
Ai, ai, ei tässä enään lääkkeetkään auta!
On jo liian paljon huonoiksi kuluneita osia—!

Varmastikaan ei tämän vaunun omis
taja ole ollut tietoinen siitä, että kotimai

sia, hyviksi tunnustettuja

£-
valmisteisiä auto-osia ja -varusteita on saa
tavissa myös tähänkin autoon — — —

~AT A*'-valmisteisia auto-osia ja -varusteita
myyvät useat autoliikkeet ja -korjaamot.

VALMISTAJA:

ab.
Tampere, Sorink. I. AUTO-OSIEN ERIKOISTEHDAS Puh. 2981-2985.
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JL ämän esittelyvihkosen tarkoituksena

on esitellä Teille suppeasti kotimaisen

~ATA"-autoteollisuuden valmisteita,

voidaksenne taas omasta puolestanne
ilmoittaa naapurillenne, mistä hänkin

voi hankkia itselleen hyviksi tunnustet-

tuja ~ATA"-merkkisiä autovaraosia ja

-varusteita, joita nykyisin jo myydään
ja käytetään kautta koko Suomen.

VALMISTAJA.
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Vaikka olisi kaksi samannäköistä akselia,
voi niiden kestävyydellä olla kuitenkin hyvin huomattava ero, sillä
toisen akselin aine saattaa kestää ainoastaan 50—60 kg./mm2

, kun
taasen toisen kestää 90 kg./mm 2

, ja siitä ylikin. Tämä aineen parem-
muus on TEIDÄNKIN otettava huomioon hankkiessanne uusia akse-
leita autoonne, sillä onhan luonnollista, että paremmasta aineesta val-
mistettu akseli kestää myös suurempia rasituksia ja kuormituksia.

»ATA»-AKSKIvKIHIN voitte aina luottaa, sillä ne ovat valmistetut
parhaista sitkeäksikarkaistuista krominikkeliteräksistä, jotka kestävät
suurimpiakin rasituksia, joita autoakseleihin voi kohdistua.

Kun siis ensi kerralla tarvitsette autoonne akselin, niin muistakaa
silloin, että sen pitää olla »ATA»-valmistetta. Tunnusmerkkinä tulee
akseleissa aina olla -merkki.

Toimitus: Yleisimmin käytettyjen autojen akseleita varastosta,
toisia toimituksella tehtaasta.
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KUULAPULTTEJA
FORD A.- ja AA.-

MALLEJA VARTEN.

FORD osia N:o A-3130 B. ja N:o A-3131 B.

ei enää tarvitse kokonaisuudessaan uusia, sillä nyt on niihin saatavissa
erikseen kuulapultteja, kuten allaolevasta selviää:

(Katso kuvaa.)

Kulunut kuulapuitti (2) poistetaan osasta (1), pultin kohta tasoi-
tetaan ja siihen porataan 14 m/m:n reikä (3), joka alaosastaan sen-
kataan, jonka jälkeen siihen asetetaan ja niitataan uusi »ATA»-
kuulapultti (4).

★

rx -OSIA
KAIKKIIN-

P**P*> AUTOIHIN
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Å-KUNINGASPULTTEJA

Kuningaspulttien valmistuksessa on huomio kiinnitettävä myöskin
raaka-aineen oikeaan valintaan, sillä pultteihin täytyy saada muo-
dostumaan lasikova pinta ja kuitenkin tulee sisustan samanaikaisesti
jäädä sitkeäksi, mikä estää pultin äkkinäisen katkeamisen. Nämä
ja muutkin erikoisseikat ovat tarkoin huomioidut kaikissa »ATA»-
valmisteisissa pulteissa, joten ne ovat korkeinta luokkaa halvoista
hinnoistaan huolimatta.

-ku ulapultteja

Toimitus: Kuningas- ja kuulapultteja varastosta, jousi- y. m. pult-
teja toimituksella tehtaasta.
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Jnjk KAKSOISVETO-
HAMMASPYÖRIÄ

Ette koskaan joudu pulaan
auto-osienne suhteen, sillä

osia toi-
mitetaan kaikkiin erimerkki-

siin autoihin.
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MAS PYÖRÄT

ovat valmistetut kestämään suuriakin rasituksia, minkä takia ne
ovat saaneet suurta suosiota osakseen. Tutustukaa Tekin »ATA»-
valmisteisiin, ja käyttäessänne niitä tulette olemaan niihin varmasti
tyytyväinen!

To i m itua: Tehtaalta lyhyin toimitusajoin.
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Jakopään massapyöriä.

\ Tasauspyörästön ristikkotappeja.

Kytkinlevyjen koteloita.
Toimitus: Tehtaalta.
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4i^-JOUSIPIDIKE

(Patenttihakemuksella suojattu)

Jousipidikkeitä (henkseleitä) on markkinoilla monta eri lajia, ja
niistä on nykyisin eniten käytännössä n.k. »TRYON»-jousipidike, joka
on useimmissa amerikkalaisissa autoissa standard-varusteena.

»ATA»-jousipidike on paljonparannettu malli »TRYON»-pidikkeestä,
mikä selviää ylläolevasta kuvastakin, ja voidaan se sijoittaa ilman
erikoissovitusta »TRYON»-pidikkeen tilalle, sekä pienin muutoksin
tavallisenkin jousipidikkeen tilalle.

»ATA»-pidikkeen jousitappi on päistään sekä lieriö- että kartio-
mainen ja hyvin pintakarkaistu, samoinkuin pidikkeeseen kuuluva
kuppilaakeri. Kuppilaakeri on helposti irroitettavissa ja kiinnitettä-
vissä sivukiskoihin.

»ATA»-jousipidikkeet poistavat kaiken kolinan, joka yleensä aiheu-
tuu tavallisista jousipidikkeistä, ja samalla ne ovat paljon kestäväm-
mät kuin tavalliset pidikkeet ja jousitapit pronssiheloineen.

Toimitus: Tehtaan varastosta.
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Kestävyys-
koe!

Jousilehden taivutus.

Kolmen kuukauden

~ATA"-valmisteisella
jousile h d e I I a.

kirjallisen takuun

Taivutuksen jälkeen jousi-
lehti entisellään.

henkilö-, kuorma- ja
linja-autojen jousille.

Teidänkin kannattaa siis

KÄYTTÄÄ -JOUSIA
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£j\ -SP-YLEISNIVEL
LINJA-, KUORMA- JA HENKILÖ-

\ * / AUTOJA VARTEN.

1 , z
Kuvassa on etunivel merkitty l:llä ja takanivel 2:11a

YIvEISNIVEIv OSITETTUNA:

2. keskiökuutio 7. nivelholkkeja
1. & 4. nivelhaarukoita 6. lukitsemistappi

3. niveltappi * 8. suojuskansia
5. » 9. » voidenippeleitä varten.

Yleisnivehä valmistetaan myöskin laipalla.
»ATA»-SP-YIyEISNIVEIy on tunnustettu täysin tarkoitustaan vas-

taavaksi, sillä se kestää hyvin kaikki siihen kohdistuvat rasitukset
Jos siis autossanne on heikko yleisnivel, vaihtakaa siihen silloin

»ATA»-SP-YIvEISNIVEIy, ja tulette olemaan siihen varmasti tyy-
tyväinen.

Käyttövarmin ja taloudellisin on „ATA"-SP-YLEISNIVEL, joka voi-

Toimitus: Tehtaan varastosta.

daan sovittaa kaikkiin erimerkkisiin autoihin.

i
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A -KULKULAVAT
auton alla työskentelyä varten.

„ATA"- KULKU LAVA N:o 2.

Koko: 93x44,5 cm.
Paino: 5,45 kg.

»ATA»

»ATA»

kulkulavat ovat lujarakenteisia, pyörät (trissat) varustetut kuula-
laakereilla, päänalusta pehmustettu ja pegamoiidipäällysteinen,
kehyksen kulmat uutetut.

»ATA» kulkutavoilla säästetään aikaa ja vaatteita!

kulkulava tulee olla kaikissa nykyaikaisissa autokorjaamoissa
ja autohalleissa kuin myöskin autopalveluasemilla.

*

Toimitus: Varastostamme ja tehtaalta.
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-PUSKURIT

Malli B. Urallinen.

Suojatkaa autonne lujarakenteisilla ja kaunismallisilla „ATA"-
PUSKUREILLA.

Kaikkiin erimerkkisiin kevyeihin ja raskasmallisiin autoihin sopivia
niklattuja puskureita varastossa, kromioituja toimituksella.

„MECHANICS"
YLEISNIVELEN OSIA.

TAPPILAAKERI.

LAAKERITAPPI.
Luettelo automerkeistä, joissa käytetään »MECHANICS»-yleis-

niveliä, on seuraavalla sivulla.
Toimitus: Kaikkia kokoja varastosta.



LUETTELO AUTOMERKEISTÄ JOISSA KÄYTETÄÄN

„M E C H A N I C S"
YLEISNIVELIÄ.

Suuruus
Merkki: Vuosi: Malli: -vtJN:o

Chandler 1929 Std. 6-31 300
Diana 1925-29 Kaikki mallit 400
Dodge 1927 128. 4 syl 300

» 1928-29 Standard 6 300
» 1928-29 Victory 6 "... 300
» 1928-29 Senior 6 400

Erskine 1927-28 50 200
Falcon-Knight 1927-28 12 300
G.M.C. 1928-29 T-ll 300
Hupmobile 1927-28 6 syl 300

» 1927-29 Century 300
International 1924-26 S. T 400

» 1926-27 Kaikki mallit 500
Jewett 1922-24 Kaikki mallit 400

» 1927-28 Osa malleista 300
Marmon 1926-28 Tittle 8 300
Moon 1928-29 8-80 400
Oakland 1923 6-44 400

» 1926-28 6-54 & Six 300
» 1928-29 A. A 300

Överland 1924-26 6 & 93 300
Packard 1925-30 Slg. 6. & Str. 8 500
Paige 1924-25 21-24-4. & 21-24 500

» 1920-28 24-26 & 28-26. 400
» 1928 30-27, 4 & 3-Sp. Tr 500

Pontiac 1929 6-29 300
Studebaker 1926-27 Spec. & Big. 6 Comm. & Pres. 500
Stutz 1925-27 Kaikki mallit 500

» 1927-29 88. (132" & 145") 500
Whippet 1926-29 96. 4 syl 200

» 1927-29 93 A & 98, 6 syl 300
Willys-Knight 1925-28 70 N:oon 2199 300

» » 1926-29 70 N:osta 2200 300
» » 1925-29 66 & 66 A. 400
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AUTO-MATKA-ARKKUJA

MATKA-ARKUT ovat rakennetut hyvästä autokorilevystä ja sisä-
kehys kotimaisesta honkapuusta, maalaus Duco-ruiskuvärillä, päältä
musta, sisäosat tumman harmaat tai ruskeat, kannen päissä kiristys-
salvat ja kansi yhdellä tai kahdella lukolla varustettu.

MATKA-ARKUT ovat pöly- ja vesitiiviit, eivätkä kumahtele
(kolise) huolimatta siitä, että ovat levystä valmistetut, sillä puu-
rakenne estää sen täydellisesti.

MATKA-ARKKUJEN puurakenteen valmistamme eri tilauksesta
tammesta t.m.s. ja maalaamme sen kokonaisuudessaan haluttuun
väriin. Näiden kustannusten aiheuttama lisähinta veloitetaan erikseen.

MATKA-ARKUISSA on tilaa kahdelle matkalaukulle ja lisäksi
vielä työvälineille ja työpuvulle y.m. matkavarusteille.

„ATA"-auto-matka-arkku on
kotimainen laatuvalmiste.

Toimitus: Tehtaan varastosta.

IBB^maß^^Bßßßaaßßl^^^
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-LIUKUVASTUSKETJUT

PATENTTI N:o 13173.

„ATA"-liukuvastusketjujen välilenkki N:o 2,
koko pituus 335 mm.
Sopii pallorenkaille 5,00"—6,00".

liukkaalla jäätiköllä on autolla-ajelu yhtä helppoa ja varmaa kuin
parhaalla kesäkelilläkin, jos auto on varustettu »ATA»-liukuvastus-
ketjuilla.

Hokit ovat rakennetut ja kiinnitetyt välilenkkeihin siten, että
niitä voidaan uusia tarvittaessa kulumisen varalta.

Toimitus: Tehtaalta.

Tilgmannin Kirjapaino, Helsinki.


