaa
Kuva 28
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