
Haluatteko saattaa öljykannun ja rasvaruiskun tietoon, ettei
niitä enää tarvita?

Eikö olisi mukavaa kun Teidän ei enää tarvitsisi likastaa
itseänne, eikä käyttää vapaa-aikaanne auton voitelemisessa?

Eikö ole miellyttävää tietää, että jos autossanne muutaman
tunnin ajon jälkeen jokin paikka alkaa vikistä, vain pieni pol-
kaisu korolla heti auttaa vian?

Haluatteko pidentää vaununne elinikää käyttämällä meidän
ihanteellista, mukavaa ja tehokasta voitelujärjestelmäämme?

Jokainen moottorimies vastaa aivan varmasti ylläoleviin
kysymyksiin ~Kyllä". — Se onkin juuri sentähden kun kaikki
autoilijat ovat niin ihas- .

tuneet uuteen „CLEVE-
LAND SIX" autoon ja sen
mukavaan voitelujärjes-
telmään.

CLEVELANDSIX
on ensimmäinen ja ainoa
auto maailmassa, joka on
varustettu automaattisella
voitelulla.

Tämä erikoinen ja
mukava laite löytyy kai-
kissa Cleveland autotyy-
peissä. Se on ensimmäi-
nen ja ainutlaatuinen jär-
jestelmä, jota aikaisemmin
ei ole kenellekään auton-
ostajalle tarjottu. Sen sovelluttaminen aiheuttaa rasvaruiskun
ja öljykannun syrjäyttämisen tarpeettomina.

Ajatelkaa, että saadaksenne tämän automaattisen voitelu-
laitteen toimimaan tarvitsette ainoastaan vasemman jalan korolla
painaa ohjaajan istuimen kohdalla lattiassa olevaa nastaa, jolloin
sen alla olevasta säiliöstä virtaa siivilöityä öljyä 75 kg. paineella
cm 2 kohti jokaiseen rungon osaan. Lika ja pöly pakoitetaan
täten poistumaan laakereista niiden jäädessä työskentelemään
uudessa puhtaassa öljyssä.

öljy on nimittäin lopultakin se ainoa oikea voiteluaine.
Se sietää laakereissa suurempaa kuormitusta ja vähentää suu-
remmassa määrin kitkaa kuin vaseliini. Automaattisesti käytetty
öljy on sitäpaitsi luotettavampaa kuin vaseliini.

Jokainen voideltava kohta saa tarkalleen tarvitsemansa öljy-
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Yhdellä jalan potkaisulla voidellaan koko runko
määrän, sillä se on automaattisesti järjestetty muutamash tipasta
teelusikalliseen asti. Kitinä ja räminä, jotka ovat niin ominaiset
useimmille autoille, ovat kokonaan poistetut, sillä vain jalan
polkaisulla voidaan lähettää öljyä kaikkialle.

On mieluista tietää, että tuo likainen, rasvainen, epämiel-
lyttävä, aina uusiutuva käsin voiteleminen, joka tähän saakka
on ollut välttämättömyys, nyt on tarpeeton.

Cleveland vaunun automaattinen ~polkaisuvoitelu' vapauttaa
Teidät unohdetun ja laiminlyödyn voitelun aiheuttamista tuhoi-
sista seurauksista, kalliista korjauksista ja ajamisen keskeyt-
tämisestä.

Sitä käyttäen tapah-
tuu voitelu siististi ja yk-
sinkertaisesti mutta var-
masti, niin että vaununne
elinikä huomattavasti pi-
tenee, ja sen myyntiarvo
vuosia kestäneen miellyt-
tävän ajamisenkin jälkeen
on paljon korkeampi kuin
jos se olisi voideltu van-
han, epämukavan tavan
mukaan.

Autolla ajamisen huvi
kasvaa kun joustimet hy-
vän voitelun seurauksena
toimivat moitteettomasti.

Suoritetut tarkat ko-
keet ovat osoittaneet, että Cleveland voitelujärjestelmä huomat-
tavasti pidentää vaunun käyttöä. Cleveland autoissa, joita on
ajettu 15,000 jopa 30,000 km., on käytön jälkeen kaikki osat
tarkastettu käyttäen mikrometriruuvia mahdollisen kulumisen
määräämiseksi. Tällöin on huomattu, että käytännöllisesti kat-
soen ei minkäänlaista kulumista ole voitu havaita auton eri
osissa, johtuen siitä, että ne aina olivat olleet ohuen öljyker-
roksen peittäminä.

Tarkkaavainen autonostaja, joka pitää arvossa hiljaa kulke-
vaa vaunua, onko Teillä varaa jättää käyttämättä CLEVELAND
SIX auton erinomaista voitelujärjestelmää. Ennenkuin pää-
tätte autokauppanne tutkikaa ensin tarkoin ~polkaisu" voitelu-
järjestelmää, samoin kuin muita vaunumme tarjoomia etui-
suuksia.
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