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4 FORD V-8 DE LUXE

Ford V-8 ei kaipaa "kunnos-
iusajoa"

Voitte kokonaan unohtaa tavanmukaisen 800 tai 1600
km vaivalloisen "kunnostusajon", lähtiessänne liikkeelle
uudella Fordillanne, sillä se on valmis normaaliseen ajoon
alusta alkaen Saatte ajaa sillä 95 km tuntinopeudella heti
ja ensimmäisten 160 km jälkeen voitte ajaa niin lujaa
kuin itseänne vain haluttaa.

Tämä tietää Teille sitä, että saatte nauttia Ford V-8 täy-
sistä ajo-ominaisuuksista heti sen saatuanne, mikä on tie-
tenkin varsin mieluisaa erikoisesti silloin, kun on kysymys
pitkistä matkoista tai ammattikäytöstä. Teidän ei enää
ole pakko ajella alhaisin nopeuksin.

Ford V-8 ei tarvitse mitään "kunnostusajoa", sillä jo val-
mistuksessa on otettu huomioon toimivien osien mitä suu-
rin tarkkamittaisuus ja hankauspintain äärimmäinen
tasaisuus. Väljyydet ovat tarkalleen oikeat vaunua Teille
toimitettaessa. Autonne ei siis tarvitse mitään pitkää han-
kauspintain hiomisaj anjaksoa kireyden poistamiseksi tai
pintain sileiksi saattamiseksi.

Tällaisten tarkkuusmenetelmien seurauksena on piden-
tynyt vaunun ikä, parempi taloudellisuus ja parantuneet
ajo-ominaisuudet. Ne ovat lisätodisteena siitä työn laa-
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Esipuheeksi

Tämän helppotajuisen kirjasen tarkoitus on tutustuttaa
Teidät FORD V-8 autoomme. Samalla annetaan Teille
myös erilaisia opastuksia ja menetelmiä, joista saattaa
olla apua tilapäisten häiriöitten sattuessa. Suosittelemme
siksi tämän kirjan mukana pitämistä autonne säiliöloke-
rossa.

Niin hyvin autonne Ford-myyjä kuin Oy. Ford Ab. toivo-
vat, että tulisitte todella olemaan erittäin tyytyväinen

uuteen Ford-autoonne ja onkin tämä kirja laadittu myös

tätä silmälläpitäen. Toivomuksemme on, että uhraatte
muutaman hetken ajastanne lukeaksenne tämän kirjasen,
joka on erikoisesti juuri Teitä varten kirjoitettu.

Oy. FORD Ab.
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dusta ja huolellisuudesta, mitkä sisältyvät Ford V-8 au-
tonne valmistukseen.

Autonne saatuanne voitte sen moottorin öljyllä ajaa
tyydyttävästi ensimmäiset 500 kilometriänne. Mitään ei
tarvitse lisätä.

Laskekaa ensimmäisten 500 km jälkeen, moottorin
ollessa lämmin, öljy pois kampikammiosta ja uusikaa öljy
käyttämällä oikeaa öljylaatua (katso siv. 15).

Huollotarkastuksei
Tuokaa uusi Ford V-8 autonne takaisin myyjänne luokse,

kun olette ajanut sillä n. 500 km. Tällöin voidaan suorit-
taa tarkastus, sylinterikannen ja imukanavaston mutte-
rin kiristys sekä kaasuttajan uusintatarkistus. Tämän 500
km sekä edelleen 1600 km ajon tapahduttua paikallisedus-
tajamme suorittaa maksuttomasti vaununne tarkastuksen
ja eri tarkistukset.

Jos olette matkalla, kun olisi tarpeen tässä mainittujen
huoltojen suorittaminen ettekä voi saada vaunuanne pai-
kallisedustajamme käsiin, jolta olette sen ostanut,
kuka Ford-edustajamme tahansa voi suorittaa tämän
huoltotyön, jolloin kustannukset ovat mk 100:— 500 km
täi 1500 km huoltotöistä, mitkä summat maksetaan Teille
takaisin esittäessänne maksetut laskut edustajallemme,
jolta autonne ostitte.



6 FORD V-8 DE LUXE

TEHTAAN TAKUU

Siinä tapauksessa, elia yhtiön tuotteiden jossakin osassa Ilmenee vikaa Ja
vialliseksi katsottu ou lähetetään rnlillvapiiaMl yhtiölle ennenkuin kuusi

tai korjattu osa toimitetaan vapaasti yhtiön huonelisiossa Helsingissä. Siinä

UmUMU aiheutuvat työt ilmaiseksi ja tällöin pidetään myyjää eikä yhtiötä

Jotka myyvät yhtiön luolalta eivät ole millään tavoin yhtiön asiamiehiä la)

edustajia, eikä heillä oi. oikeuksin eikä valtuuksia yhtiön nimissä tai yhtiöt!

vaunukorltyöti. Jotka ovat toisen vulmistamla. vaikkakin yhtiön toimittamia;

non omissa työpajoissa |_l Uin. m niokrMM lal Joiden tuntomerkkejä, nume-

a) Ostajan tulee oslolllaisuudcssa henkilökohtaisesti täyttää Ja allekirjoittaa

lonka Jälkeen ostaja saa yhlioltn yhtiön allekirjoittamankappaleen tätä ta.
Kuuta. Vainusta teiltänsä oh takuutodislu.t esiu-ttnvä yhtiölle. Takuuta el

ian on valtuutetun myyjän välityksellä lähetettävä yhtiölle sellainen osa. joka
katsotaan vialliseksi, heti kun vältetty vika on Ilmaantunut. Ostajan tulee

.-.'..rUuu .-('ainimerolla. johon osa kuuluu. "— t) Ostajan tulee lähettää yhtiölle
■■muun myyjän välityksellä, ennenkuin l.il sumulla kertaa kun palauttaa vtalll-

ulien. -
d) Yhtiön painos'kalkkien valitusten Johdosta- on lopullisesti aitova

Ja ostaja suostuu hyväksymään tämän päätöksen. Milloin korvausta el myön-
nctii. palauti-iuun o._ tutkimuksen Jälkeen lakaisin, ellei ostaja toisin määrää.

T»m* i.v.v laakaa olemasta voimassa, jot vaunuun on a-.cn._llu muiden

Täten todistetaan että auto, jonka moottorinuinero on

cm lanaan meillä merkitty -

omaisuudeksi, osoite
ja »en tunteen on voimassa

yllämainittu takuu.
O/Y FORD A/B
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HUOLTOTODISTUS, MISSÄ ON HUOLTOSITOUMUS

JA TAKUU.

Kuva 1.

Jokaisesta vaunusta annetaan huoltotodistus, jossa
myyjä sitoutuu huoltamaan ja tarkastamaan vaunun sen
jouduttua ostajan haltuun.
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Huolto
Ford-huolto on joka suhteessa "yleishuoltoa", mikä laa-

jenee jatkuvasti sekä Ford-huoltoasemain lukumäärän
että mitä uudenaikaisimpien huoltovälineiden ansiosta.

Tapaatte Ford-jälleenmyyjiä nykyisin jo kaikkialta täy-
sin varustautuneina mitä vaativimpiinkin huoltotöihin.

Useat Ford-myyjät käyttävät Ford "kekkaria" mootto-
rin ja sähkölaitteiden vikain toteamiseen. Tämä laite,
jonka on suunnitellut Ford Motor Companyn huolto-osasto,
on antanut Ford-korjaajille mahdollisuudet häiriöitten es-
tämiseen tarpeeksi aikaisin.

Ford-huollon palvelukseen koetetaan aina saada kulta-
kin paikkakunnalta parhaat saatavissa olevat autonkor-
jaajat. Oy. Ford Ab. pyrkii erikoistamaan korjaajia huol-
lon erikoisaloille ja järjestää näiden miesten kouluutuk-
sen. Sadat Ford-korjaajat käyvät Fordin erikoiskouluissa
ja saavan erikoisopetusta Ford tutkimiskoneen käytössä,
pyöräin asentojen perusteissa, ohjauksen säätämisessä,
renkaiden huoltamisessa j.n.e. Monet näistä korjaajista
ovat näyttäneet voivansa perehtyä erikoisen hyvin tähän
tutkimistyöhön, joten heille on tämän taitonsa todisteeksi
annettu erikoinen todistus Oy. Ford Ab:n toimesta. Tällai-
sessa kekkaritodistuksessa ilmoitetaan asianomaisen ole-
van täysin perehtyneen käyttelemään tätä uudenaikaista,
tieteellisellä pohjalla toimivaa laitetta.

Ford-huollon opetustoiminnalla on päästy siihen, että
mikäli Ford-myyjien huoltomiehet suorittavat vaununne
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tarkastukset ja huollon, ajovarmuudestanne ja tyytyväi-
syydestänne ovat takuussa ammattitaitoiset miehet.

Huoltotiedoitukset, huoltokoulukirjat ja opetusfilmit
sekä ohjekirjat täydentävät Ford-huoltokoulujen opetus-
työtä. Kiertäväin huoltokoulujen avulla saadaan opetus
siirretyksi suoraan jälleenmyyjien korjauspajoihin.

Saadaksemme autonne kunnossapitokustannukset pysy-
mään mahdollisimman alhaisina, käyttävät myyjät
Oy. Ford Ab:n suosittelemaa ja julkaisemaa huoltotyö-
hinnastoa. Nämä suositellut työkustannuslaskelmat sisäl-
tävät lyhimmän työajan kutakin erikoistyötä varten huo-
mioonottaen ensiluokkaisen työn suorituksen.
, Tiedämme, että autonne vaatii aika ajoin yhtä ja toista
huoltotyötä. Jos Ford-myyjälle annetaan tilaisuus silloin
tällöin tarkastaa autonne ajokuntoisuus- ja ajovarmuus-
ominaisuuksia, saatte autonne säilyttämään ihmeteltävät
ajo-ominaisuutensa ja ajovarmuutensa uuden veroisina.

Pitäkää huolta autonne säännöllisestä voitelusta. Jos
Ford-edustajanne hoitaa tämän työn Teille, hän samalla
suorittaa joukon tarkastuksia sekä kiinnittää ajoissa huo-
mionne mahdollisiin ja välttämättömiin huoltotöihin, mit-
kä hän on havainnut tarpeellisiksi tarkastusta tehdessään.

Suorituttakaa aika ajoin "Ford laboratoriotutkimus". Sii-
hen kuuluu niiden osain tarkastus, jotka vaikuttavat au-
tonne suorituskykyyn. Tämä tarkastus on hyvin perin-
pohjainen ja käsittää se koko sähköjärjestelmän, mootto-
rin, valot ja muut laitteet, sekä lisäksi kaasuttajan tar-
kistuksen.
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Nämä tarkastustyöt selvittävät Teille niiden laitteiden
tilan, mitkä saattavat vaikuttaa autonne kuntoon.

On kuitenkin eräitä merkittäviä seikkoja, joiden huo-
mioonottamisesta myyjäkään ei voi Teitä vapauttaa. Nä-
mä ovat kootut seuraavaan osaan, mikä käsittää omista-
jan omakohtaiset huoltotyöt.

Omistajan omakohtainen huolto
Ford V-8 autossanne on paljon sellaista, mikä Teidän

tulee sekä tietää, että myöskin osata suorittaa. Aikaanne
säästääksemme olemme nämä asiat liittäneet tähän eri
ryhmiin jaoiteltuina.

Avaimet. Pitäkää avainten numerot muistissa. Tällöin
Teiltä säästyy paljon harmia, jos sattuisitte hukkaamaan
avaimenne. Myyjänne pitää, jos niin haluatte, avain-
numeronne muistiin merkittynä. Avaintenne tunnusnu-
merot eivät ole itse avaimessa, vaan metalliliuskassa, mikä
on kiinnitetty avainten renkaaseen. Irroittakaa tämä
liuska sen jälkeen, kun olette merkinnyt sen numeron
muistiin. Kun tunnusnumeroa ei ole avaimessa, ei kenel-
läkään ole tilaisuutta kaksoiskappaleen hankkimiseen va-
rastamistarkoituksessa.

Ford-myyjänne voi tarvittaessa valmistaa Teille uuden
avaimen, jos annatte hänelle tunnusnumeron.



10 FORD V-8 DE LTJXE

Kuva 2.

Kytkin. Älkää antako kytkimen ajaessanne luistaa. Jos
ajatte jalka kytkinpolkimella, aiheuttaa se kytkimen levy-
jen nopean kulumisen ja useammin uusiutuvia kytkimen
tarkistuksia.

Pitäkää kytkimen poljin oikein asetettuna. Myyjänne
voi tehdä tämän asetuksen nopeasti ja sopuhintaan.

Kytkinpolkimen asetus on ainoa kytkimessä suoritettava
tarkistus, mutta tämä onkin sitten aina pidettävä oikeana.
Oikein asetettuna on polkimen vapaa liike V/z—1% tuumaa.

Renkaiden ilmanpaine. Renkaiden ilmanpaine on aina
pidettävä 30 naulana (2.1 kg/sm 2).
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Tarkastakaa renkaiden ilmanpaine ainakin kerran vii-
kossa. Paitsi renkaiden epätasaista kulumista aiheuttaa
liian alhainen ilmanpaine ohjauksen ja jarrutuksen vai-
keutumisen.

Älkää käyttäkö renkaissa minkäälaisia tilapäispaik-
koja, koska renkaiden tasapaino tällöin häiriytyy ja ai-
nainen vahingonvaara on käsillä, varsinkin ajaessanne
suurin nopeuksin.

Pyöräin tasapaino on tarkastettava joka kerta, kun
rengasta vaihdetaan, jotta pyöräin alkuperäinen tasa-
paino säilyisi. Renkaiden vaihtamisohjeet ovat tämän
kirjan 45:11ä sivulla.

Jäähdytys. Jäähdyttäjän täyttöaukon avaamiseksi (kuva
3) kierretään kantta vastapäivään niin pitkälle kuin se
menee, sitten kansi painetaan alas ja kierretään kunnes
tulppa aukenee. Sitä ennen on konesuojus avattava, mikä
tapahtuu siten, että suojusta kohotetaan oikealla kädellä
edessä olevasta säpistä noin 3 tuumaa, minkä jälkeen va-
semmalla kädellä painetaan sisäpuolella oleva varmuus-
salpa auki. Jäähdytykseen käytettävän veden tulisi olla
niin neutraalista, siis happo- ja lipeävapaata, kuin mah-
dollista. Seuduilla, missä esiintyy alkaalisia, suolapitoisia
tai happamia vesiä, on syytä lisätä veden joukkoon Ford-
ruosteenestämisainetta (mitä saatte myyjältänne), joka
aine vähentää tällaisten vesien syövyttäviä ominaisuuk-
sia. Lisää jäähdytyslaitteista sivulla 47.
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Kuva 3. Kuva 4.

Pakkasneste. Ford Motor Company ei suosittele käytet-
täväksi mitään epäorgaanisia liuoksia pakkasnesteinä.
Ford Antifreeze-pakkasneste, jota saatte Ford-myyjäl-
tänne, on tarkoitukseen erittäin sopivaa. Samoin etyle-
niglykoli, jäähdyttäjäglyseriini tai alkoholit ovat tyydyt-

täviä. Nämä ovat orgaanisia liuoksia ja aikaansaavat
ruostumista, samoin kuin vesikin laitteissa, missä esiin-
tyy rautaa. Ruostumisen estämiseksi voidaan käyttää
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Ford-ruosteenestämisainetta, etyleeniglykolia, eräitä jääh-
dytysglyseriinejä ja eräitä alkoholilajeja, joilla on myös-
kin ruostumista estäviä ominaisuuksia.

Epäorgaanisista yleisesti yleisölle tarjotuista pakkas-
nesteistä kalciumkloriidiliuokset ovat eniten ruostuttavia.
Myöskin sellaiset liuokset kuin sokeri, hunaja, glykoosi ja
öljyt ovat sopimattomia eikä niitä voi suositella käytettä-
väksi.

Tomuiset tiet. Ne, jotka joutuvat ajamaan autollaan to-
muisilla teillä, katsokoot, että öljyntäyttöputken aukossa
olevan kannen siivilä pysyy puhtaana (katso kuvaa 24) ja
ilmanpuhdistaja (katso kuvaa 4) on samoin puhdas. Hy-

vin tomuisissa paikoissa on käytettävä Fordin öljyhuuh-
telutyyppistä ilmanpuhdistajaa. Tällainen kannattaa
hankkia, koska se voi pidentää moottorin ikää moninker-
taisesti.

Tomuisilla teillä ajettavien autojen öljy on uusittava
niin usein kuin se näyttäytyy tarpeelliseksi, jotta öljy py-
syisi jatkuvasti tomuvapaana.

Talviajo-ohjeita. Kylmillä ilmoilla on käytettävä ohuem-
paa öljyä. (Katso jälempänä olevia ohjeita.) Älkää pääs-
täkö moottoria ryntäämään, kun se on kylmänä. Pitä-
kää kytkinpoljin alaspainettuna käynnistäessänne moot-
toria. Tällöin helpottuu käynnistinmoottorin ja akkumu-
laattorin työ ja käynnistys onnistuu paremmin.
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Kun lämpötila on jäätymispisteen
alapuolella, antakaa myyjänne sää-
tää iskunvaimentajat. Keväällä ne
on uudelleen säädettävä kesäajoa var-
ten.

Moottoriöljy. Seuraavia öljynumeroja
suositellaan käytettäväksi eri lämpö-
tiloissa:

Lämpötila S.A.E. jäykkyysnumero
yli + 25° C 40

0° C 30
„ —10° C 20 tai 20 W
„

— 20° C 10 tai 10 W

Alhaisemmat lämpötilat: 10 W jou-
kossa 10 % petroolia.

Käyttöolosuhteet määräävät myös-
kin osaltaan öljyn jäykkyyden siten,
että ne, jotka joutuvat usein keskeyt-
tämään ajonsa voivat käyttää yhtä tai
kahta astetta notkeampaa öljyä kuin
ne, jotka ajavat yhtämittaisesti.

Vaihtakaa moottorin öljy joka 3000
km ajon jälkeen. Pitäkää öljyn pinta
"Full" ja "Danger" merkin välillä,
katsottuna öljymitasta. EI OLE SYY-
TÄ LISÄTÄ ÖLJYÄ ENNEN KUINKuva 5.

ÖLJYMITTA,
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SEN PINTA ON ALENTUNUT "DANGER" MERKKIIN
SAAKKA. (Katso kuvaa 5.)

Polttoaine. Ford V-8 moottorissa voidaan käyttää mitä ta-
hansa hyvää bensiinilaatua. Koska kuitenkin räjähdys-
nopeudet eri laaduilla vaihtelevat, on pakko käyttää eri-
laisia sytytysasetuksia, kun siirrytään jonkin oktaaniryh-
män bensiinistä toiseen. Tämä asetus voidaan suorittaa
säätämällä virranjakajan imujarrulaitetta.

Ford-myyjänne suorittaa tämän asetuksen Teille, mutta
jos itse haluatte sen tehdä, on tätä varten olemassa sivulla
39 täydelliset ohjeet.

Mittarit ja säätölaitteet
Kuvissa 6—14 nähdään Ford V-8 autossa käytetyt mit-

tarit ja säätölaitteet. Näiden toiminta tulee Teidän oppia
tuntemaan.

Nopeusmittarissa on osamatkojen nollaan-asetusnasta
mittarin takana. Painakaa säätönasta sisällepäin asetusta
tehdessänne. Vetäkää nasta asetuksen jälkeen ulos.

Lataustilanmittari näyttää akkumulaattorin lataustilan.
Noin minuutin kuluttua sytytyksen toiminnan alkami-
sesta on osoittimen asetuttava heilahdellen paikoilleen
siten kuin kuva 7,1 näyttää. Normaalisissa käyttöoloissa
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NOPEUS- JA MATKAMITTARI

Kuva 6.

tulee mittarin osoittimen olla normaali — "N"-asennossa.
(Katso kuvaa 2.)

Ellei osoitin näytä siten kuin kuvasta 7,l:ssä näkyy, ja
jos se tavallisissa ajo-olosuhteissa siirtyy kohtaan H, ku-
ten nähdään kuvassa 7,3, antakaa Ford-myyjänne tar-
kastaa akkumulaattori ja jännitesäätö.
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Polttoainemittari. Tämä on sähköisesti toimivaa tyyppiä
ja näyttää likimäärin polttoaineen määrän säiliössä.

Polttoainemittari ei näytä, kun sytytys ei ole toimin-
nassa.

Öljynpaineen mittari. Tämä on sähköisesti toimivaa
tyyppiä. Normaalinen öljynpaine on noin 2,1 kg/sm 2 (30
naulaa). Jos käytetään jäykkää öljyä tai öljy on kylmää,
kohoo mittarin näyttö, ja jos öljy on kuumaa tai ohutta,
alenee näyttö.

öljynpainemittari näyttää Teille vain, että moottorin
öljy kiertää, mutta ei sano mitään öljyn määrästä eikä
laadusta. Mittari ei toimi sytytyksen ollessa katkaistuna.

LATAUSTILAN MITTARI.

Kuva 7



18 FORD V-8 DE LUXE

Lämpömittari näyttää jäähdytysjärjestelmässä olevan
nesteen lämpötilan sekä normaalisen lämpötila-alueen.
Jos lämpötila raskaassa käytössä kohoaa tämän normaali-
alueen yläpuolelle, ei liikaa kuumentumista vielä ole pe-
lättävissä, ellei vesi ala kiehua. Jos moottori toimii liian
kylmänä, tietää tämä lisääntynyttä polttoaineen kulu-
tusta ja toimii voitelu samalla epätyydyttävästi.

MITTARITAULU ERI MITTAREINEEN.
Kuva 8.



OHJEKIRJA 19

Jos moottori päästetään kuumenemaan liikaa, saattaa
se vioittua, koska öljy muuttuu tällöin liian ohueksi.

Tuulilasin pyyhkijä. Sen säätönasta on tuulilasin yläpuo-
lella. Vetäkää nasta ulos, niin pyyhkijä alkaa toimia.
Tuulilasin pyyhkijän nopeutta voidaan myöskin säätää
tämän nastan avulla. Kun vedätte nastaa ulospäin li-
sääntyy nopeus, kun taasen painatte sitä sisällepäin, vä-
henee nopeus.

Taustapeili on sijoitettu pallonivelen varaan ja voidaan
se helposti kääntää haluttuun asentoon. (Katso kuvaa 9.)

TUULILASIN YLÄOSA.

Kuva 9.
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Kuva 10.

Antennin säätölaite järjestelee antennin aseman vau-
nuissa, joihin on sijoitettu Ford-autoradio. Kun antenni
on pystyasennossa, on vastaanotto huomattavasti tehok-
kaampaa.

Valokatkaisija sijaitsee ohjauspyörän keskellä. Kun se
käännetään oikealle, syttyvät valonheittäjät ja takavalot.
Valokeilan suunta saadaan muuttumaan jalkakatkaisijan
avulla, mikä nähdään kuvassa 12. Kun kaukovalo toimii,
näkyy kojelaudalla punainen merkkivalo. Kääntämällä
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Kuva 11
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katkaisija vasemmalle
(kuva 10) syttyvät sei-
sontavalot.

Kuristin jakaasunsäätö
ovat kojelaudalla, ku-
ten kuva 11 näyttää.
Näiden käyttöohjeet
esitetään erikseen osas-
sa "Moottorin käynnis-
tys" sivulla 24.

Radio, joka nähdään
kuvassa 11, on Fordin
hyväksymä varuste ja
saadaan se Ford-myy-
jien kautta. Kuva 12.

Tuulilasin säätö tapahtuu tuulilasia avaamalla ja sulke
maila. (Katso kuvaa 11.)

Tuuletusluukun säätölaite avaa tuuletusaukon, kun säätöä
työnnetään eteenpäin. (Katso kuvaa 11.)

Käynnistyskatkaisija sijaitsee kojelaudan vasemmalla
puolella, kuten nähdään kuvasta 12.

Käsijarrun varsi on pidettävä kokonaan eteenpäin työn-
nettynä ajettaessa. Käsijarrun voi helpommin vapauttaa
painamalla samanaikaisesti jarrupoljinta.
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Kuva 13.

Sytytyksen katkaisija lukitaan yhdistetyn ohjauksen ja
sytytyksen lukon avulla. Ohjauspyörää ei voi lukita eikä
avainta vetää pois, jos sytytyksen katkaisija on käynti-
asennossa. Totuttautukaa lukitsemaan ohjaus ja irroitta-
maan avain vaikkapa vain muutamiksi minuuteiksi pois-
tuessanne autosta.
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Moottorin käynnistys
Sytytyksen lukko avataan. Sytytyksen katkaisija kään-

netään käyntiasentoon. Katsokaa, että vaihdevarsi on
nolla-asennossaan. Vetäkää kuristimen säätö ulos.

Painakaa käynnistysnastaa. (Jos sää on kylmä, pyörii
moottori helpommin, kun kytkin on irroitettuna.) Heti
kun moottori alkaa käydä, on sormi poistettava nastalta.
Älkää antako moottorin rynnätä sen ollessa kylmänä. Pai-
nakaa kuristimen säätöä sisäänpäin niin paljon kuin mah-
dollista, kuitenkin niin, että moottorin käynti pysyy ta-
saisena. Kun moottori on lämmennyt, painetaan kuris-
timen nasta kokonaan sisälle.

Autolla ajaminen
Ajajan istuimen voi helposti järjestää niin, että se on

ajajalle mahdollisimman mukavassa asennossa. Usein voi
pitkillä matkoilla olla edullista silloin tällöin hiukan
muuttaa istuimen asentoa. (Katso kuvaa 14.) Ikkunoita
säädettäessä huomattakoon, että lasi aluksi liikkuu
taaksepäin eikä alaspäin. Täten lasin etureunan eteen
muodostuneeseen aukkoon syntyy imuvaikutus auton liik-
kuessa eteenpäin ja ilma virtaa ulospäin vaunun sisältä.
Kaikki ovet voidaan sisäpuolelta lukita vain nostamalla
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kahvaa, kuten kuvasta 15 näkyy. Monet ajajat haluavat
mahdollisimman suurta kiihtyväisyyttä ja nopeutta.
Nämä ajajat yleensä ymmärtävät, että nopea ajo samoin
kuin suuri moottorin kierrosluku alemmilla vaihteilla vaa-
tivat käyttämään huomattavia tehoja.

Ford V-8 autossanne on tällaista varavoimaa ja on se
äärimmäisen joustava. Polttoaineen kulutus riippuu käy-
tetystä tehosta.

Suurimman kiihtyväisyyden aikaansaamiseksi, tarvitse-
matta tuhlata polttoainetta, suorittakaa vaihtamiset seu-
raavilla nopeuksilla: ensimmäisestä toiseen vaihteeseen
alle Bkm nopeudella. Toisesta kolmanteen vaihteeseen 35
km nopeudella. Suurimman taloudellisuuden saavutta-
miseksi voidaan vaihtaminen suorittaa alemmilla nopeuk-
silla.

Kuva 14
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Kuva 15.

Akkumulaattori
Pitäkää hapon pinta levyjen yläreunain yläpuolella

lisäämällä tislattua vettä. Vettä lisättäessä täyttäkää
täyttöputken alareunaan saakka kussakin osastossa. Akku-
mulaattorin johtimet sekä rungon ja moottorin välinen
johdin on pidettävä puhtaana ja hyvin kiinnitettynä.
Muussa tapauksessa kohoo generaattorin jännite käyttö-
varmain ra jäin ulkopuolelle.



N
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Kuva 16.
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Generaattori
Kaksiharjäinen generaattori ei tarvitse mitään tarkis-

tuksia. (Katso kuvaa 17.) Latausvirran voimakkuus sää-
tyy automaattisesti erikoisen säätölaitteen avulla. Gene-
raattorin jännite tulee tarkastaa ainakin joka kolmas
kuukausi. (Ford-myyjillä on käytettävänään erittäin
tarkka tarkastuslaite tätä varten.) Liika vastus on pois-
tettava, muussa tapauksessa voivat generaattori, sytytys-
laitteet tai lamput vioittua.

LATAUSDYNAMO.
Kuva 17.
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Voitelu
Voitelukaaviosta (kuva 18) nähdään yksityiskohtaisesti

miten usein kunkin osan voitelu on suoritettava ja mitä
voiteluaineita suositellaan.

Ford-auton voitelu voidaan jakaa kahteen ryhmään:

1. Kohdat, jotka on voideltava joka 1500 km ajon jäl-
keen.

2. Kohdat, jotka on voideltava vuodenaikojen vaih-
tuessa tai joka 8000 km ajon jälkeen, siitä riippuen, mikä
ensiksi sattuu.

Suoritattepa itse tai annatte jonkun muun suorittaa
voitelun, tehkää se seuraavalla tavalla:

Kukin nippa on pyyhittävä puhtaaksi ennen kuin voi-
telupuristinta aletaan käyttää. Varmistautukaa siitä,
että juoksevaa korkeapaineöljyä, jonka jäykkyys on oikea,
käytetään taka-akselissa. Käyttäkää vain hyvälaatuista
ja jäykkyydeltään sopivaa moottoriöljyä. (Katso sivu 15.)

Käyttäkää M 544 Ford-pyörälaakerirasvaa etupyöriin.
Käyttäkää M 4628 Ford-jousivoidetta etu- ja takajousien
sidepultteihin. Vesipumppu saa voitelunsa moottorista
eikä vaadi mitään huolenpitoa.
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A Painepuristinvoitelu,

g M-544 Ford pyörälaakerirasvaa,

Q Moottoriöljyä (jakajan akseli,
generaattori, jarrujen nivelpultit
ja kaasupoljin).

£) Lisää pyörästö-öljyä täyttä-
aukkoon saakka
Talvella S.A.E. 90
kesällä S.A.E. l_

p Lisää korkeapaine pyörästö-öljyä täyttöaukkoon
saakka. Talvella S.A.E. 90, kesällä S.A.E. 140
(Ohjausvaihteeseen aina S.A.E. 90)..

p Joka 3000 km jälkeen tyhjennetään ja täytetään
5 1. moottoriöljyä. Suositellaan:

Lämpötila +25° C S.A.E. 40
—0° C „ 30
—10° C „ 20 tai 20W
—20° C „ 10W

„ alle 10W, joukossa 10 % petrolia.

OHJEKIRJA

Q Sakka lasketaan pois.

|-| Lisätään tislattua vettä.

J Nivelrasvaa (saippuapltoista).

K Ford jousivoidetta. M-4628.

|_ Lisätkää Ford jarrunestettä
M-3833 pääsylinterin säiliöön.

31

|\J Rasvapitoista vahaa ovien salpa-
levyihin, kädensijoihin ja kone-
suojuksen liitoksiin.

O Erikoisvoiteluainetta ovien
saranoihin.

p Siivilä pestään bensiinillä ja kostu-
tetaan moottoriöljyllä, kun se on
kuivunut.

X Lisätään täyttöaukkoon saakka Ford
iskun vaimentajanesteellä.

yy Irroitetaan ja siivilä puhdistetaan.

2 Täytetään Ford laakerirasvalla M-544
tarpeen mukaan. y Tyhjennetään ja huuhdotaan

sekä täytetään korkeapaine
pyörästö-öljyllä.
Talvella S.A.E. 90,
kesällä S.A.E. 140.

Y Tyhjennetään, huuhdotaan ja täyte-
tään hammaspyörästö-öljyllä.
Talvella S.A.E. 90, kesällä S.A.E. 140.

g Ford virranjakajarasvaa
M-4601 nokkiin.

Kuva 18.
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Sähkölaitteet
Kuvassa 19 on yksinkertaistettu Ford V-8 sähköjohto-

jen kaaviokuva, mistä näkyy sekä eri sähkölaitteet että
näiden välillä olevat eri johtimet.

Eri virtapiirien erittelemiseksi kahdesta sähkölähteestä,
akkumulaattorista ja generaattorista, on nämä sijoitettu
piirroksen yläosaan, jolloin virtapiirejä eriteltäessä virran
kulku voidaan nähdä samaan tapaan, kuin veden virtaus
alaspäin. Tässä kaaviokuvassa on takavalon ja jarruva-
lojen lamput samoin kuin valonheittäjäin lamput esitetty
yksinkertaisuuden vuoksi yksinapaisina. Nämä ovat todel-
lisuudessa kaksinapaisia lamppuja (huomaa tähtimerkit
piirroksessa 19).

Kuva 20 on sähkölaitteiden "röntgenkuva", missä kaikki
sähkölaitteet on piirretty niiden oikeisiin paikkoihin ja
nähdään tällöin ne johtimet, jotka ovat yhdistettyjä, eri-
teltyinä.



./
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SÄHKÖLAITTEIDEN
JOHDINKAA.VA.

Kuva
19.
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SÄHKÖ-
Kuva

LAITTEET.
20.
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Moottorin kunto
Monet eri seikat ovat vaikuttamassa Ford V-8 moottorin

toimintaan ja jos tätä pyritään parantamaan, on pakko
ottaa huomioon kaikki ne tekijät, mitkä tällöin vaikut-
tavat.

Esimerkiksi: heikko sytytyskipinä sytytystulpissa voi
aiheutua vioittuneesta sytytyskelasta. Kuitenkin on au-
ton akkumulaattorin jännite, katkojan kärkien tai kon-
densaattorin kunto, sekä eri suur jännitejohtimien eristys
tutkittava, ennenkuin sytytyskelaa voidaan pitää kelvot-
tomana, koska näiden edellämainittujen syiden vuoksi sy-
ty tyskela myöskin voi toimia heikosti.

Pehmeät renkaat, pyöräin väärät asennot, laahaavat
jarrut ja huonosti voidellut rungon osat lisäävät mootto-
rin kuormitusta ja on nämä kohdat otettava huomioon au-
toanne kunnostettaessa.

Monet ajokuntoisuuteen vaikuttavat seikat vaativat tie-
teellistä tutkimistapaa ja erikoislaitetta, kun halutaan
saada kaikkein parhaat tulokset. Teidän Ford-myyjänne
on parhaiten varustettu ja parhaiten pystyvä kunnosta-
maan koneenne, kun tällaista huoltoa tarvitsette.
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Virranjakaja
Kuvissa 21 ja 22 nähdään Ford V-8 virranjakajan ja

sytytyskelan pituus- ja poikkileikkaus.
Kun virranjakoa asetetaan, on sytytyksen säätö oikea

silloin kun sytytyskipinä sattuu 4 astetta ennen yläkuolo-
kohtaa. Jako voidaan asettaa erikoisella tätä varten tar-
kistetulla laitteella. Ford-myyjällänne on tällainen työ-

VIRRANJAKAJAN PITKITTÄISLEIKKAUS.
Kuva 21.
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VIRRANJAKAJAN POIKKILEIKKAUS.
Kuva 22.
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väline ja on Teidän käännyttävä hänen puoleensa, jos
moottorin sytytys on uuden asetuksen tarpeessa.

Koska katkojan kärkien pinnat käytössä kuluvat, muut-
tuu asetus tällöin hiukkasen. Kuitenkin, ellei sytytyksen
asetusta ole muuteltu, voidaan uuden tarkistuksen avulla
automaattisesti saada sytytyksen toiminta oikeaksi. Kär-
kivälin sopiva mitta on 0.014"—0.016". Ford V-8 virran-
jakajassa on imun avulla toimiva säätö, joka järjestää
sytytyksen myöhäisemmäksi kuormituksen mukaan. Tä-
män imujarrun avulla voidaan sytytyksen jako tarkistaa
erilaisiin bensiinilaatuihin sopivaksi, häiritsemättä kuris-
tuksen säätöä.

Imujarrua säädettäessä irroitetaan lukkomutteri (kuvat
22 ja 28) ja asetusruuvia kierretään vastapäivään kunnes
moottori alkaa kilkuttaa kuormitettuna ajettaessa. Sitten
kierretään ruuvia vastakkaiseen suuntaan juuri niin pal-
jon, että ääni häviää. Ford-myyjänne suorittaa Teille tä-
män tarkistuksen.
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Kaasuttajan tarkistus
Moottorin annetaankäydä, kunnes se on lämmennyt ja

katsotaan, että imuputkistossa, tuulilasin pyyhkijässä tai
virranjakajan imu johdossa ei ole mitään ilmavuotoja.
Moottorin tyhjäkäyntinopeus säädetään vastaamaan B—lo
km tuntinopeutta tyhjäkäynnin asetusruuvin avulla. Tar-
kistakaa kerrallaan aina kaasuttajan toinen puoli. Kier-
täkää tyhjäkäynnin asetusruuvia hitaasti kiinnipäin kun-
nes moottori alkaa käydä epätasaisesti, sitten kierretään
asetusruuvia aukipäin kunnes kierrosluku kasvaa. Lopuksi
kierretään tarkistusta hyvin hitaasti kunnes moottori käy
tällä nopeudella tasaisesti.

Oikea asetus on likimäärin %—% kierrosta aukipäin.
Sama menettelytapa toistetaan kaasuttajan vastakkaisella
puolella. Säätäkää tyhjäkäynti vastaamaan B—lo km tun-
tinopeutta. Kaasuttajan tarkistus on tutkittava ainakin
syksyllä ja keväällä.

Lämpimällä ilmalla on kiihdytyspumpun yhdysvarsi
asetettava kuristusvivun aukkoon N:o 1. Talviajoon käy-
tetään varren asetusta aukkoon N:o 2. Hyvin kylmillä
ilmoilla asetetaan yhdysvarsi aukkoon N:o 3 (katso ku-
vaa 23).
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KAASUTTAJA
Kuva 23.
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Ajettaessa sattuvia moottori-
i ■■■ _■■■■■■hamoita

Ellei moottori ota käynnistyäkseen, voivat syyt olla seu-
raavat: moottorissa on liian paljon bensiiniä, sytytys-
järjestelmä ei toimi tai polttoainetta ei tule kaasuttajaan.

Jos moottorissa on liikaa polttoainetta, vedetään kaa-
sunsäätönasta kokonaan ulos. Sytytystä toimintaan kään-
tämättä annetaan mootorin pyöriä käynnistimen avulla,
jolloin liian rikkaat kaasut poistuvat. Jos halutaan saada
selville sytytyskipinän toiminta sytytystulpissa, irroite-
taan sytytysjohto tulpasta ja pidetään sen päätä noin %"

päässä sylinterin kannesta (katso kuvaa 24) moottorin
pyöriessä käynnistinmoottorin avulla. Jos joka johdosta
iskee kipinä, ei vika ilmeisesti ole sytytyslaitteissa. Oikea
sytytystulpan kärkiväli on 0.025".

Ellei kaasuttajaan tule tarpeeksi polttoainetta, saattaa
syynä olla se, että polttoainejohto on tukkeutunut tai säi-
liö tyhjentynyt. Irroittakaa polttoainepumpun kansi, ku-
ten kuvasta 24 näkyy, ja puhdistakaa siivilä ja sakkakam-
miot. Suosittelemme Teitä siinä tapauksessa, että mat-
koillanne sattuu moottorihäiriöitä, kääntymään Ford-
myyjän puoleen, joka tottuneiden huoltajien ja Ford-tut-
kimiskoneiden avulla pystyy löytämään ja poistamaan
häiriöitten syyt ja siten estämään jatkuvat häiriöt.
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Kuva 24
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Renkaat
Vararengas sijoitetaan tavaraosastoon siten kuin ku-

vasta 25 näkyy.

Pyörän irroittaminen. Irroittakaa rengasraudalla pyörä-
navan kansi, kuten nähdään kuvasta 26. Kun navan kansi
on irroitettu, voidaan pyörämutterit avata ja itse pyörä
saadaan irti. Pyörää navalle asetettaessa on pieni "L"
merkki asetettava niin lähelle hammasta jarrurummun
reunassa kuin mahdollista, jotta pyörä pysyisi tasapai-
nossa. Renkaan irroittaminen pyörältä. Kaikki ilma

TAKAOSASTO.
Kuva 25.
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PYÖRÄNÄVAN KANNEN
IRROITTJS.

RENKAAN IRROITUS
VANTEELTA.

Kuva 27.Kuva 26.

päästetään sisärenkaasta. Molemmat renkaiden reunat
irroitetaan vanteen sivuilta.

Painakaa ulkopuolinen renkaan reuna vanteen sivulta
sen uomaan venttiiliä vastapäätä.

Tarkastakaa, että renkaan reuna on uomassa. Ottakaa
sitten kaksi rengasrautaa ja asettakaa ne noin 10 sm pää-
hän venttiilistä. Nostakaa sitten renkaan reuna vanteen
reunan yli. (Katso kuvaa 27.)
Siirtykää rengasrautain avulla pitkin vannetta kunnes
ulkopuolinen renkaanreuna on poissa vanteelta. Painakaa
sisäpuolinen renkaanreuna ylhäällä vanteen uomaan. Ve-
täkää renkaan alaosa ulospäin kunnes koko rengas irtau-
tuu, kuten nähdään kuvasta 27.
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Renkaan paikoilleen asentaminen. Pumputkaa sisären-
kaaseen ilmaa kunnes se pyöristyy ja sijoittakaa se ulko-
renkaaseen. Sisärengas on asetettava paikoilleen siten,
että venttiilin varsi on tasausmerkin kohdalla. Renkaissa,
joissa on kaksi tasausmerkkiä, asetetaan venttiilin varsi
näiden keskivälille.

Painakaa sisäpuolinen renkaan reuna vanteen uomaan
venttiiliä vastapäätä. Sijoittakaa reunan muu osa van-
teen ulkopuoliselle sivulle. Älkää pyrkikö väkisin paina-
maan liian suurta osaa yhtaikaa vanteelle. (Saippuan
käyttäminen renkaan reunassa helpottaa tätä työtä.) Sen
jälkeen sijoitetaan ulkopuolinen renkaan reuna vanteen
uomaan venttiilin kohdalla. Venttiilin molemmilta puo-
lilta alkaen painetaan pienin erin reunaa vanteelle jat-
kuen tämä ympäri pyörää, kunnes koko rengas on paikoil-
laan. Koko ajan on niin paljon reunaa kuin mahdollista
koetettava pitää vanteen uomassa. Ennen kuin alatte
täyttää sisärengasta, painakaa venttiilin varsi ulkorenkaa-
seen niin paljon kuin mahdollista, varmistautuaksenne
siitä, ettei sisärengas ole kuristunut ulkorenkaan reunan
väliin. Älkää päästäkö venttiilin vartta menemään pai-
koiltaan tätä tehdessänne.

Älkää painako enempää ilmaa sisärenkaaseen kuin
korkeintaan 2 naulan paineeseen saakka, taivutellen ulko-
rengasta poikittain ulos- ja sisäänpäin. Renkaan oikea

asetus näkyy renkaan sivulle tehdystä viivasta, joka on
yhtä etäällä vanteen reunasta joka puolella.



OHJEKIRJA 47

Jäähdytys-
järjestelmä

Tuulettajan hihna on
oikein kiristetty, jos sii-
nä on yhden tuuman
sivuliike sitä puolivälis-
tä ulospäin painettaes-

sa latausdynamon ja
vesipumpun välillä, ku-
ten nähdään kuvas'a
28. Tuulettajan hihnaa
asetettaessa siirretään
latausdynamoa ylös- tai
alaspäin, kun ensin on
irroitettu sen tukivar-
ren mutteri. Kun oikea
asetus on saatu, kiris-
tetään tukivarren mut-
teri paikoilleen.

Jäähdytysjärjestelmän
tyhjentäminen. Jääh-
dyttäjän tyhjennysha-
na sijaitsee jäähdyttä-
jän pohjassa, kuten ku-
vasta 28 näkyy. Kum-
paankin silinterin kan- Kuva 28.
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teen on sijoitettu termostaatti, kuten nähdään kuvasta 24.
Nämä termostaatit rajoittavat vedenkiertoa jäähdytyslait-
teissa, kunnes normaalinen lämpötila on syntynyt.

Pyöräin asennot ja ohjaus
Käyttämällä jäykkiä tukivarsia sekä etu- että taka-

akseleissa sekä Ford-tyyppisiä poikittaisia jousia, saadaan
Ford V-8 autonne pyöräasennot pysymään jatkuvasti
oikeina.

Lukuisat Ford-edustajat suorittavat näitä tarkistuksia
erikoisin välinein. Antakaa jonkun Ford-myyjän tutkia
pyöräinne asennot ja ohjauslaitteet useammankin kerran
vuodessa, jotta ajonne olisi varmaa ja renkaiden ikä pi-

tenisi.
Oikea pitkittäisvinous Ford V-8 autossa on Via". Ren-

kaiden epäkeskisyys ei saa ylittää Vie" kun autolla ajetaan
suurin nopeuksin. Ohjauspyörän asetusta varten on siinä
erikoinen asetuslaite. Jos kuitenkin kuluminen on vähäi-
nen, ei ohjauspyörää tarvitse tarkistaa kuin vasta monien
tuhansien km ajon jälkeen. Älkää koskaan yrittäkö irroit-
taa ohjausvartta käyttämättä apuna tätä varten erikoi-
sesti sxiunniteltua irroituslaitetta, muutoin voi tuloksena
olla ohjausvaihteen lopullinen rikkoutuminen.
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Kuva 29.
OHJAUSVÄLITYS.

Jarrut
Vuoden 1939 Ford autossamme on nestejarrut. Jotta

saisitte jarrunne oikein säädetyiksi, tulisi Teidän tähän
tärkeään työhön käyttää Ford-myyjänne korjaamoa.

Koetelkaa etupyörän ja kuningaspultin laakereitten väl-
jyyttä.
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ETUJARRU.
Kuva 31.

TAKAJARRU.
Kuva 30.

Tutkikaa juosinivelten pultit, iskuvaimentajain nivelet
ja etumaiset tukivarsien kiinnitykset, jotta ne eivät olisi
höltyneet.

Jos sattuisi niin, että Teidän tulisi suorittaa itse hätä-
tilassa asetustyö, menetelkää seuraavasti: katsokaa, että
käsijarru on vapaana. Kohottakaa nosturilla ylös kaikki
neljä pyörää.

1. Kiertäkää jarrukengän nokan asetuspulttia nuolen
"A" suuntaan (katso kuvia 30 ja 31), kunnes etujarru-
kenkä on rumpua vasten eikä pyörää voi kiertää käsin.

2. Kiertäkää pulttia hiukan, kunnes pyörää voi pyö-
rittää käsin jarrun laahaamatta.
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JARRUJÄRJESTELMÄ.Kuva
32.
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3. Säätäkää vastakkainen jarrukenkä nuolen "B" suun-
taan (kuvat 30 ja 31). Suorittakaa sama kaikissa pyö-
rissä.

Huomattava: pääsylinterin nestepinta on pidettävä %"

päässä yläreunasta ja käytettävä oikeaa Ford-jarrunes-
tettä (katso "L" kuvassa 18).

Jos pääsäiliössä on liian vähän nestettä, pääsee ilma
helposti jarrujärjestelmään. Tällöin alkavat jarrut tun-
tua pehmeiltä ja tehottomilta. Silloin on ilma poistettava
jarrujärjestelmästä. Pitäkää renkaissa 30 naulan (2.1 kg)
paine. Ford-myyjänne pystyy tekemään Teille ammatti-
taitoisesti nämä tarkistukset. Pidämme tarpeellisena
kääntymistä Ford-myyjänne puoleen, jos jarrut tarvitse-
vat huoltoa.

Valoi
ValoVirtapiirit ovat suojatut 20 amperin varokkein

(katso kuvaa 20). Valojen suuntaus on kiinteästi järjes-
tetty. Valot ovat oikein, kun ylempi valokeila (kauko-
valo) kummastakin valonheittäjästä suuntautuu suoraan
eteenpäin auton ollessa tyhjänä (katso kuvaa 34). Seinä,
joka näkyy kuvassa 34, on 7,5 m päässä valonheittäjän
laseista ja kohtisuorassa auton suuntaan nähden. Kun
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Kuva 33

päävalot ovat oikein suunnatut, pysyvät lähivalot auto-
maattisesti oikein. Valoja voidaan säätää ylös, alas sekä
sivuttain säätöruuvien avulla, kuten kuvasta 33 näkyy.
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OIKEA VALONHEITTÄJÄ.
Kuva 34.

Merkkitorvet
Merkkitorvet sijaitsevat rungon vasemmanpuolisessa

sivutuessa. Niitä ei tarvitse voidella.

Ford vaihtojärjestelmä
Erinomaisen tärkeä osa Oy. Ford Ab:n huoltotoimin-

nassa on vaihtojärjestelmällä, jonka avulla useat kor-
jausta vaativat osat voidaan vaihtaa tehtaalla uusittuihin
osiin hinnan ollessa vain pieni osa uusien osain hinnasta
ja huomattavasti halvempi kuin tavallinen korjaustyö.
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Kytkimet, iskunvaimentajat, polttoainepumput, kaasut-
tajat, virranjakajat voidaan, jos ne vaativat korjausta,
vaihtaa koontatehtaalla uusittuihin vastaaviin osiin.

Kaikkein hyödyllisin Ford-vaihtojärjestelmän vaihto-osa
on moottori, minkä vaihdon yksityiskohdista Ford-myy-
jänne antaa Teille mielellään tietoja. Ford-myyjillä on
varastossaan uusittuja moottoreita ja suorittavat he vaih-
totyön noin 6 tunnissa.
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Teknillisiä tietoja

Moottori — 90° 8 syl. ja V- tyyppiä 85 hv
Sylinterin läpimitta 3.062"
Iskun pituus 3.75"

Vaihdelaatikko: Synkronisoitu. Käyttää valintaluistin-
järjestelmää ja vinohampaisia kiinteitä hammaspyöriä
kaikissa vaihteissa. Kolme nopeutta eteen ja peruutus-
vaihde. Voiteluaine: Hammaspyörästö-öljy. Vetävyys
1.3 1.

Kytkin: Yksilevyinen kuivalevykytkin

Jarrut: Nelipyöräjarrut, nestetyyppiä, sisäpuoliset, kaksi -
kenkäiset, missä kengät ovat kiinteästi ankkuroidut.
Kaikkia neljää jarrua käytellään jalkapolkimen avulla.
Käsijarru vaikuttaa teräsköysivoimansiirtoa käyttäen
takajarruihin.

Ohjauspyörä: Puoleksi palautuvaa tyyppiä — kierukka- ja
rullatyyppiä, kääntösuhde 18.2: 1.

Voitelu: Moottori saa voitelunsa hammaspyöräpumpusta
ja käsittää painejärjestelmä päälaakerit ja kiertokan-
gen laakerit sekä nokka-akselin laakerit, muun osan
saadessa roiskevoitelun. Kampikammion öljymäärä 51.

Jäähdytysjärjestelmä: Pumpun avulla toimiva termosy-
fooni-jäähdytys. Vetävyys 21 1.
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Polttoainelaitteet: Säiliön vetävyys 53 1.
Sähköisesti toimiva polttoainemittari.
Kaksoisyläimukaasutus.
Kalvotyyppinen polttoainepumppu.

Taka-akselit: % kevennettyä tyyppiä ja kardaaniputkella
varustettu.
Voiteluaine — korkeapainepyörästö-öljy. Vetävyys 1.2 1.

Renkaat: 6.00/16. Paine 2.1 kg/sm 2.

Akseliväli: 112".

Kääntösäde: 6 m.
Maavara: 8 _".

Moottorin numero: Moottorinumero on samalla auton
sarjanumero. Numero on kytkimen kopan yläosassa
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