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BROCKWAY ,JC" 1 % tonnin kuorma-auton alusta
Teknillinen selostus.

KUORMITUSKYKY — 13/4 tonnia.
Konealustan paino 1,627 kg. suurin
sallittu paino 4,233 kg.

AKSELIVÄLI — 348 cm (137").

kas toiminta. ~Borg and Beck" val-
mistetta.

RAIDELEVEYS - Edessä 142 cm,
lakana 147 cm.

RENKAAT — Edessä 32x6" ja 34x7"
takana.

RUNKO — Puristettua terästä, [-

muotoinen. Mitat: 139x63x5 mm. 6
poikkitukea.

KÄÄNTÖSÄDE — 7,3 m.

VAIHDELAATIKKO — Neljä vaih-
detta eteen ja yksi taaksepäin. Kaikki
akselit ja hammaspyörät jaloterästä.
Välityssuhde pienimmällä vaihteella
5.00 :1, toisella vaihteella 2.77 :1,
kolmannella vaihteella 1.66 :1, nel-
jännellä 1.00 :1. Taaksepäin on suh-
de 6.42 : 1.

MOOTTORI — Merkki Continental
16-C, 6-syl. 65 HV moottori, L-mallia.
Korkein kierrosluku 2700. Sylinterin
läpimitta 85 mm. (3 3/8"), iskunpituus
117,5 mm. (4 5/8"). Sylinterin tila-
vuus 4064 cm. (248 tuum3). Irroitet-
tava sylinterinkansi. Kehittää S.A.E:n
mukaan 27,34 HV. Tuulettaja 4-lehti-
nen, halkaisija 41 cm. öljyn- ja ilman-
puhdistajat kuuluvat moottorin varus-
teisiin. 7 kampiakselilaakeria. Moot-
tori on tuettu kolmesta kohdasta.

VOITELU — Tapahtuu pumpun avul-
la ja painuu öljy läpiporatun kampi-
akselin kautta kampiakselin, kierto-
kangen ja ohjausakselin laakoreihin
sekä jakoketjuun. Räiskevoitelu män-
nän tappiin, öljy puhdistetaan öljyn-
puhdistajan avulla.

VOIMANSIIRTO — Putkimainen 2"
ka rdaaniakseli varustettuna kummas-
takin päästään pölytii villa listinive-
lellä.

OHJAUS — Kierukka- ja vipujärjes-
telmii (('uni and Lever) ..Ross" val-
mistetta. Vasemmanpuolinen ohjaus.
Vaihdetanko keskellä.

JOUSET — Puolisoikeat, parasta
lämpökäsiteltyä jaloterästä. Edessä
1)4x5,7 cm levyjen luku
9 sekä yhdellä vastakkaisella levyllä.
Takana 132x6,3 cm. (52"x2 </,"). le-
vyjen luku 12 sekä kahdella vastak-
kaisella puolilevyllä. Takajonset
~compensating" mallia.

JÄÄHDYTYS — Tapahtuu keskipa-
koispunipun avulla, uusimallinen, lu-
jarakenteinen kennojäähdyttäjä.

ETUAKSELI Muottiin taottu, 1
muotoinen, 57x48x6 mm. Timken rul-
lalaakerit.

KAASUTTAJA - 11/4", itsetoimiva
kohokaasuttaja viimeisintä mallia.
Vaakkumi.

JARRUT — Tehokkaat, täysin suoja-
tut sisäpuoliset (paisunta) mekaani-
set aelipyöräjarrut. Erittäin voima-
kas ja helposti käytettävä käsijarru
vaikuttaa kardaaniakseliin.

TAKA-AKSELI Puoliuiva. Ta-
sauspyörästökotelo puristettua teräs-
tä, yksiosainen, poikkileikkaukseltaan
neliömäinen. Jaloteräksiset kierre-
kartiohammaspyöriit ovat pintakarais-
tut ja lämpökäsitellyt, Timken rulla-
laakerit. Valltyssuhde 5 1/8 :1.

SYTYTYS — Patterisytytys. Korkea-
jännitysmagneetto varustetaan lisä-
hintaan.
KÄYNTIINPANO ja VALAISTUS —

Käyntiinpanomoottori, latausdynamo
ja (i voltin akkuinulaattori. Kaksi
sii h kova louheitta jää himmentäjineen
ja häikäisemättömine linsseineen, va-
rustelautalamppu, takalamppu (stop
lamppu) ja sähkötorvi. Kaikki joh-
dot panssariputkissa.

VAKIO-VARPSTEET - Sähkövalot,
erilliset latausdynamo- ja käyntiinpa-
nomoottori, muotokauniiseen varuste-
lautaan sovitetut, amperi-, öljynpä i-
nc-, nopeus- ja matkamittari, peräänty-
mispeili, sähkötorvi, stop- ja taka-
lamppu, pyöreämuotoiset etu- ja taka-
lokasuojat, astuinlaudat sivusuojuk-
sineen sekii täydelliset työkalul ja va-
ra vanne kuuluvat varusteihin.

POLTTOAINESÄILIÖ — Ohjaajan-
istuimen alla. Tilavuus 60 1.

KYTKIN — Kuiva yksilevykytkin,
koteloitu moottorin ja vaihdelaatikon
yhteyteen. Taatusti pehmeä ja teho-



~JBC" 20 hengen linja-auton alusta.
Teknillinen selostus.

Konealustan paino 1660 kg. Suurin
sallittu paino 4512 kg.

AKSELIVÄLI 4,27 m. (168").

RAIDELEVEYS 142 cm. (56"), taka-
na 152 cm (60").

t ikon kanssa, taatusti pehmeä ja te-
hokas toiminta. Borg and Beck val-
mistetta.

RENKAAT — 34x7.50 edessä ja ta-
kana 34x7" tai 32x6" kaksoisrenkaat
takana lisähintaan.

RUNKO — Puristettua terästä, [-
mallinen. Mitat: 143x63x6,3 mm. 6
poikkitukea.

VAIHDELAATIKKO Neljä vaih-
detta eteenpäin ja yksi taaksepäin.
Kaikki akselit ja hammaspyörät jalo-
terästä. Timken rullalaakerit.

MOOTTORI — Merkki »Continen-
tal 16-C", 6-syl. 85 HV. moottori. Is-
mailia. Korkein kierrosluku 2700.
Sylinterin läpimitta 85 mm (3 3/8"),
iskun pituus 117,5 mm (4 5/8"). Ir-
roitettava sylinterin kansi. Kehittää
S.A.E:n mukaan 27.34 HV. Sylinteri-
tilavuus 4064 emä. Tuulettaja 4-lehti-
nen, halkaisija 41 cm. Öljyn- ja ilman-
puhdistaja kuuluvat moottorin varus-
teihin. 7 kampiakselilaakeria. Moot-
tori on tuettu kolmesta kohdasta.

VOIMANSIIRTO - Putkimainen 2"
kardaaniakseli varustettuna kolmella
pöly- ja öljy tiiviillä ristinivelellä.

VAIHDESUHTEET Pienimmällä
vaihteella 5.00 :1. toisella vaihteella
2.77 : 1, kolmannella vaihteella 1.66 : 1.
neljännellä 1.00 : 1, taaksepäin 6.42 :1.

OHJAUS — Kierukka- ja vipujärjes-
telmä (Cam and Lever) tyyppiä.
„Ross" valmistetta. Vasemman puoli-
nen ohjaiis. Vaihdetanko keskellä.

JOUSET — Puolisoikeat edessä ja ta-
kana, parasta lämpökäsiteltyä (Sili-
cum Manganium) jaloterästä. Edessä
94 cmxs,7 cm, levyjen lukumäärä 11.
Takana 132 cmx 6.3 cm. levyjen luku-
määrä 12. Varustettu Hex Dee Iskun-
vaimentajilla.VOITELU — Tapahtuu pumpun avul-

la ja painuu öljy läpiporatun kampi-
akselin kautta kampiakselin-, kierto-
kangen- ja ohjausakselin laakereihin
sekä jakoketjuun. RäiskevoitelU män-
nän tappiin, öljy puhdistetaan öljyn-
puhdistajan avulla.

JÄÄHDYTYS — Keskipakoispumppu,
uusimallinen, lujarakenteinen kenno-
jaähdyttäjä.

ETU AKSELI Muottiin taottu, I-
muotoinen. (57x48x6 mm).

TAKA-AKSELI — Koko uiva. Ta-
sauspyöriist ("»kotelo yksiosainen, puris-
tettua terästä. Jaloteräksiset kierre-
kartiohammaspyörät ovat pintakarais-
tut ja lämpökäsitellyt. Timken rulla-
laakerit. Välityssuhde 5 1/8 : 1.

KAASUTTAJA — 11/4", itsetoimiva
kohokaasuttaja viimeisintä mallia.
Vaakkumi.

POLTTOAINESÄILIÖ — Takana run-
gon alla. Tilavuus 79,5 1.

JARRUT — Tehokkaat, pölyvapaat
nelipyöräjarrut. jotka ovat sisäpuoli-
set ja mekaaniset. Erittäin voimakas
ja helposti käytettävä käsijarru vai-
kuttaa kardaaniakseliin,

SYTYTYS — Patterisytytys. Korkea-
jännitysmagneetto varustetaan eri-
koismaksua vastaa n.

KÄYNTIINPANO ja VALAISTUS —

Käyntiinpä nomoottori. latausdynamo
ja 6 voltin akkumulaattori. Kaksi
valonheittäjää himmentäjineen ja
liäikäisemättömine linsseineen. vafus-
telautalamppu, takalamppu ja sähkö-
torvi. Kaikki johdot panssariput-
kissa.

VAKIO-VARUSTEET — Etupuskuri,
sähkövalot, erilliset latausdynamo ja
käyntiinpanomoottori. muotokaunii-
seen varustelautaan sovitetut ampe-
ri-, öljynpaine-, nopeus- ja matkamit-
tari, itsetoimiva tuulilasinpuhdistaja,
perääntymispeili, sähkötorvi, stop- ja
takalamppu, pyöreämuotoiset etuloka-
suojat sekä täydelliset työkalut ja
varavanne kuuluvat varusteihin.

KYTKIN — Kuiva yksilevykytkin ko-
teloitu yhteen moottorin ja vaihdelaa-



„Spicer" kardaaninivelei oval kaik
kialla maailmassa jo hyvin tunnettu-
ja, joten näitä pidetään harvinaisen
kestävyyden takia suuressa arvossa.
Tämä kestävyys on saavutettu siten.
että ristitäpit ja holklt ovat tehok-
kaasti tomut iiviisti koteloidut.

Tämän uuden „CJBC" 6-syl. L-mallisen moottorin sy-
linterit on valmistettu nikkeliraudasta. Kampiakseli
on laakeroitu 7 kohdasta. Tehokas öljypumppu
painaa öljyn kampiakselin-, kiertokangen- ja ohjaus
akselin laakereihin sekä jakoketjuun.

Muutamia Brockway autojen tunnusomaisia rakenne-erikoisuuksia.

..ROSS" OHJAUSJÄRJESTELMÄ, kierukka ja vipu, on nykyi-
sin kevyin ohjattava ohjauslaite. Tällaisen ohjauslaitteen ra-
kenne tasoittaa sen ohjaajaa rasittavan tärinän, joka vaikuttaa
ohjauspyörään epätasaisilla teillä ajettaessa, tehden ajamisen
miellyttäväksi nautinnoksi.

„Spicer" kardaaniniveleineen.

Kaksoisvälityksellä varustetussa S. C. taka-akselissa
tapahtuu voimansiirto kahden välityshammaspyöräpa-
rin kautta taka-akseleihin, nim. pienen ja ison kartio-
pyörän sekii pienen ja ison lieriöpyörän välityksellä.
Tällainen kaksoisvälityksellä tapahtuva voimansiirto
poistaa suuressa määrässä taka-akseliin ja tasaus
pyörästöön kohdistuvat jännitysrasitukset.



BROCKWAY„CJBC" 2 tonnin kuorma-auton alusta.
Teknillinen selostus.

KUORMITUSKYKY — 2 tonnia. Ko-
ne-alustan paino 1,652 kg. Suurin sal-
littu paino 4,512 kg.

VAIHDELAATIKKO Neljä vaih-
detta eteenpäin ja yksi taaksepäin.
Kaikki akselit ja hammaspyörät jalo-
terästä.

AKSELIVÄLI — 378,5 cm. (149").

RAIDELEVEYS 142 cm. (56")
edessä ja 152 cm (60") takana.

RENKAAT — Cord kuormavaunu-
ilmarenkaat 32x6" edessä ja 34x7"
takana.

RUNKO — Puristettua terästä, [-

mallinen. Mitat: 143x63x6,3 mm. 6
poikkitukea.

VOIMANSIIRTO — Putkimainen 2"
kardaaniakseli varustettuna kolmella
pöly- ja öljytiiviillä ristiniveleM.

VAIHDESUHTEET — Neljä vaih-
detta eteenpäin ja yksi taaksepäin.
Pienimmällä vaihteella 5.00 :1, toi-
sella vaihteella 2.77 :1, kolmannella
vaihteella 1.66 :1 ja neljännellä vaih-
teella 1.00 :1. Taaksepäin on suhde
6.42 :1.

KÄÄNTÖSÄDE — 8 m.

MOOTTORI Merkki Continental
16-C 0-syl. 65 HV. moottori. L-mallia.
Sylinterin läpimitta 85 mm. (8 8/8"),
iskunpituus 117,5 mm. (4 5/8"). Sy-
linterin tilavuus 4064 cm. (248
tuum.B). Irroitettava sylinterin kansi.
Tuulettaja 4-lehtinen, halkaisija 41
cm. öljyn- ja ilmanpuhdistajat. kuulu-
vat moottorin varusteihin. 7 kampiak-
selin laakeria. Moottori on tuettu kol-
mesta kohdasta.
VOITELU — Tapahtuu pumpun avul-
la ja painuu öljy läpiporatun kampi-
akselin kautta kampiakselin, kierto-
kangen ja ohjausakselin laakereihin
sekä jakoketjuun. Räiskevoitelu män-
nän tappiin, öljy puhdistetaan öljyn-
puhdistajan avulla.

OHJAUS — Kierukka- ja vipujärjes-
telinä (Cam and Lever) ~Ross" val-
mistetta. Vasemmanpuolinen ohjaus.
Vaihdetanko keskellä.

JOUSET — Puolisoikeat. parasta
lämpökäsiteltyä (Silicium Manga-
nium) jaloterästä. Edessä 94x5,7 cm.
(37x21/4"). levyjen luku 11. Takana:
132x6,3 cm. (52x21/2"), levyjen lu-
ku 12. (Varustettu Hex Dee Iskun-
vaimentajilla.)

JÄÄHDYTYS — Keskipakoispump-
pu, uusimallinen, lujarakenteinen
kenno-jäähdy ttäjä.

ETUAKSELI — Muottiin taottu, I-
muotoinen (57x45x6 mm.)

TAKA-AKSELI - Koko uiva. Ta-
sauspyöräkotelo puristettua terästä,
yksiosainen. Jaloteräksiset kierrekar-
tiohammaspyörät ovat pintakaraistut
ja lämpökäsitellyt. Timken rulla laa ki-
rit. Valltyssuhde 5 1/8:1.

KAASUTTAJA — Itsetoimiva koho-
kaasuttaja. Vaakkumi.

JARRUT — Tehokkaat, täysin suoja-
tut sisäpuoliset (paisunta) mekaani-
set nelipyöräjarrut. Erittäin voimakas
ja helposti käytettävä käsijarru vai-
kuttaa kardaaniakseliin.

SYTYTYS — Patterisytytys. Korkea-
jännitysinagneto varustetaan lisähin-
taan.

KÄYNTIINPANO ja VALAISTUS —

Käyntiinpanomoottori, latausdyna-
mo ja 6 voltin akkumulaattori. Kaksi
sähkövalonheittäjää himmentäjineen
ja häikäisemättömine linsseineen, va-
rustelautalamppu, (stop-lyhty) ja säh-
kötorvi. Kaikki johdot panssariput-
kissa.

POLTTOAINESÄILIÖ -- Ohjaajan-
istuimen alla. Tilavuus 60 l.

VAKIO-VARUSTEET — Sähkövalot,
erilliset latausdynamo- ja käyntiinpa-
nomoottori, muotokauniiseen varuste-
lautaan sovitetut amperi-, öljynpal
ne-, nopeus-ja matkamittari, peräänty-
mispeili. sähkötorvi, stop- ja taka-
lamppu, pyöreämuotoiset etu- ja taka-
lokasuojat. astuinlaudat sivusuojuk-
sineen sekä täydelliset työkalut ja va-
rovanne kuuluvat varusteihin.

KYTKIN Kuiva yksilevykytkin,
koteloitu yhteen moottorin ja vaihde-
laatikon kanssa, taatusti pehmeä ja
tehokas toiminta. Rorg and Beck val-
mistetta.



BROCKWAY „SC" 3 tonnin kuorma-auton alusta.
Teknillinen selostus.

KUORMITUSKYKY — 3 tonnia.
Alustan paino 2,051 kg. Suurin sallit-
tu paino 5,998 kg.

mällä vaihteella 5,35 : 1, toisella vaih-
teella 2,84 :1, kolmannella vaihteella
1,76:1 ja neljännellä vaihteella 1:1
Taaksepäin on suhde 6,43 : 1.AKSELIVÄLI — Standard ima Heissä

3,99 m (157"). Pidennetyssä mallissa
4,45 m (175").
RAIDELEVEYS — Edessä 148 cm ja
takana 146 cm.
RENKAAT — Cord ilmarenkaat 32
X6" edessä ja 36x8" takana, tai 32
X6" edessä ja 32x6" kaksoisrenkaat
takana lisähintaan.

KARDAANIAKSELI — Kaksiosainen
putkiakseli kolmine metallisille kar-
daaninivelineen. Huopatiivisteet estä-
vät, öljyn pääsyn nivelestä.
ETUAKSELI — Erikoista [-muotois-
ta muottiin taottua terästä, 63,5
X 44,45x6,35 mm.
TAKA-AKSELI — Koko uiva. Kak-
soisvälityksellä. Kaikkialla rullalaa-
kerit. Akselin läpimitta 47,5 mm, pie-
ni kartiopyörä asetettu kuulalaake-
reihin. Tasauspyörästön kotelo on
valuterästä. Valltyssuhde 6.6:1.

RUNKO — Puristettua terästä, [-mal-
linen. Mitat 180x76x6,3 mm, 5 poik-
kitukea.
KÄÄNTÖSÄDE — 8 m.
MOOTTORI — Continental 16 R mal-
lia, 6-syl. 76 HV., läpimitta 101.6 mm
(4") ja iskun pituus 104 mm (4 1/8").
Kansiventtiilit. Sylinterit ja kampi-
kammio valettu yhteen. Sylinteri tila-
vuus 5.096 cmB (311 kuutiotuumaa).
VOITELU — Täydellinen painevoite-
lu. öljy kulkee pumpun paineella po-
ratun kampiakselin läpi kiertokan-
gen, kampiakselin ja ohjausakselin
laakereihin sekä jakopyöriin. öljyjoh-
to on yhdistetty venttiilin nostajiin,
jolloin tehokas voitelu on taattu kaik-
kiin venttiilin nostajiin, öljynpuh-
distaja poistaa kuluneen meta Iliai-
lleen öljystä. Venttiilin nostajat on
asetettu siten, että ne ovat helposti
innoitettavissa ilman että muita osia
koneesta tarvitsee irroittaa. Sylinte-
rikansi on täydellisesti suojattu ja
samoin nostajavivut, venttiilin jouset
y. m. öljytiiviillä kannella. 7 kampiak-
seli laakeria. Moottori on tuettu kol-
mesta kohdasta.

JARRUT — Mekaaniset nelipyörä-
jarrut, sisäpuoliset (paisunta), erit-
täin tehokkaat ja äänettömästi toi-
mivat. Erittäin voimakas ja helposti
käytettävä käsijarru vaikuttaa kar-
daaniakseliin.
OHJAUSLAITE — Vasemmalla puo-
lella, vaihdetanko ja käsijarru kes-
kellä. Sytytys- ja kaasuvivut, ohjaus-
pyörän keskellä. Jalkakaasuvipu uu-
simallinen. Ohjauslaite kierukkavipu-
järjestelmää (Cam and Lever) „Ross"
valmistetta.
JOUSET — Puolisoikeat edessä ja ta-
kana. Silicomanganium-torästä. Edes-
sä 100 cm, 6,4 cm leveät, 9 lehteä. Ta-
kana 137 cm pitkät, 7,6 cm leveät, 11
lehteä. Pääjousi parannettua mallia,
kaksoisjoustava. Tekee ajamisen eri-
painoisilla kuormilla yhtä joustavak-
si. Jousien päät ovat varustetut
pronssi-holkeillä, joten näiden uusi-
minen tarvittaessa on helppoa. Erikoi-
set rungon ja takasillan väliin asete-
tut teräsputket vastaanottavat työn-
tövoimat" takapyöristä.
PYÖRÄT — Levypyörät edessä ja ta-
kana. Ellei kaksoisrenkaita takana
haluta, on edessii ja takana valute-
räspyörät.

JÄÄHDYTYS — Jäähdytys toimii
kesklpakoispumpun avulla. 4-siipinen
tuulettaja läpimitaltaan 46 cm. Putki-
jäähdyttäjä, erikoista rakennetta, ir-
roitettavalla krominikkelllöidyllä kuo-
rella.
KAASUTTAJA — Strömberg 11/2",
varustettu säädettävällä etulämmitys-
laitteella. Vaakkumi.
SYTYTYS — Patterisytytys. Magneet-
tosytytys on saatavissa eri hintaan.
KYTKIN — Kuiva monilevykytkin.
levyjen lukumäärä 11. Kaikki osat
täydellisesti suojatut, ja helposti sää-
dettävissä.

POLTTOAINESÄILIÖ — Istuimen
alla, 75,7 litran vetoinen.
VAKIO-VARIJSTEET — Pyöreämuo-
toiset likasuojat edessii. jalkalaudat,
etupuskuri, sähkövalaistus, erilliset,
latausdynamo- ja käyntiinpanomoot-
tori, sähkötorvi, stop-lyhty, peräänty-
mispeili, muotokauniiseen varustelau-
taan sovitetut amperi-, öljynpaine-,
nopeus- ja matkamittari, öljynpuhdis-
taja. vararenkaan pidin ja levypyörä
ilman rengasta sekä täydelliset työka-
lut kuuluvat vakio-varustukseen.

VOIMANSIIRTO — Vaihdelaatikko
rakennettu moottorin yhteyteen. 4
vaihdetta eteenpäin ja yksi taakse-
päin. Hammaspyörät, ja akselit, erikoi-
sesti karaistua jaloterästä. Timken
rullalaakerit. Välityssuhde pienim-
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