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Alkulause
Tämä kirja on tarkoitettu auttamaan

Teitä saamaan mahdollisimman suuren
suorituskyvyn ja taloudellisuuden Ford
V-8 vaunustanne.

Se on tehty helppotajuiseksi ja niin
lyhyeksi kuin mahdollista, ja sen luke-
minen on Teille suureksi hyödyksi. Säi-
lyttäkää tämä kirja vaunussanne neuvon-
antajananne.

iij&rvg/no^®^^

Kehoitamme Teitä erikoisesti heti lv
kemaan sivut 5 ja 6.

Huolto-osasto.



Ford-huolto
Tulette huomaamaan Ford-myyjän kohteliaaksi ja kykene-

väksi antamaan vaunullenne huoltoa ja hoitoa. Pyytäkää
vapaasti hänen apuaan ja neuvojaan.

Ford-myyjien huoltoa on saatavissa joka paikkakunnalla,
ja heidän huoltoansa täydentävät lukuisat heidän alaisensa
huoltoasemat, jotka käyttävät alkuperäisiä Ford-osia Ford-
vaunujen huollossa.

Edistääkseen vaununne jatkuvaa taloudellisuutta, Ford
Motor Companyllä on vaihtojärjestelmä, jonka mukaan suu-
rehkot asennelmat, kuten moottorit, jarrukengät j.n.e. voi-
daan vaihtaa tehtaalla uudistettuihin asennelmiin murto-

osasta sitä hintaa, mikä tavallisesti on suoritettava.

Tiedustelkaa Ford-myyjältänne tätä huoltoa.
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Uuden vaunun kuntoonajo
Ford V-8:n moottori on niin rakennettu, että kaikkien

liikkuvien osien välillä on oikeat liikuntavarat, joten se ei
tarvitse pitkää kuntoonajoaikaa.

Vastaanottaessanne vaununne on moottorissa riittävä
määrä hyvää öljyä ja jäähdyttimessä vettä.

Uuden vaunun moottorissa oleva öljy riittää kuntoonajo-
ajaksi.

Mitään ylimääräistä ei tarvitse lisätä.

Älkää ajako vaunullanne yli 70 km. tunnissa ensimmäisen
150 ajokilometrin kuluessa.

Tyhjentäkää öljy moottorista ajettuanne ensimmäiset 500
km. ja kaatakaa tilalle uutta öljyä, jolla on oikea viskositeetti.
(Katso sivu 10).
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Omistajan vastuu
Uuden vaunun kuntoonajo

Pitäkää huoli siitä, että moottorissa on tarpeeksi öljyä ja
jäähdyttimessä vettä.

Älkää ajako yli 70 km. tunnissa ensimmäisen 150 km. aikana.
(Katso myös sivu 5).

Ajoittainen voitelu
Ford-myyjät ovat varustetut antamaan ajoittaista voitelu-

huoltoa vaunullenne. Älkää laiminlyökö tätä välttämätöntä
huoltoa.

Pyytäkää Ford-myyjäänne muistuttamaan Teitä, milloinka
huoltoa tarvitaan.

Moottorin öljy
Käyttäkää aina ensiluokkaista moottoriöljyä S.A.E. visko-

siteettinumeron mukaan.
Pitäkää öljyn pinta öljytason mittapuikon merkkien »full»

(täysi) ja »danger» (vaara) välillä. (Katso sivu 10). Kuiten-
kaan ei ole välttämätöntä lisätä öljyä, ennen kuin sen pinta on
laskenut »danger»-merkkiin.

Vaihtakaa öljy moottorissa, kun se tulee ohueksi, riippu
matta siitä, paljonko on ajettu. Tavallisissa olosuhteissa vaih
takaa öljy joka 3000 km. jälkeen.

Käyttäkää Fordin öljytyyppistä ilmanpuhdistinta pölyisissä
olosuhteissa. (Katso sivu 12).
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Tuulettimen hihna
Ford V-8:n tuulettimen hihna on oikein tarkistettu silloin,

kun sitä voi sormin liikuttaa tuuman verran generaattorin
ja vesipumpun hihnapyörien puolivälissä.

Kytkin
Älkää antako jalan levätä kytkinpolkimella.
Jos ajaessa pidetään jalka kytkinpolkimella, se aikaansaa

kytkinpintojen ennenaikaisen kulumisen ja tekee usein toistu-
van tarkistuksen välttämättömäksi.

Pitäkää kytkinpoljin oikein tarkistettuna.
Kytkinpolkimen tarkistus on ainoa välttämätön tarkistus

kytkimessä; se on kuitenkin aina pidettävä tarkistettuna.
Tarkistus on oikea silloin, kun polkimella on IV2 — 1 3/4"

tuumaan vapaata liikuntavaraa.

Paine renkaissa
Renkaissa pitäisi aina pitää 30 naulan (2 ilmakehän) paine.
Tarkastakaa renkaiden ilmanpaine ainakin kerran viikossa.
Renkaat, joissa on liian vähän ilmaa, aiheuttavat niiden

ennenaikaisen kulumisen sekä vaikuttavat huonosti ohjauk-
seen ja jarruihin.

Älkää käyttäkö irtopaikkoja renkaissa, koska ne hävittävät
pyörien tasapainon jaovat alituisena uhkana turvallisuudellen-
ne, varsinkin ajaessanne suurin nopeuksin.

Pyörien tasapaino pitäisi tarkastaa joka kerta, kun rengas
vaihdetaan.
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Avaimet

Merkitkää muistiin avainten numerot. Se säästää Teidät
paljolta ikävyydeltä, jos avaimenne hukkaantuvat.

Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysjärjestelmässä käytettävän veden täytyy olla niin

neutraalista (pehmeätä) kuin mahdollista. Seuduilla, joissa on
saatavissa ainoastaan alkaalista, happo- tai suolapitoista vettä,
on havaittu, että lisäämällä veteen n. 50 gr. kaliumbikro-
maattia (jota voitte saada Ford-myyjältänne) sen syövyttävä
vaikutus alumiinisiin sylinterikansiin on voitu vähentää mah-
dollisimman pieneksi.

Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita alkaalisia jäähdyttimen
puhdistusaineita, koska ne vahingoittavat alumiinisia sylinteri-
kansia.

Niiden, jotka ajavat vaunuillaan kattamattomilla teillä,
tulisi usein tarkastaa moottorin ilmanvaihtoaukon siivilää ja
kaasuttimen ilmanpuhdistinta, jotta tomu ei pääsisi tukki-
maan niitä.

Ajo tomuisissa olosuhteissa

Erittäin tomuisissa olosuhteissa olisi käytettävä Fordin
öljytyyppistä ilmanpuhdistinta. Tulette huomaamaan sen
näissä olosuhteissa erittäin hyödylliseksi laitteeksi, joka useas-
sa tapauksessa pidentää moottorin ikää monella sadalla pro-
sentilla.
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Neuvoja kylmällä ilmalla

Kylmällä ilmalla on käytettävä ohuempia öljyjä. (Katso
voitelukaavaa sivulla 16).

Generaattorin lataustehoa on mahdollisesti lisättävä.
(Katso sivu 14).

Välttäkää käyttämästä moottoria kiivaasti, kun se on kylmä.

Jäätymistä ehkäisevät aineet
Ford Motor Company ei suosittele mitään epäorgaanisia

jäätymistä ehkäiseviä liuoksia.
Etyyliglykoolia, jäähdytinglyseriiniä ja alkoholeja voi suosi-

tella jäätymistä ehkäisevinä liuoksina. Nämä ovat kaikki
organisia nesteitä ja, kuten vesikin, aikaansaavat ruostu-

mista kaikessa, mikä sisältää rautaa. Tätä ruostumista voidaan
vähentää käyttämällä jotain sopivaa ehkäisyainetta. Kaupan
olevat etyyliglykooli, muutamat jäähdytinglyseriinit ja muuta-

mat alkoholilaadut sisältävät tehokasta ehkäisyainetta tätä
syövytystä vastaan.

Niistä epäorgaanisista jäätymistä ehkäisevistä aineista, joita
tavallisesti tarjotaan yleisölle, kalsiumkloriidiliuokset ovat
ehkä vahingollisimpia. Sitäpaitsi muutkin liuokset, kuten
hunaja, glukoosi ja sokeri sekä öljyt ovat haitallisia, eikä niitä
pitäisi koskaan käyttää.
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Moottorin öljy

Pyytäkää aina parasta moottoriöljyä S.A.E.-viskositeetti-
numeron mukaan seuraavasti:

SÄE viskositeetti N:o
Alle -18°CSÄE 10
Alle O°C SÄE 20
Yli O°C SÄE 40
Yli 30°CSÄE 50

Pitäkää öljyn pinta öljytason mittapuikon »full»- ja »dan-
ger»-merkkien välillä. Kuitenkaan ei ole välttämätöntä
lisätä öljyä, ennenkuin sen pinta on laskenut »danger»-
(vaara) merkkiin. (Katso kuva 1.)

Öljy, mikä on yläpuolella >>full»-(täynnä) merkkiä, kuluu
nopeasti hukkaan.

Vaihtakaa öljy, kun se muuttuu vetiseksi. Käyttäkää tomui-
sissa olosuhteissa Fordin öljytyyppistä ilmanpuhdistinta.
(Katso sivu 8).

Vaihtakaa moottorin öljy joka 3.000 km.
Huuhdelkaa öljykaukalo perusteellisesti paloöljyllä ainakin

joka syksy ja kevät, ennenkuin täytätte sen uudella öljyllä.

TURVALLINEN AJO
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Bensiini
Fordin omistajilla on käytettävänään enemmän tai vähem-

män laaja valikoima eri bensiinilajeja. Kaikkia näitä bensiini-
lajeja voidaan tyydyttävästi käyttää Ford V-B:ssa. Kuitenkin,
koska eri laatujen räjähdysnopeusominaisuudet ovat erilaiset,
on tarpeellista muuttaa sytytysaikaa silloin, kun ruvetaan

käyttämään toisenlaatuista bensiiniä.
Tämä tarkistus suoritetaan virranjakajan alipainejarrun

avulla. (Katso kuva 2).
Kiertäkää tarkistusruuvia auki siksi, kunnes moottori alkaa

nakuttaa kuormituksen alaisena.
Kiertäkää sitten kiinni vain sen verran, että nakutus häviää.
Ford-myyjänne tekee tämän tarkistuksen Teille.

Kuva 2 — Alipainejarrutarkistus
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Moottorin käynnistys

Aukaiskaa ohjaus- ja sytytyslukko. Siirtäkää sytytyskat-
kaisija merkkiin »on». Katsokaa, että vaihdetanko on vapaa-
asennossa. Vetäkää kuristinnappulaa (»Choke») ulos. Paina-
kaa käynnistinkosketinta. (Kylmällä ilmalla käynnistinlaite
käyttää moottoria helpommin, jos kytkin on irroitettuna.)
Niin pian kuin moottori alkaa käydä, poistakaa jalka käyn-
nisti nkoskett i melta.

Välttäkää käyttämästä moottoria vinhasti, kun se on kylmä.
Työntäkää kuristustankoa sisään niin paljon kuin mahdol-

lista häiritsemättä moottorin tasaista käyntiä. Niin pian
kuin moottori on lämmennyt, työntäkää kuristustanko koko-
naan sisään.
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Moottorihäiriöt matkalla
Ellei moottori lähde käyntiin, johtuu se todennäköisesti

jostakin seuraavista syistä: Moottori on saanut liian runsaan
kaasuseoksen, sytytysjärjestelmä ei synnytä kipinää sytytys-
tulpissa tai bensiini ei tule kaasuttimeen asti.

Jos moottori on saanut liian runsaan kaasuseoksen, vetäkää
käsikaasutanko kokonaan ulos. Kääntämättä sytytyskatkaisi-
jaa »päälle», antakaa käynnistinmoottorin pyörittää konetta
30 sekunnin ajan, jotta runsas kaasuseos poistuisi.

Jos kaasutin saa riittävästi bensiiniä, niin bensiinisuihku
tulee kaasuttimen suuren nopeuden suutimesta ensimmäisinä
kertoina, kun kaasupoljinta painetaan alas. (On välttämä-
töntä poistaa kaasuttimen äänenvaimentaja eli ilmanpuhdistin
tämän havaitsemiseksi.)

Sen selville saamiseksi, syntyykö sytytystul passa kipinää vai
ei, pitäkää sytytystulpan johtoa noin % tuuman päässä sylin-
terikannesta, samalla kuin konetta pyöritetään joko käsin tai
käynnistinmoottorin avulla. Jos jokaisesta johdosta huoma-
taan syntyvän kipinän, niin vika ei luultavasti ole sytytysjär-
jestelmässä.
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Kennosto ja generaattori

Pitäkää liuoksen (elektrolyytin) pinta levyjen yläpuolella
lisäämällä tislattua vettä.

Kennoston johdonpäät on pidettävä puhtaina ja hyvin
kiinnitettyinä.

Generaattorin latausteho on sovitettava kunkin omistajan
yksilöllisen sähkötarpeen mukaan.

Parhain latausteho on alin teho, jolla kennosto pysyy täysin
ladattuna.

Generaattorin lataustehoa lisättäessä poistetaan generaat-
torin peitevanne ja siirretään kolmatta harjaa (Katso kuva 4)
pyörimissuuntaan.

Lataustehon vähentämiseksi siirretään harjaa vastakkaiseen

Generaattorin la-
tausmäärä sytytys-
virtaa lukuunotta-
matta ilmenee koje-
laudalla olevasta am-
perimittarista.

suuntaan.

Kuva 4
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Voitelu
Voitelutaulukko (Kuva 5) osoittaa täydellisesti, mitä voi-

teluaineita suositellaan käytettäviksi vaunun eri liikkuvien
osien voitelemiseksi.

Ford-vaunun voitelu voidaan jakaa kahteen ryhmään:

(1) Kohdat, jotka vaativat huomiota joka 1.500 km.
(2) Kohdat, jotka vaativat huomiota syksyisin ja keväisin

tai joka 8.000 km., kumpi hyvänsä sattuu ensin.

Joko voitelette vaununne itse tai annatte jonkun muun
tehdä sen puolestanne, niin varmistautukaa seuraavista
seikoista:

Jokainen voitelupidike on pyyhittävä puhtaaksi, ennen-
kuin voidepuristinta käytetään.

Katsokaa, ettei liian paljon rasvaa ole pantu vesipumppuun
taikka etu- tai takajarrun käyttöakseleihin, joista se voi
puristautua jarruihin.

Katsokaa, että korkeapaine voiteluöljyä oikeaa viskosi-
teettia käytetään taka-akselissa.

Katsokaa, että moottorin öljy on hyvälaatuista ja oikeaa
viskositeettia. (Katso sivu 10).

Katsokaa, että voidepuristinrasvaa käytetään vesipumpussa.
(N.s. vesipumppurasvat eivät ole sopivia).

Käyttäkää Fordin pyöränlaakerirasvaa M-544 etupyörissä.
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JOKA 1.500 KM.

OIIIUKINTIMHIU.TTI K O RK E A PAIN E H A M M AS P Y ÖR Ä ÖLJYÄPAINEVOITELUAINETTA \£J TÄYTTÖAUKON TASALLE- fä\ KYLLÄSTETTYÄ VOITELUVAHAA

©MOOTTORIÖLJYÄ (VIRRANJAKAJAN TALVELLA S.A.E. VISKOSITEETTIA 110 TAI 90 )' (H) LISÄTKÄÄ TISLATTUA VETTÄ V-!/ KONEPEITON NAUHOITUKSIIN
AKSELIN JOUSEN KIRISTYSPULTTI. GE- KESÄLLÄ S.A E VISKOSITEETTIA 160 ZT OVIEN LIUK UL E VYIHIN |A

«f fo I°KA 3-000 KM. TYHJENTÄKÄÄ ,A TÄYTTÄKÄ/ G) MURTONIVELRASVA A OHJAIMIIN
HAARUKKATAPIT JA KAASUPOLJIN) {VJ MOOTTORIÖLJYLLÄ YLI 0° C SÄE 40 - YLI 30° < jT\ LÄPITUNKEVAA KUIVALAATUISTA

©LISÄTKÄÄ HAMMASPYÖRÄÖLjYÄ SÄE 50 - ALLE 0° C SÄE 20 - ALLE -20" i (T\ RUISKUTTAKAA GRAFIITINSEKAISTA (Q) VOITELUAINETTA OVIEN
TÄYTTÖAUKON TASALLE: S.A E 10 ÖLJYÄ SARANOIHIN

LV
T

E
A
L .L^n S|A-t« ViM?HTfV TIA

✓"N rrvT) FORDIN VIRRANJAKAJARASVAAM-4601 @ PESKÄÄ SIIVILÄ BENSIINISSÄ -

VISKOMTEETTIA 160 (S) TYHJENTÄKÄÄ SAKKA
*& NOKKALEHTIIN KMTAKAA KUIVANA MOOTTORI-

9 B»-

JOKA SYKSY JA KEVÄT

©TÄYTTÄKÄÄ FORDIN PYÖRÄNLAAKERI - TAI (OKA 8000 KM *K.UMPI SATTUU INSIN) TYHJENTÄKÄÄ. HUUHDELKAA |A
RASVALLA M-544, MIKÄLI TARVITAAN /TN TÄYTTÄKÄÄ UUDELLEEN KORKEA-

©TYHJENTÄKÄÄ. HUUHDELKAA JA TÄYTTÄKÄÄ (7\ LISÄTKÄÄ FORDIN ISKUN VAIMENTAjA- \d/ PAINEÖLJYLLÄ:UUDELLEEN KORKEAPAINEÖLJYLLÄ: *&/ NESTETTÄ TÄYTTÖAUKON TASALLE (W) POISTAKAA JA PUHDISTAKAA SIIVILÄ TAL VELLA SÄE VISKOSITEETTIA 110
TALVELLA S.A.E. VISKOSITEETTIA 110 TAI 90 TAI 90. KESÄLLÄ S.A.E. VISKOSI-
KESÄLLÄ S.A.E. VISKOSITEETTIA 160. TEETTIA 110.
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Kuva 5 — Voitelukaava
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Jarrujen tarkistus

Asettakaa käsijarrutanko vapaa-asentoon. Vivutkaa kaikki
neljä pyörää ylös. Tarkastakaa etupyörien ja olkatappien
laakerit liiallisen väljyyden varalta. Tarkastakaa, etteivät
jousien ripustimien pultit, iskunvaimentajien yhdistimet tai
etuakselin tukitanko ole höltyneet. Poistakaa haarukkatapit
jarruvetimistä kussakin pyörässä. Kiertäkää jarrun tarkis-
tusruuvi kokonaan auki kaikissa neljässä pyörässä. Kiertä-
kää sitten takaisin juuri sen verran, etteivät jarrut laahaa.
Jarrujen on oltava kylmät, kun tämä tehdään.

Tarkistakaa jarrupolkimen ja poikkiakselin yhdystanko
(Katso »A» kuvassa 6) niin, että saadaa 1/ s tuuman liikkuma-
vara käsijarruvivun tangon ja haarukkatapin välille (Katso
pikkukuvaa kuvassa 6).

Tarkistakaa jarruvetimien pituus niin, että ne ovat 1/32
tuumaa liian lyhyet silloin, kun kaikki liikuntavara on pois-
tettu jarruista, ja pankaa haarukkatapit ja sokkanaulat pai-
koilleen.

Asettakaa käsijarrutanko ensimmäiseen pykälään. Pyörittä-
kää jokaista pyörää vähintäin yksi täydellinen kierros. Vas-
tuksen pitäisi olla yhtä suuri. Jos niin ei ole asianlaita, niin
kiertäkää sen pyörän tai niiden pyörien, jotka ovat tiukim-
mat, tarkistusruuvia ulospäin siksi, kunnes kaikki pyörivät
yhtäläisesti. Täyttäkää renkaat 30 naulan (2 ilmakehän)
paineisiksi ja koetelkaa tiellä.
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Kuva
6— Jarrujärjestelmä

19



■-a 9 ohrcl
Moottorin suorituskyky

Monet tekijät vaikuttavat Ford V-8:n moottorin suoritus-
kykyyn, ja kun yritetään korjata sen toimintaa, on otettava
huomioon kaikki se, mikä voi vaikuttaa sen tehoon.

Sellainen seikka kuin heikko kipinä sytytystulpissa voi
merkitä vikaa induktiokelassa. Kuitenkin, ennenkuin induk-
tiokela tuomitaan vialliseksi, on otettava huomioon vaunun
kennoston volttimäärä, katkojakärkien ja kondensaattorin
tila sekä korkeajännitejohtojen eristys, koska niissä olevat
viat pienentävät induktiokelan tehoa.

Kun moottorin virheellinen toiminta on korjattava, suo-
sitellaan seuraavaa moottorin käynnin tarkistusmenetelmää:

Moottorin käynnin tarkistus
Pehmeät renkaat, pyörien väärä asento, laahaavat jarrut,

riittävää voitelua vailla oleva konealusta sekä pyörien laake-
rien väärä tarkistus lisäävät moottorin rasitusta, ja nämä
seikat on otettava huomioon sen käyntiä tarkistettaessa.
Varsinainen tarkistusmenetelmä on seuraavanlainen:

Tarkastakaa kennoston tila ja lataus.
Kaikkien kennoston yhteyksien on oltava puhtaat ja muo-

dostettava hyvä kosketus.
Tarkastakaa jokaisen sylinterin puristus. Eri sylintereissä

saa puristus vaihdella kork. 10 naulaa.
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Puhdistakaa sytytystulpat mieluimmin hiekkapuhaltimella

ja asettakaa kärkiväli .025 tuumaksi.

Jos sytytystulppien kärjet ovat pahasti palaneet tai posliini
säröytynyt, niin on niiden tilalle pantava uudet.

Tarkastakaa virranjakajan katkojakärjet. Jos kärjet ovat

palaneet tai pikeentyneet, asettakaa tilalle uudet.
Asettakaa virranjakajan katkojavälit .012—.014 tuumai-

siksi katkojavivun ollessa nokan korkeimmalla kohdalla.
Katkojavivun jousen jännityksen tulee olla 22—27 uns-

sia (600-750 gr.)
Moottorin käydessä tyhjäkäyntiä pitäkää jokaista sytytys-

tulpan johtoa vuoron perään 3/8 tuuman päässä sylinteri-
kannesta. Jos kipinä hypähtää tämän välin säännöllisesti
kaikista kahdeksasta sylinteristä, niin toisiosytytyspiiri on
kokonaisuudessaan kunnossa.

Ellei tyydyttävää kipinää saada mistään kahdeksasta sytytys-
tulpan johdosta, niin kelassa, pyörijässä tai kondensaattorissa
on vika.

Jos tyydyttävä kipinä saadaan yhdestä tai useammasta joh-
dosta, mutta ei kaikista, niin se yksityinen johto, josta kipi-
nää ei saatu, tai virranjakajan kytkentälevy ovat luultavasti
oikosulussa taikka sitten sytytystulpan johto ei ole tarpeeksi
syvällä kytkentälevyn koskettimessa.

Tyhjentäkää sakka bensiinipumpusta ja puhdistakaa siivilä.
Puhaltakaa bensiiniputken läpi poistaaksenne tukkeutumat.
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Polttoainepumpun paineen tulee olla vähintäin 680 gr

ja enintäin 1,5 kg kaikilla nopeuksilla, ja moottoria käynnis-
tettäessä sen tulisi antaa bensiiniä 20 sekunnissa tai lyhem-
mässä ajassa.

Tarkistakaa tuulettimen hihna. (Katso sivu 7).
Tarkastakaa, onko jäähdytysjärjestelmässä vuotoja, ja

korjatkaa ne.
Kiristäkää imuputkiston mutterit. (Moottorin on oltava

lämmin.)
Tukkikaa mahdolliset vuodot putkistoissa, tuulilasin puh-

distimessa ja virranjakajan alipainejohdossa.
Kiristäkää sylinterikannen mutterit. (Moottorin on oltava

lämmin).
Tyhjentäkää kaasuttimen kohokammio ja poistakaa tukkeu-

tumat suutimista ja kohoventtiilistä.
Puhdistakaa kaasuttimen äänenvaimentaja ja ilmanpuhdis-

tin.
Tarkistakaa kaasutin, kuten sivulla 23 on osoitettu.
Tarkistakaa virranjakajan alipainejarru, kuten sivulla 11

on osoitettu.
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Kaasuttimen tarkistus

Antakaa moottorin lämmetä ja katsokaa, ettei imuputkis-
tossa, tuulilasin puhdistimessa tai virranjakajan alipainejoh-
doissa ole mitään ilmavuotoja.

Asettakaa moottorin tyhjäkäyntinopeus B—ll km. tun-

nissa kaasuläpän tarkistusruuvin avulla.
Tarkistakaa yksi kaasuttimen puoli kerrallaan. Kiertäkää

neulaventtiiliä sisään hitaasti, kunnes moottori alkaa vitkas-
tella tai käydä epätasaisesti; kiertäkää sitten hitaasti ulos,
kunnes moottori alkaa pyöriä kunnollisesti. Lopuksi kiertäkää
tarkistusventtiiliä jälleen sisään hyvin hitaasti juuri sen ver-
ran, että moottori
käy tasaisesti tällä
nopeudella.

Oikea tarkistus on
tavallisesti 5/B—3/4
kierrosta auki.

Menetelkää samoin
kaasuttimen vastak-
kaiseen puoleen näh-
den. Asettakaa tyhjä-
käyntinopeus B—ll
km. tunnissa.

Kuva 7
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Renkaat

Vaunuissa, jotka ovat varustetut varapyörälukolla, navan
kannessa olevaa nimilevyä on siirrettävä sivulle, jotta lukko
tulisi näkyviin. Kun lukko on poistettu, niin päästään käsiksi
varapyörän muttereihin.

Renkaan irroitus pyörästä. Tyhjentäkää rengas
täydellisesti ilmasta.

Irroittakaa molemmat reunokset vanteen reunosuomista.
Pakoittakaa ulkoreunos reunosuomasta vanteen pohja-

syvennykseen venttiiliä vastapäätä olevasta kohdasta.
Kun reunos on varmasti saatu keskisyvennykseen, vääntä

kää kahdella rengasraudal-
la, jotka on asetettu noin
10 sm. etäisyydelle venttii-
lin kummallekin puolelle,
reunos vanteen laipan yli.
(Katso kuva 8).

Jatkakaa pitkin laippaa
käyttäen molempia työka-
luja, kunnes ulkoreunos on
kokonaan vanteen ulkopuo-
lella. Pakoittakaa sisäreu-
nos vanteen keskisyven-
nykseen pyörän yläpäässä.
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Vetäkää renkaan alaosaa ulos, kunnes se tulee täysin irti,

kuten kuva 8 näyttää.
Renkaan paikoilleenasetus. Täyttäkää sisärengas

ilmalla, kunnes se tulee pyöreähköksi, ja sovittakaa se ul-
korenkaaseen. Sisärengas on asetettava ulkorenkaaseen
siten, että venttiilin varsi on tasapainomerkin kohdalla.

Työntäkää sisäreunos vanteen keskiuomaan venttiilin
kummallakin puolella. Pakoittakaa jäljellä oleva osa reu-
nosta vanteen ulkoreunan yli. Älkää yrittäkö pakoittaa liian
suurta osaa laipan yli yh- della kertaa. (Saippuan käyttö
renkaan reunoksessa helpoittaa tätä työtä). Kohottakaa
rengasta ja asettakaa ulkoreunos vanteen keski syvennykseen
venttiilin kohdalla. Lähtien venttiilin jommaltakummalta
puolelta, pakoittakaa reunosta vähin erin laipan yli jatkaen
siten pyörän ympäri, kunnes reunos koko naisuudessaan on
saatu paikoilleen.Pitäkää aina mahdollisimman paljon reunosta
vanteen keskiuomassa rengasta paikoilleen sovitettaessa.

Ennenkuin täytätte renkaan ilmalla, työntäkää venttiilin
varsi ulkorenkaaseen niin pitkälle kuin mahdollista varmis-
tuaksenne siitä, ettei sisärengasta ole jäänyt likistyksiin
ulkorenkaan reunoksen alle. Älkää laskeko venttiilin vartta

irti tätä tehdessänne.
Täyttäkää rengas korkeintaan 2 naulan (0.13 ilmak.) pai-

neella ja liikutelkaa ulkorengasta edestakaisin, kunnes se
sovittuu oikein. Sovitus on oikea silloin, kun renkaan laidassa
oleva kohoviiva on kaikilta kohdiltaan yhtä etäällä vanteesta.
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Pyörien suuntaus ja ohjauslaite

Käyttämällä lujia tukitankoja sekä etu- että taka-akselissa
ja Fordin poikittaisjousia Ford V-8-vaununne pyörien asento

pysyy oikeana lukuunottamatta tapaturmia, jotka voivat käy-
ristää asennelman eri osia, sekä sisäänpäinsuuntausta, joka on
suoritettava olkatappien laakerien kulumisen j.n.e. takia.

Oikea sisäänpäinsuuntaus-tarkistus Ford V-B:ssa on 1/16
tuumaa.

Sisäänpäinsuuntaus on tehtävä siten, että se estää mahdolli-
sen pyörien ulospäinkallistumisen, mikä hävittää mittauksen
tarkkuuden.

Renkaan ulospäinkallistuma ei saa olla suurempi kuin 1/16
tuumaa, silloin kun vaunulla ajetaan suurin nopeuksin.

Navan, jarrurummun sekä pyörä ja rengasasennelmien tasa-

paino ei saa poiketa yli 10 unssia (n. 300 gr.) tuumaa kohti.

Ohjauslaitteessa voidaan suorittaa mahdollisen kulumisen
vaatimia tarkistuksia. Kuitenkaan, koska ohjauslaitteen
kuluminen on hyvin vähäistä, se ei tavallisesti kaipaa mitään
tarkistusta, ennenkuin on ajettu useita tuhansia kilometrejä.
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Lyhdyt
Lyhtyjen virtapiirejä suojaa 20 amperin sulake. (Katso

kuva 11).
Valojen polttopiste on pysyvästi asetettu, eikä se tarvitse

mitään huomiota.
Suuntaus on oikea silloin, kun kummankin etulyhdyn

valosäde vaunun ollessa tyhjänä kohdistuu suoraan eteen-

päin. (Katso kuva 9).
Etulyhdyt voidaan suunnata liikuttamalla lyhtyjä, sen jäl-

keen kuin kannattimen alapuolella olevia ruuveja on jonkin
verran höllennetty.

Oikea etululyhty
Oikein suunnattuina

Molemmat etulyhdyt
Oikein suunnattuina

Kuva 9
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Kuva
10— Sähköjärjestelmä
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Kuva
11—Sähköjohtojen

kytkinkaava
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Pääominaisuudet Ja rekisteröintimitat
Moottori: 90 asteen, 8-sylinterinen. V-mallinen

Sylinterin läpimitta 3 1/16
" (77,79 mm.)

Iskun pituus 3 3 /4
" (95,25 mm.)

Jarrutettuja hevosvoimia 80
Voimansiirto: Synkronisoitu, valitseva liukuhammaspyörämalli,

jonka toisen vaihteen viistohampaiset pyörät ovat pysyvässä kosketuk-
sessa keskenään. Kolme nopeutta eteenpäin ja yksi taaksepäin.

Kytkin: Mekaanisesti vaimennettu keskipakoinen kuiva yksilevykytkin.
Jarrut: Koteloidut, ulospäinlaajenevat nelipyöräjarrut, joita käyttää

jarrupoljin ja käsijarrutanko. Yhteinen jarrutuspinta 186 neliötuumaa
(1.200 sm. 2).

Ohjauslaite: Puoliehkäisevä — kaksoiskartiokierukka- ja sektori-
mallia. Välityssuhde 15: 1.

Voitelujärjestelmä: Hammaspyöräpumppu puristaa öljyn suoraan
kampiakselin, kiertokankien ja nokka-akselin laakereihin. Moottorin
muut osat voidellaan roiskevoitelulla. Öljykaukalo vetää 4,7 Itr.

Jäähdytysjärjestelmä: Pumpun kiihdyttämä termosyfoonijääh-
dytys. Termostaattinen lämmönsäätö. Vetävyys 20.8 Itr.

Polttoainejärjestelmä: Säiliön vetävyys 53 Itr.
Hydrostaattinen bensiinimittari.
Kaksoisputouskaasutus.
Kalvotyyppinen bensiinipumppu.

Taka-akseli: 3/4 kuormittamatonta lautas-vetotyyppiä. Kaksilaa-
kerinen kartiovetopyörä.

Renkaat: 6.00x16. Paine 30 naulaa (2 ilmakehää).
Akseliväli: 112 tuumaa (2,85 m.)
Kääntöhalkalslja: 40 jalkaa (12 m)
Etäisyys maasta: 9 tuumaa (23 sm.)
Moottorinumero: Moottorin numero on myöskin vaunun sarja-

numero. Se on lyöty kytkinkotelon kanteen sekä kehyksen vasem-
paan sivukappaleeseen koneseinämän pitimen etupuolelle.

30



i%mdr 9 ö*.

Sisällysluettelo

Alkusanat 3
Ajo tomuisissa olosuhteissa 8
Bensiini 11
Bensiinipumppu 22
Generaattori 14
Huolto 4
Häiriöt 13
Jarrujen tarkistus 18
Jäähdytysjärjestelmä 8
Jäätymistä estävät aineet 9
Kaasutin 23
Ken nosto 14
Kytkin 7
Käynnistys 12
Lyhdyt 27
Moottorin kuntoonajo 5
Moottorin öljy 10
Neuvoja kylmällä ilmalla 9
Ohjauslaite 26
Omistajan vastuu 6
Pyörien suuntaus 26
Pääominaisuudet 30
Renkaan paine 7
Renkaat 24
Sytytys 20—21
Sähköjohtojen kytkinkaava 29
Sähköjärjestelmä 28
Uuden vaunun kuntoonajo 5
Voitelu 15
Voitelutaulukko 16—17

31



TILGMANNIN
KIRJAPAINO
HELSINKI 1935

Form. 1906. (H. 66). 1000. 3. 35.






